
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» 
( назва) 

 
 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  ОП та НС 

 

             _ Вячеслав БЕРЕЗУЦЬКИЙ 
(підпис)             (ініціали та прізвище)   

«_____»____________20___ року 
 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Безпека праці в професійній діяльності 

(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

рівень вищої освіти _________другий (магістерський)__________ 
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

 

вид дисципліни               __загальна підготовка __________ 
(загальна підготовка (обов’язкова/вибіркова) / професійна підготовка (обов’язкова/вибіркова)) 

 

форма навчання ________________денна______________________________ 
(денна/заочна) 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 рік 
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Лекцій: 16 годин. 

Лабораторних занять: ___ годин. 

Практичних занять: 16  годин. 

Форма контролю: залік   

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: 

перший  семестр. 

Мова викладання: українська  

Мета вивчення дисципліни «Безпека праці в професійній діяльності»  

полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенції для 

забезпечення ефективного управління охороною праці, поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 
діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці та 

запобігання надзвичайних (аварійних) ситуацій у  галузі машинобудуванні 
Компетентності  

ЗК 2 Здатність  володіти методикою визначення ризиків та прийнятих і 
небезпечних рівнів на об’єктах підприємства (організацій, установи)  та 

виявляти фактори впливу щодо запобігання нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві 
ЗК 3  Здатність до реалізації заходів щодо запобігання виникнення 

надзвичайних (аварійних) ситуацій в (відповідній ) галузі та забезпечення 

сталого функціонування  (відповідних)  підприємства (організацій, установи) 

ЗК 4 Здатність до аналізу і синтезу інформації щодо прогнозування,  

оцінювання та запобігання соціально-економічних і екологічних наслідків 

надзвичайних (аварійних) ситуацій  на об’єктах підприємства (організацій, 

установи) 

 

Результати навчання  

РНз 2 Знати основні законодавчі документи та нормативно-правові акти  з 
охорони праці України, норми конвенцій Міжнародної організації праці (МОП), 

концепції цивільного захисту, правові норми охорони праці (промислової безпеки) 

для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих 

проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, 

збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі 
РНз  3  Уміння володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки по 

аналізу та прогнозу небезпеки при проектуванні та експлуатації технічних 

систем  за фахом  з розробкою інженерно-технічних заходів по зниженню 



рівня ризику виникнення аварій,  аварійних ситуацій та  складанням картки 

рівня небезпеки і ризику на робочих місцях. 

РНз 4 Володіти процесом організації системи ефективного управління 

безпекою виробництва, методами  та засобами, спрямованими на припинення дії 
небезпечних чинників і збереження здоров’я людей,  

РНз  5 Здатність аналізувати і обґрунтовувати організаційно-технічні заходи 

щодо техногенної безпеки на підприємствах (в організаціях, установах) та 

небезпечних територіях 

РНз  6 Здатність оцінювати наслідки впливу уражуючих чинників аварії на 

об’єктах 

 

Теми що розглядаються  

Тема 1.  Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в 

галузі машинобудування.  

Тема 2. Суб’єкти реалізації державної політики в сфері цивільного захисту 

Тема 3. Ідентифікація та управління професійними ризиками в галузі 
машинобудування 

Тема 4. Особливості техногенної безпеки в галузі машинобудування.  

Попередження надзвичайних (аварійних) ситуацій на підприємстві (в 

організації, установі).  
Тема 5. Оптимізація умов праці та атестація  робочих місць за умовами  праці 
Тема 6. Основи електробезпеки на виробництві.  
Тема 7. Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах.  

Тема 8.  Соціально-економічні аспекти техногенної та промислової безпеки 

 

Форма та методи навчання  

Лекційні заняття: читання лекції проводиться шляхом зачитування 

матеріалу, застосовуючи такій послідовності – вступна, тематична та 

заключна  лекція. Для активізації заняття застосовується підготовлений 

дидактичний матеріал, який демонструється з використанням технічних 

засобів навчання. 

 Практичні заняття: проводяться на підставі складених ситуаційних 

завдань, шляхом проведення розрахунків за визначеними варіантами. 

 

Методи контролю 
 

Поточний контроль реалізується у формі захисту виконаних 

контрольних  робіт, тестів, виконання індивідуальних завдань.   

Контроль складової навчальної програми,  яка опановується  під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

 лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, рішення тестів; 

індивідуального завдання – захист виконаного  завдання.  



Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 
семестрового заліку,  в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною програмою, і у терміни, встановлені навчальним планом.  

Студент вважається допущеним до семестрового заліку за умови 

повного відпрацювання всіх практичних занять, а також захисту завдання, 

передбачених навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Поточне 

 тестування  

Практичні 
заняття 

Індивідуальні 
завдання 

Сума  

30 40 30 100 

 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

  

№ 

п/п 

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог 
інформаційного і матеріального забезпечення 

1.  ЗЗааккоонн  УУккррааїїннии  ""ППрроо  ооххооррооннуу  ппрраацціі""..  ввіідд  1144..1100..9922  №№  22669955--ХХІІІІ  ((іізз  ззммііннааммии))..   

2.  
ЗЗааккоонн  УУккррааїїннии  ""ППрроо  ммееттррооллооггііюю  іі  ммееттррооллооггііччннуу  ддііяяллььннііссттьь""  Затв. ВР України 

15.01.2015 р., № 124-VIII.   

3.  
Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності" Затв. ВР України 01.12.2005 р., № 3164- IV.  

4.  
Кодекс цивільного захисту України. Затв. ВР України 02.10.2012 р., № 5403 - 

VI. (із змінами і доповненнями від 02.06.2016 р., № 1404-VIII)  

5.  
 Постанова КМ України від 29.10.2009 №1149,  "Технічний регламент безпеки 

низьковольтного електричного обладнання."        

6.  

Постанова КМ України  від 17.04.2019 р. № 337   Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

на виробництві  

7.  
Постанова КМУ “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і 
зв’язку у надзвичайних ситуаціях” №192 від 15.02.99. 

8.  
Постанова КМУ № 956 від 11.07.2002 “Про ідентифікацію та декларування 

безпеки об'єктів підвищеної небезпеки”. 

9.  
Постанова КМУ № 368 від 24.03.2004 “Про затвердження Порядку класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями”. 

10.  

Постанова КМУ № 175 від 24.06.2003 “Про затвердження Методики оцінки 

збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру”. 

11.  

Постанова КМУ №253 Про затвердження Порядку використання захисних 

споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних 

та побутових потреб. Від 25.03.2009. 

12.  

Постанова КМУ №841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі 
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру” від 30.10.2013. 

13.  
Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. – Київ: 

Держспоживстандарт України, 2010. – 19 с. 

14.  
ДСТУ 2293:2014  Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 

Затвр. наказ Мiнекономрозвитку України вiд 02.12. 2014 р. № 1429   

15.  

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і  споруд. Наказ Мінрегіон.України від 27.06.2008 № 

269.  

16.  ДДССТТУУ  ООННSSAASS  1188000011::22001100..  ССииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ггііггіієєннооюю  ттаа  ббееззппееккооюю  ппрраацціі 

17.  

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.  Від 15.06.2016  наказ 
Мінрегіон України  № 158  

18.  

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до 

захисних заходів від ураження електричним струмом". Затв. наказ 
Мінрегіонбуд України від 01.07. 2016 №204 

19.  
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультра звуку та 

інфразвуку. Затв. Постановою Головного держсан лікаря  від 01.12.1999 р. № 37   

20.  

ДСанПіН  "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
трудового процесу". Наказ МОЗ України 08.04.2014№ 248.  

21.  
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Основи професійної безпеки та  

здоров’я людини 

Техногенна та екологічна безпека в умовах 

виробництва 

Пожежна безпека виробництв 
Системний аналіз у вирішенні задач професійної 

та промислової безпеки 

Медицина надзвичайних ситуацій 
Регіональна та промислова безпека в умовах 

сталого розвитку 

Теорія ризиків 
Техногенно-економічний аналіз професійної та 

промислової безпеки 

Розслідування, облік та аналіз 
нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій 

Ризик менеджменту використання обладнання та 

технологій 

Виробнича санітарія 
Організаційно-технічне забезпечення аудиту з 
професійної безпеки робочих місць в галузі 

Профілактика виробничого 

травматизму та професійних 

захворювань 

Експертиза та обстеження у сфері промислового 

будівництва та цивільного захисту 

Системи контролю небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів 
Кібер та професійна безпека 

Управління охороною праці Соціальна відповідальність 

Потенційно-небезпечні виробничі 
технології та їх ідентифікація 

Устаткування та проектування інженерних 

систем по забезпеченню професійної та 

промислової безпеки 

Експертиза  з охорони праці Організація безпечного електроспоживання 

Електробезпека   

Захист в надзвичайних ситуаціях  
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