 етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з
безпеки життєдіяльності проводиться в два тури:
Ι тур – теоретична частина: виконання завдань у
формі тестування, які стосуються базових знань з
дисципліни;
ΙΙ тур – практична частина: надання домедичної
допомоги постраждалим.
Завдання ІІ етапу Олімпіади складено відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» від 2011 року.
Завдання Ι-го туру складається з трьох частин:
перша – тестові запитання із варіантами відповідей; друга – дві задачі; третя – кросворд. Максимальна сума балів за І тур – 150.
Завдання IΙ-го туру містить дві ситуаційні задачі: реанімаційні заходи і надання домедичної
допомоги при порушенні основних життєвих функцій організму та травмах (50 балів). При оцінюванні відповідей на завдання ІІ туру враховується їх правильність і швидкість надання допомоги та креативність підходу до вирішення завдання.
Максимальна сума балів за обидва тури може
становити 200. Якщо учасники, які претендують
на нагородження дипломом І ступеня, одержали
рівну кількість балів, то перевага надається тому,
хто має кращий результат за І тур.
Організація і проведення ІІ етапу Олімпіади
відбудеться за сприяння:
- Головного управління Держпраці у Львівській
області;
- Об’єднання профспілок Львівщини;
- УВДФСНВ України у Львівській області;
- ДП «Західний експертно-технічний центр»;
- Львівського обласного об’єднання організацій
роботодавців;
- Львівської кавової фабрики «Галка».

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Кафедра промислової безпеки
та охорони праці

ВСЕУКРАЇНСЬКА
СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 № 1495 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2016/2017 н.р.»  етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» серед студентів
вищих навчальних закладів відбудеться на базі
Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності 26-28 квітня 2017 року.
До участі в II етапі Олімпіади запрошуються
студенти вищих навчальних закладів України переможці І етапу Олімпіади (не більше трьох
студентів від навчального закладу).
Просимо надіслати до 1 квітня 2017 р. паперовий варіант анкети учасників II етапу Олімпіади
(на кожного учасника окремо) з мокрою печаткою ВНЗ та заявку на участь (розсилається із
запрошенням) на адресу:
кафедра промислової безпеки та охорони праці
Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності,
вул. Клепарівська, 35
м. Львів, Україна, 79000

ЗАПРОШЕННЯ
до участі у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської
Олімпіади з дисципліни
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
Львів
26-28 квітня 2017 р.

Ознайомитись з Положенням про організацію і проведення ІІ етапу Олімпіади та завантажити анкету
учасника можна на сайті ЛДУ БЖД:
http://ldubgd.edu.ua/content/olimpiada
Електронний варіант анкети та заявки на участь
просимо надсилати до 1 березня 2017 року на адресу: stok_oven@ukr.net – відповідальний секретар оргкомітету, доцент кафедри ПБ та ОП
Станіславчук Оксана Володимирівна, контактний тел.: 067-911-41-35, 073-056-81-03.
Контактна особа з питань поселення –
Сава Роман Васильович, викладач кафедри
ПБ та ОП, тел. 097-844-82-15.

ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ:
Дата
проведення

Час
9.00 –
20.00

25.04.
2017 р.

26.04.
2017 р.

Місце
проведення
Фойє
біля
КПЦ

18.00

КПЦ

9.3010.30

ЦКМ

10.3013.30

Комп’ют
ерні класи

з 14.00

Територія
університету

З 16.00

9.3015.30
27.04.
2017 р.

28.04.
2017 р.

16.0018.00

НПРЧ

ЦКМ

18.0019.00

Ауд. 301

11.0012.30

ЦКМ

Назва заходу
Зустріч, реєстрація і
поселення учасників
ІІ етапу Олімпіади
Організаційні збори з
керівниками груп студентів – учасників
ІІ етапу Олімпіади
Вшанування памяті
ліквідаторів аварії на
ЧАЕС.
Урочисте відкриття
ІІ етапу Олімпіади
Проведення першого
дня ІІ етапу Олімпіади
(рішення теоретичних
конкурсних завдань)
Показові навчання.
Екскурсія Університетом
Екскурсія містом
Проведення другого
дня ІІ етапу Олімпіади
(рішення практичних
конкурсних завдань з
надання домедичної
допомоги)
Концерт творчих колективів ЛДУ БЖД
Проведення круглого
столу, обговорення
результатів ІІ етапу
Олімпіади з оргкомітетом, журі, викладачами
Підведення підсумків,
нагородження учасників, урочисте закриття ІІ етапу Олімпіади

Реєстрація учасників відбудеться за адресою:
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35.
Учасникам ІІ етапу Олімпіади необхідно мати
при собі студентський квиток, паспорт і посвідчення про відрядження.
Оплата за проживання, харчування та проїзд –
за рахунок учасників ІІ етапу Олімпіади.
Проїзд до Університету:
від залізничного вокзалу – трамваєм № 6 або автобусом №31 (до зупинки «Церква Св. Анни»). Далі
пішки вул. Клепарівською (повз Краківський ринок та завод «Львівська пивоварня) до Університету;
від Автовокзалу «АС Стрийський» – автобусом
№3а до кінцевої зупинки «Площа Різні», далі пішки – згідно з маршрутом на карті;
від Автовокзалу «АС 2» – автобусом №53 до зупинок: «Готель «Львів», «Торгівельний центр «Магнус», «Торгівельний центр «Форум», далі пішки –
згідно з маршрутом на карті.

ЗРАЗОК АНКЕТИ
учасника ІІ етапу Всеукраїнської
студентської Олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _________
___________________________________________
Дата народження ____________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування та
місце знаходження)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Факультет (інститут), курс____________________
Рішенням Оргкомітету 
(найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) (курсант),
(прізвище, ініціали)

який (яка) у Ι етапі Олімпіади з безпеки життєдіяльності
посів(ла) _____ місце, рекомендується до участі у
ΙΙ етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади.
Голова Оргкомітету
вищого навчального закладу ____ 
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника ІІ етапу Олімпіади ___________
Дата заповнення 

