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2. Анотація до курсу 
Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що 

студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нор-

мативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охоро-

ни праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних 

питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-

дослідної діяльності.  

Охорони праці в галузі – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою форму-

вання у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня 

знань та умінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, 

виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними 

державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації 

принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до ре-

зультатів виробничої діяльності. 

 

3. Мета та цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»  є: формування у майбут-

ніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективно-

го управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науко-

http://mvf.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/bilyk-roman-mykolaiovych/
http://mvf.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/bilyk-roman-mykolaiovych/
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1269
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во-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єд-

ності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки 

праці у конкретній галузі. 

Основні підходи до вивчення дисципліни 
Вивчення дисципліни грунтується на партнерській співпраці викладача і студента, осо-

бистісно-орієнтованому підході до освіти, принципі систематичності та послідовності в освіті, 

аналітико-синтетичній професійно спрямованій діяльності студента. 

 

4. Формат курсу 
Комбіноване навчання (очний курс з елементами дистанційного навчання в системі 

Moodle). 

 

5. Результати навчання 

Програмні компетентності навчання:  
Передбачають забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників 

у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охоро-

ною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну 

безпеку. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магі-

стри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути 

здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти 

такими основними професійними компетенціями з охорони праці. 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 як застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек 

на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 як поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення профе-

сійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях; 

 знати як брати участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 

 як впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з 

охорони праці у колективі; 

 як розробляти  і впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні умови  

і режими праці, проектувати зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологіч-

них та наукових досягнень в галузі охорони праці; 

 як контролювати виконання вимог охорони праці  в організації; 

 як обґрунтовувати і розробляти безпечні технологій (в галузі діяльності). 

 

вміти:  

 розробляти та проводити заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з лі-

квідації наслідків аварій; 

 впроваджувати організаційні  і технічні заходи  з метою поліпшення безпеки 

праці; 

 враховувати положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці при виконанні виробничих та управлінських функцій; 

 організовувати діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням 

вимог охорони праці; 
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 управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професій-

них захворювань та аварій на виробництві; 

 розробляти методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці; 

 надавати допомогу та консультації працівникам з практичних питань безпеки 

праці. 

 

6. Обсяг і ознаки курсу 
 
Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Рік навчання 1  

Семестр вивчення 1  

Кількість кредитів ЄКТС 2  

Загальний обсяг годин 60  

Кількість годин навчальних занять 20  

Лекційні заняття 6  

Практичні заняття 14  

Семінарські заняття –  

Лабораторні заняття –  

Самостійна та індивідуальна робота 40  

Форма підсумкового контролю залік  

 

7. Пререквізити курсу 
Навчальна програма дисципліни передбачає вивчення 10 тем, з яких 3 висвітлю-

ються у процесі лекційних занять, 7 тем у процесі практичних занять. Найбільшою мірою 

дисципліна «Охорона праці в галузі» спирається на теоретичні знання і практичні навич-

ки, сформовані при вивченні нормативних дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці». 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загаль-

новживаних програм і операційних систем. При цьому використовуються таблиці, схеми 

для наочного сприйняття матеріалу. 

 

9. Політики курсу 
Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають письмову навчально-

дослідну роботу у вигляді реферату.  

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригіналь-

ними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академіч-

ної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викла-

дачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні  

і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість від-
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відати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів вико-

нання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде нада-

на викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед ре-

комендованих. 

 

10. Схема курсу 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

Тема 1. Охорона праці в галузі 

освіти. 
6 2    2 2 

Тема 2. Виробничий травматизм та 

професійні захворювання. 
6 2    2 2 

Тема 3. Основи виробничої безпеки. 6 2    2 2 

Тема 4. Організація роботи з 

охорони праці. Розробка посадової 

інструкції з охорони праці для 

професії. 

6  2   2 2 

Тема 5. Захист населення в умовах 
надзвичайних ситуацій.  Складання 
плану та схеми для евакуації людей. 

6  2   2 2 

Тема 6. Методика проведення 
обстеження умов  охорони праці в 
установі. 

6  2   2 2 

Тема 7. Розрахунок штучного 
освітлення  приміщення. 

6  2   2 2 

Тема 8. Безпека праці під час роботи з 
комп’ютерними та мультимедійними 
засобами навчання. 

6  2   2 2 

Тема 9. Професійні захворювання та 
отруєння.  

6  2   2 2 

Тема 10. Визначення  біоритмічного  
типу працездатності і критичних днів 
людини. 

6  2   2 2 

Усього годин 60 6 14   20 20 

Рекомендовані джерела: 
Основна література 

1. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик Р.М. Охорона праці в 

галузі: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 156с. 

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Основи охорони 

праці: Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 175с. 

3. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека 

життєдіяльності: Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 277 с. 
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4. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: 

Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

5. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – 

К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

6. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 

2005. – 480 с. 

7. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 

4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

8. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний 

посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + 

компакт-диск. 

9. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та 

ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 

10.  Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах 

державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002. 

11. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: 

Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

12. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика 

Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.  

13. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. 

– Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.  

14. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – 

Рівне: НУВГП, 2005. – 313с. 

15. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: 

Афіша, 2003. – 320 с. 

Додаткова література 

1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 

2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з 

джерелами електромагнітних полів 

3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 

5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації 

6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65 

7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на 

здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994. 

8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та 

Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121. 

10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 

11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

27.12.2001 № 528. 

12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация». 

13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління 

охороною праці. Загальні вимоги. 
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14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. 

15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони 

праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р. 

17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 23 травня 2001 р. № 559. 

18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження 

заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників». 

19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». 

20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI 

SA8000: 2001 Social Accountability International. 

21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній 

відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility. 

22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 

management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги. 

23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of 

OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 
Оцінювання. Поточне оцінювання здійснюється на підставі якісного аналізу тео-

ретичних знань  здобувача вищої освіти, виконання студентом практичних завдань та са-

мостійної роботи. Враховується рівень сформованості програмних компетенцій навчання.  

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень тео-

ретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час про-

ведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час від-

працювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та акти-

вності студента на занятті. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів 

на практичних заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, 

запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контро-

лю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає,рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення 

питань. 

 

Критеріями оцінки є: 

Усні відповіді: 

 Повнота розкриття питання; 

 Логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

Виконання письмових завдань: 
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 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 охайність оформлення письмової роботи. 

 

Кількісне оцінювання результатів навчання 

Поточний і модульний контроль (75 балів) МКР Сума 

Змістовий модуль  

«Охорона праці в галузі» 

25 100 
Поточний контроль ІНДЗ 

Самостійна 

робота 

50 10 15 

 

Дисципліна «Охорона праці в галузі» складається з одного змістового модуля. В ході 

якого студенти за результатами поточного і модульного контролю мають змогу сумарно 

отримати від 60 до 100 балів. Нарахування вказаних балів відбувається таким чином: 

за поточний контроль студент може отримати від 30 до 50 балів; за виконання завдань 

індз від 6 до 10 балів;  за виконання завдань самостійної роботи від 9 до 15 балів  – максима-

льна кількість балів, яку може отримати студент за поточний і модульний контроль складає 

75 балів. 

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях – 12. 

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 

0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, не виконав модульних контрольних робіт (МКР), 

завдання самостійної роботи менше ніж на 60% від максимальної кількості балів, виділених 

на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами 

поточного контролю. 

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні 

заняття оцінки не ставляться, за практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття 

нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). 

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчаль-

них занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.  

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шка-

лою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і 

має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгова-

ність, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних за-

нять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються 

бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). 

Самостійна робота (15 балів) 

Контроль за самостійною роботою здійснює лектор на консультаціях. Студенти для 

виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит.  

Модульна контрольна робота (25 балів) 

МКР передбачає теоретичні питання з дисципліни «Безпечна експлуатація 

інженерних систем і споруд», практичні завдання, тести, проблемні ситуації і задачі. МКР 

включає виконання 3 теоретичних завдань, правильна відповідь на питання № 1 та 2 

оцінюється у 8 балів, завдання № 3   оцінюється в 9 балів.   

Мета її написання – виявити рівень теоретичних знань та практичних умінь і навичок 

студентів з дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд», рівень 

професійного мислення майбутніх спеціалістів, сформованість у них професійно-ціннісних 

орієнтацій, творчість і самостійність у виконанні. 
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Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До  її написання 

допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. 

Невиконання МКР оцінюється 0 балів.  

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 

60% від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не 

з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають 

академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є 

обов’язковою. 

 
Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  

Рейтингова 
оцінка з 

кредитного 
модуля 

Оцінка за шкалою 
ЕСТS 

Рекомендовані 
системою ЕСТS 

статистичні 
значення (у %) 

Екзаменаційна 
оцінка за 

національною 
шкалою 

Національна 
залікова 
оцінка 

90-100 і 

більше 

А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано 82-89 В (дуже добре) 25 добре 

75-81 С (добре) 30 

67-74 D (задовільно) 25 задовільно 

60-66 Е (достатньо) 10 

35-59 FX (незадовільно з 
можливістю 

повторного складання) 

  

 

 

незадовільно 

 

 

не 

зараховано 

 

 

34 і менше F (незадовільно з обо-
в’язковим проведенням 

додаткової роботи 
щодо вивчення 

навчального матеріалу 
кредитного модуля) 

 

 


