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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 90  годин. 

Лекцій: 16 годин. 

Лабораторних занять: 8 годин. 

Практичних занять: 8 годин. 

Форма контролю: екзамен. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 6    

семестр. 

Мова викладання: украънська.  

Мета - полягає у набутті студентом компетентностей, знань, умінь 

і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з 

урахуванням правових та організаційних питань охорони праці, у галузі 

виробничої санітарії, техніки безпеки та формуванні світогляду щодо 

пріоритетності охорони життя і здоров’я людини по відношенню до 

результатів праці. 

                Компетентності: обумовлюються здатністю студентами 

застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатністю застосовувати й 

нарощувати отримані знання про техногенні небезпеки у системі «людина – 

навколишнє середовище», здатністю визначати правові і організаційні заходи 

забезпечення охорони праці та вміти обґрунтовувати і забезпечувати 

виконання у повному обсязі заходів щодо колективної та особистої безпеки. 

 
Перелік загальних компетентностей: навички здійснення безпечної 

діяльності, здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність 

приймати обґрунтовані рішення, здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

 

              Результати навчання:  

              У результаті вивчення курсу студент повинен знати:  

• законодавчі та нормативні документи з охорони праці; 



• обов'язки і відповідальність керівників підприємств та їх 

підрозділів із забезпечення здорових та безпечних умов праці 

робітників; 

• методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів 

небезпечних та шкідливих факторів. 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: 

• організовувати вирішення питань охорони праці на виробництві; 

• використовувати нормативні документи та забезпечувати 

безпечні й нешкідливі умови праці на виробництві; 

• ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що 

супроводжують працю на виробництві. 

 

              Теми що розглядаються:  

Тема 1: Безпека життєдіяльності  як поняття. Історія виникнення питань, 

пов’язаних з проблемою безпеки життєдіяльності людини. Етапи розвитку 

проблеми. Предмет, структура та функції дисципліни, її основні положення. 

Система «людина – життєве середовище» та її компоненти. Аксіома про 

потенційну небезпеку діяльності людини. 

Тема 2: Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. Номенклатура та таксономія 

небезпек. Класифікація шкідливих та небезпечних факторів: фізичні, хімічні, 

біологічні та психофізіологічні. Ризик, як фактор потенційної небезпеки. 

Індивідуальний та соціальний ризик. Управління ризиком. 

Тема 3: Причини виникнення надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації 

природного походження. Характеристика стихійних лих, потенційно 

можливих на території України. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Тема 4: Основи безпеки функціонування «людина – машина – виробниче 

середовище». Предмет, об’єкт та задачі ергономіки. Людина у системах 

управління. Етапи діяльності. Надійність системи «людина – машина». 

 



Тема 5: Поняття охорони праці. Мета й об’єкт вивчення. Предмет і задачі 

курсу. Соціально-економічне значення охорони праці. Принципи державної 

політики в галузі охорони праці. Закон України «Про охорону праці», 

основні положення. 

Тема 6: Аналіз та профілактика виробничого травматизму. Основні поняття та 

визначення. Характеристика причинно-наслідкових зв’язків нещасних 

випадків. Класифікація травм. Розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві. 

Тема 7: Промислова санітарія.  Санітарно-гігієнічні вимоги до стану 

повітряного середовища. Метеорологічні умови праці. Основні види 

теплообміну організму людини, їх залежність від параметрів мікроклімату. 

Терморегуляція. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. 

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на 

виробництві. 

Тема 8: Загальні відомості про електробезпеку. Види електричних травм. Дія 

електричного струму на людину. Фактори, що впливають на наслідки 

ураження електричним струмом. Явища при стіканні електроструму у землю. 

Напруга кроку та напруга торкання. Класифікація приміщень за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом. 

 

Форма та методи навчання: Метод навчання – спосіб спільної, 

структурованої діяльності викладачів та студентів, спрямованої на 

досягнення цілей, означених галузевими (та вищих навчальних закладів) 

стандартами підготовки фахівців. Методи навчання утворюють підсистему 

педагогічної технології і мають досить складну будову. Вони не можуть 

аналізуватися ізольовано і перебувають у взаємозв’язку з іншими 

компонентами методичної системи (цілями, змістом, формами, засобами 

навчання). 

Найчастіше методи навчання класифікують за такими ознаками: 



а) джерелом отримання повідомлень (словесні, наочні, практичні); 

б) логікою організації процесу навчання (індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні, традуктивні); 

в) рівнем самостійно-пізнавальної діяльності та креативності студентів 

(пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемно-пошукові, частково 

пошукові, евристичні (дослідницькі). 

При вивченні дисципліни за джерелом отримання повідомлень 

використовується словесний метод навчання у вигляді лекції; наочний метод 

шляхом ілюстрування (малюнки, схеми) та демонстрування (технічні 

прилади, установки). За логікою організації процесу навчання застосовується 

індуктивний метод та за рівнем самостійно-пізнавальної діяльності та 

креативності студентів пояснювально-ілюстративний метод. 

При пояснювально-ілюстративному методі, студенти, що навчаються, 

одержують знання на лекції, з учбової або методичної літератури у 

«готовому» вигляді. Сприймаючи і 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 у аудиторії.  

Заняття проводяться англійською мовою. 

 

Методи контролю: Поточний контроль реалізується у формі 

оцінювання практичних та лабораторних занять й проведення підсумкової 

контрольної роботи за лекційним матеріалом.  

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену 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 

за контрольними завданнями. Можливе поєднання різних форм контролю. 



Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як  інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умов написання підсумкової контрольної роботи за лекційним 

матеріалом та виконання практичних й лабораторних робіт, передбачених 

навчальною програмою з 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 

 

  

100 

10 10 15   15 15 15 10 10   

 

 

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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10 ПУЕ-2016. Правила улаштування електроустановок. Накази 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 

30.07.2015 № 478, від 30.07.2015 № 479, від 23.06.2015 № 394, від 

31.07.2015 № 480. 

11 ДСТУ 12.1.004-97 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – 

Введ. 01. 07. 97. 

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

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

Наказ Мінрегіонбуду України від 15.06.2016р № 158 з 01.01.2017р.  

13 Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці» \ За ред. В. 

В. Березуцького. – Харків: Факт,  2005. – 348 с. 

 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Хімія 
Безпека праці у професійній 

діяльності 

Екологія  

  

 



 

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


