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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 90  годин. 

Лекцій: 16 годин. 

Лабораторних занять: 0 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: 10          

семестр. 

Мова викладання: українська.  

 

Мета: 

                 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

 

        Програма дисципліни «Безпека праці у професійній діяльності» 

базується на основі отриманих знань з курсу «Основи професійної безпеки та 

здоров’я людини» та передбачає вивчення питань охорони праці стосовно 

конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. 

Вивчення нормативної дисципліни «Безпека праці у професійній діяльності» 

базується на знаннях безпеки, отриманих студентами при освоєнні 

навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

       Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців  

вмінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною 

праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної 

єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх 

вимог безпеки праці у конкретній галузі.  

       Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і працездатності працівників галузі господарювання 

через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності 

у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 



  

                Компетентності:  

               Основні професійні компетенції: 

       у науково-дослідній діяльності: 

• готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, 

загроз і небезпек на робочих місцях; 

• здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних ризиків та загроз на робочих місцях.  

у професійній діяльності: 

• обґрунтування і розробка безпечних умов праці; 

• участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 

• розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків. 

в організаційно-управлінській діяльності: 

• впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 

• здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні управлінських 

функцій; 

• здатність до організації діяльності колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці; 

• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків та 

професійних захворювань; 

• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 

повноважень з охорони праці у колективі. 

у консультаційній діяльності:  



• надання допомоги та консультацій працівникам з практичних питань 

безпеки праці; 

• готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в організації. 

              

              Результати навчання:  

            Засвоївши програму навчальної дисципліни «Безпека праці у 

професійній діяльності» за відповідними напрямами підготовки, 

спеціальностями та спеціалізаціями, майбутні фахівці мають бути здатними 

вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та 

володіти основними професійними компетенціями з охорони праці.   

               

              Теми що розглядаються:  

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

галузі. Державний нагляд і громадський контроль  

за станом охорони праці.   

Тема 2: Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

Тема 3: Система управління охороною праці в організації. 

Тема 4: Проблеми профілактики  травматизму та забезпечення безпечних 

умов праці в галузі. 

Тема 5: Атестація робочих місць за умовами праці. 

Тема 6: Проблеми галузі, гігієни праці та санітарії. Особливості умов роботи 

і охорони праці користувачів ЕОМ. 

Тема 7: Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 

Тема 8: Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві.   

Форма та методи навчання: Метод навчання  – досить складне, 

багатоякісне та багатовимірне педагогічне явище, в якому знаходять 

відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст та форми 

навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємо зворотній: 



принципи, цілі, зміст та форми навчання визначають метод, але вони не 

можуть бути реалізовані без нього та без урахування можливостей їх 

практичної реалізації. Науковці поділяють методи навчання на словесні – 

розповідь-пояснення,  наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні 

заняття. При вивченні дисципліни використовується метод подання 

матеріалу лекцій у вигляді розповідь-пояснення. У розповіді-поясненні 

викладач вводить слухачів у тему лекції. Також важливим елементом 

подання лекційного матеріалу є  наочний метод, іншими словами, 

пояснювально-ілюстративний метод. Студенти, що навчаються, одержують 

знання на лекції через екранну допомогу у «готовому» вигляді. Сприймаючи 

та осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються у рамках 

репродуктивного (відтворюючого) мислення. У ВНЗ даний метод знаходить 

найширше застосування для передачі великого масиву інформації. Це 

дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу, що 

підвищує ефективність роботи аудиторії.  

Заняття проводяться англійською мовою. 

Методи контролю: Поточний контроль реалізується у формі 

оцінювання практичних завдань та підсумкової контрольної роботи за 

лекційним матеріалом курсу.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом проведення підсумкової контрольної 

роботи; 

- з практичних завдань – за допомогою перевірки виконаних завдань.    

Семестровий контроль (підсумкова контрольна робота) проводиться у формі 

заліку (з оцінкою) відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. 



Семестровий контроль може проводитися в усній або у письмовій формі, 

а також шляхом тестування. Можливе поєднання різних форм контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) та семестрового 

контролю (підсумкова контрольна робота) враховуються як інформація для 

виставлення оцінки з даної дисципліни. 

 

          Розподіл балів, які отримують студенти: 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за 

семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням 

балів на іспит чи залік. 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота   СУМА 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

10 10 10 10 15 25 10 10 100 

 

 

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 
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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 
 

 

 

Провідний лектор: доцент, доцент Євтушенко Н,С,          _____                              
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


