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Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій. Провідна лекторка з курсів: «Психологія праці та її безпека», 

«Основи професійної діяльності та здоров'я людини», «Безпека праці в професійній діяльності». 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» вивчає небезпеки техногенного, антропогенного і природного характеру, засоби їх 
запобігання або ослаблення з метою попередження нещасних випадків, професійних захворювань, аварій задля професійного довголіття 
майбутніх фахівців та тривалого повноцінного життя в суспільстві, шкідливі і небезпечні фактори і ризики їх впливу небезпечної поведінки 
людини, правові та організаційні основи охорони праці, вимоги до стану виробничого середовища, основи електробезпеки і пожежної безпеки. 

Цілі курсу 
Полягає у набутті студентом компетентності, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням 
ризику виникнення небажаних ситуацій, які можуть привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у 
студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Формат  Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 6 

Обсяг (кредити) / Тип курсу 5 / Вибіркова Лекції (години) 16 
Практичні 

заняття (години) 
16 

Самостійна робота 

(години) 
58 

Програмні 

компетентності 

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя   

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК06. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності. 



Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS) 

ПР02. Зберігати моральні, культурні, 

наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати 

різні види та форми рухової̈ активності 

для ведення здорового способу життя. 

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, проведення 
лабораторних та практичних занять, метод зворотного зв'язку з 
боку студентів, проблемне навчання, проведення 
лабораторних досліджень. 

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання знань на практичних 
та лабораторних заняттях (CAS), проблемні та ігрові ситуації (CAS), 
онлайн -тести (CAS), залік (FAS). 

ПР08. Застосовувати методи 

менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, проведення 
лабораторних та практичних занять, метод зворотного зв'язку з 
боку студентів, проблемне навчання, проведення 
лабораторних досліджень. 

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання знань на практичних 
та лабораторних заняттях (CAS), проблемні та ігрові ситуації (CAS), 
онлайн -тести (CAS), залік (FAS). 

ПР14. Ідентифікувати причини стресу, 

адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її 

нейтралізації. 

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, проведення 
лабораторних та практичних занять, метод зворотного зв'язку з 
боку студентів, проблемне навчання, проведення 
лабораторних досліджень. 

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання знань на практичних 
та лабораторних заняттях (CAS), проблемні та ігрові ситуації (CAS), 
онлайн -тести (CAS), залік (FAS). 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

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 Р
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0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Нарахування 

балів 

100% підсумкове оцінювання у вигляді 

заліку (40%) та поточного оцінювання (60%). 

40% залік: Письмові індивідуальні завдання 

та залікові тести. 

 60% поточне оцінювання: 

• 25% та оцінювання знань на практичних та 

лабораторних заняттях. 

• 25% письмові індивідуальні завдання  

• 10% проміжний контроль (2 онлайн-тести) 

Політика курсу 
Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде виконати всі 
завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Участь у практичних заняттях вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних 
матеріалів для продуктивних дискусій під час заняття. Письмові завдання повинні бути подані до встановлених строків.  



Структура та зміст курсу 

Лекція 1 Безпека життєдіяльності – як поняття. Небезпека. 

Ризик – як оцінка небезпеки. 
Практичне 

заняття 1 

Кількісна оцінка ризику Зв’язок курсу БЖД з практикою життєвого досвіду. Основні 

положення Національної програми безпеки України, що стосуються 

безпеки життя та здоров’я особи. Сучасний стан безпеки 

життєдіяльності 

Лекція 2 Основи безпеки функціонування «людина – машина 

– виробниче середовище». Психологія та безпека. 
Практичне 

заняття 2 

Оцінка психологічних якостей 

особистості, що впливають на 

безпеку діяльності. 

Вибір та компонування органів управління та засобів 

відображення інформації. Елементи теорії інформації. Вплив 

факторів навколишнього середовища на безпеку діяльності в 

системі "людина - машина". 

 

Лекція 3 Поняття охорони праці. Мета й об’єкт вивчення. 

Предмет і задачі курсу. Аналіз та профілактика 

виробничого травматизму. 

Практичне 

заняття 3 

Розслідування нещасного 

випадку на виробництві 

Регулювання охорони праці у колективному договорі. Основні 

організаційні та технічні заходи попередження виробничого 

травматизму та професійної захворюваності. 

Лекція 4 Повітря робочої зони. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

стану повітряного середовища. Метеорологічні 

умови праці 

Практичне 

заняття 4 

Дослідження мікроклімату 

виробничих приміщень 
Загальні відомості про вентиляцію. Загальні заходи та засоби 

попередження забруднення повітряного середовища на 

виробництві та захисту працюючих. 

Лекція 5 Освітлення виробничих приміщень. Види і системи 

виробничого освітлення. 
Практичне 

заняття 5 

Дослідження освітлення 

виробничих приміщень 

природним світлом 

Вплив освітлення на працездатність робітника. Травми, що 

пов'язані з недостатнім освітленням на робочому місці. 

Контроль параметрів шуму та вібрації, вимірювальні прилади. 

Лекція 6 Віброакустичні фактори промислового середовища. Практичне 

заняття 6 

Дослідження виробничого 

шуму 

Електромагнітні випромінювання. Характеристики електромагнітних 

полів (ЕМП). Нормування електромагнітних випромінювань. 

Лекція 7 Загальні відомості про електричну та пожежну 

безпеку. 
Практичне 

заняття 7 

Надання першої долікарської 

допомоги при ураженні 

електричним струмом 

Заходи з запобігання ураженню електричним струмом. 

Основні знаки з електробезпеки на підприємстві. 

Класифікація. Основні засоби гасіння пожежі. Первинні засоби 

пожежогасіння. 

Лекція 8 Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх 

вплив на безпеку життєдіяльності населення 

України. Захист населення в надзвичайних ситуаціях 

Практичне 

заняття 8  

Само -і взаєхмодопомога в 

надзвичайних ситуаціях. 

Самос 

т  і 

йна  
 Робо 

т а 

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ. 

Небезпечні хімічні речовини. Радіаційна і пожежна безпека. 
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7 НПАОП 0.00 - 6.02 - 11 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету міністрів України № 1232 від 30.11.2011. Діє з 01.01.2012.  

8 Лабораторний практикум з курсу „ Основи охорони праці” \ За ред. В.В.Березуцького. – Харків: Факт, 2005. – 348 с.  

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

10 ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.  

11 ДБН В.2.5-28-2018. Природне та штучне освітлення.  

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

13 ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.  

14  Правила улаштування електроустановок /Міненерговугілля України. − П’яте видання перероблене и доповнене 

станом на 28.08.2014 р. – Харків, 2014. – 793 с.  

15 НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. − Затверджено 

наказом Мінпраці та соціальної політики України від 21.06.2001 р. № 272.  

16 НПАОП 40.1-1.21-1998. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. − Затверджено наказом 

Держнаглядохоронпраці України 09.01.1998 р. № 4.  

17 ДБН В.1.1-7-16. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги.  

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

пожежною небезпекою. − Затверджено наказом Мінрегіонбуду України від 15.06.2016 р. №.158. 19 Кодекс Цивільного 

захисту України. – Затверджено постановою ВРУ від 02.10.2012 р. №5403-VI. Редакція 2018 р. 22 Цивільна оборона: навч. 

посіб. /М. А. Кулаков, В. О. Ляпун та ін. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 312 с. 
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2. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу. − Затверджено наказом 

МОЗ України 08.04.2014 р. № 248. 

3. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та інш. Безпека 

життє побуту та у надзвичайних ситуаціях. Навчальний 

посібник. - К.: 1996  

4. Цивільний захист: навчальний посібник /Г. Ю.Бахарева, 

Н. Є.Твердохлєбова  [та ін.] – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – 115 с. 

5. В.В.Березуцький,  І.З.Яковцов, Ю.О.Куліш, В.Г.Аветисян, 

В.П.Аніщук, В.М.Згуровський, В.І.Мустафа, Г.С.Яцина 

Надзвичайні ситуації, рятувальні роботи та надання першої 

медичної допомоги при невідкладних станах. Навчальний 

посібник. – Харків: Видавництво «Форт», 2013. – 184 с. 

 

 

 

Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 

чесність, відповідальність  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу «Основи професійної безпеки та здоров'я людини».  
 

 


