
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

Шифр і назва спеціальності 274 – автомобільний транспорт Інститут/факультет Механічної інженерії і транспорту  

Назва програми Автомобілі та автомобільне господарство Кафедра Автомобіле-і тракторобудування 

Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання Українська  

Викладач 

ЯНЧИК Олександр Григорович                   E-mail:   alex_yanchik@ukr.net 

 

Загальна інформація: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища». 
 

Публікації: наукові статті – 24; підручник – 1; навчальні посібники  – 4; методичних вказівок – 4; монографія – 1; патенти на винахід – 3  
 

Основні курси: «Електробезпека», «Основи професійної безпеки та здоров’я людини», «Запобігання аварій на виробництві», «Безпека праці в 

професійній діяльності» та «Організація  безпечного електроспоживання» 

Загальна інформація про курс 
Анотація  Курс «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» призначена для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, що 

навчаються із спеціальностей університету  за відповідними освітньо-професійними програмами  денної та заочної форми навчання 

Цілі курсу Забезпечення майбутніх фахівців у галузі «Автомобільного транспорту» методичними основам: безпеки життєдіяльності людини в 

середовищі її існування, в організації безпечним умов праці працівників на виробництв, а також оволодіння основним методами  захисту  

людини в умовах надзвичайних ситуаціях. Крім того, ця дисципліна є базовою для складання дипломних проектів розділу «Охорона 

праці та навколишнього середовища» 

Формат  Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит. 

Семестр  Сьомий  

Обсяг (кредити)/ Тип курсу  

(обов’язковий / вибірковий) 
3 / обов’язковий Лекції (години) 16 Лабораторні заняття (години) 16 Самостійна робота (години) 58 

Програмні 
компетенції 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, 

обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення 

управлінських рішень щодо подальшого функціонування підприємства, забезпечувати якість його діяльності.  ФК 8. Здатність 

організовувати ефективну експлуатацію об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів 

Результати навчання РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного 

транспорту, критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття. РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово при обговоренні професійних питань. РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні 

та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних 

властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і техніко-економічних розрахунків, створення проектно-

конструкторської документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту. РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових 

ресурсів та професійного розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників об’єктів автомобільного 

транспорту. РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, 

питань забезпечення якості, а також технічних, економічних ,законодавчих та інших аспектів. РН 7. Аналізувати інформацію, отриману 

із результаті досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.  РН 8. Розуміти і застосовувати 

у професійній діяльності нормативно-правові та законодавчі акти України, Міжнародні нормативні документи, Правила технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів. РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 



елементи. РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і технологічне оснащення, засоби 

автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. РН 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, визначати склад та 

площі приміщень, розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції. РН 14. Аналізувати технологічні процеси 

експлуатації, обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту. РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних 

та/або виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати тривалість та послідовність робіт, потреби у ресурсах, 

прогнозувати наслідки реалізації проектів. РН 17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних підрозділів підприємств 

автомобільного транспорту, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та обслуговування 

об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших 

складних задач автомобільного транспорту. РН 25. Презентувати результати досліджень та професійної діяльності фахівцям і 

нефахівцям, аргументувати свою позицію. 

Методи викладання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінювання CAS , підсумкове оцінювання FAS) 

Лекційні заняття: читання лекції проводиться шляхом начитування матеріалу, 

застосовуючи такій послідовності – вступна, тематична та заключна  лекція. 

Для активізації заняття застосовується підготовлений дидактичний матеріал, 

який демонструється з використанням технічних засобів навчання. 

Лабораторні роботи: виконуються шляхом проведення досліджень шкідливих 

та небезпечних факторів, які впливають на безпечні умови праці, на підставі 

складених ситуаційних завдань, шляхом проведення розрахунків за 

визначеними варіантами і як результат проведених досліджень, студент 

захищає виконану роботу  

Поточне оцінювання  за результатами виконання:  

- тестового завдання; 

- захист лабораторних робіт; 

- захист виконаного розрахункового завдання 

 

Підсумкове оцінювання FAS – іспит:  складання іспиту, за умови виконання усіх 

завдань курсу, проходження тестування по кожній темі, студент допускається  до 

складання іспиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів 

за всі види  

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 -100 A відмінно  

82 – 89 B 

74 – 81 C 

добре 

64 – 73 D 

60 – 63 E 

задовільно  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливостю повторного 

складання 
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0 -34 F 

незадовільно з 

можливостю повторним 

вивченням дисципліни 

Н
ар
ах
ув
ан
н
я

 б
ал
ів

 

Види завдання Кількість 

завдань  

Кількість балів за одне завдання 

Поточне оцінювання 

Тестове 3 10 

Захист лабораторних робіт 6 5 

ЛР  № 2 підвищеної важкості 1 10 

РЗ 1 30 

Разом  100 

Додаткове творче за додаткові 

бали 

1 10 

Підсумкове оцінювання 

Іспит    

Теоретичні питання  2 10 

Рішення задач 1 20 

Загальна оцінка  

За поточне оцінювання  60 % 

За підсумкове оцінювання  40 %  

Політика 

курсу 

Для успішної роботи у даному курсі необхідно вивчати теоретичний матеріал, виконувати лабораторних робіт, складати тести, розробляти 

розрахункове завдання (РЗ) за визначеним варіантом. Захист РЗ необхідно проводити через презентацію виконаного завдання. Система 

оцінювання – рейтингова за максимальною кількості  балів  поточне оцінювання  - 100 балів; підсумкова оцінювання – 40 балів. При виконанні 

лабораторних робіт та РЗ   враховується додаткове творче мислення студента, шляхом на рахування додаткових балів.  

Структура та зміст курсу 
Лекція 1  Вступ. Загальна характеристика 

стану професійної безпеки та 

здоров'я людини 

Лабораторна  

робота 1 

Дослідження характеристики 

уваги людини при обробці 

інформації 

Лекція 2  Основи безпеки 

функціонування  системи 

«людина – техніка –  

виробниче середовище» 

Лабораторна  

робота 2 

Дослідження мікроклімату 

виробничого приміщення 

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по 

соціальній відповідальності», Стандарт SA 8000 

«Соціальна відповідальність»: аналіз , оцінка та 

порівняння державними нормативно-правими 

актами з охорони праці. 

Лекція 3 Загальні питання з охорони 

праці 
Лабораторна  

робота 3 

Визначення освітлення 

приміщень природним 

світлом 

Лекція 4  Основи виробничої санітарії Лабораторна  

робота  4 

Дослідження виробничого 

шуму 

Лекція 5 Аналіз та профілактика 

виробничого травматизму 

 

Лабораторна  

робота 5 

Дослідження опору 

заземлювача розтіканню 

електричного струму 

Лекція 6  Основи електробезпеки на 
Лабораторна  Вибір і застосування засобів 

С
ам

ос
ті
й
н
а 
р
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Об’єкти підвищеної небезпеки на виробництві. 

Види діяльності та об'єкти, що становлять 

підвищену небезпеку для  оточуючого 

середовища. .Критерії екстремального 

забруднення навколишнього природного 

середовища. Гігієнічна регламентація та державна 

реєстрація небезпечних  факторів. 



виробництві  робота 6 пожежогасіння для різних 

об’єктів 

Лекція 7 Основи пожежної безпеки на 

виробництві  

 

Лабораторна  

робота 7 

Здійснення долікарської 

допомоги постраждалим  у 

надзвичайних ситуаціях 

Лекція 8 Суб’єкти реалізації 

державної політики в сфері 

цивільного захисту 

 Розрахункове 
завдання 

Методика розрахунку 

основних критеріїв 

вибухопожежної 

небезпеки для 

приміщень за 

категоріями А, Б (за 

варіантами завдання) 

Основні заходи та способи захисту населення і 

територій. Виявлення за допомогою психологічних 

та соціальних методів та нейтралізація чинників, що 

сприяють виникненню соціально-психологічної 

напруги. Гуманітарна допомога у випадках 

надзвичайних ситуаціях. Форми організації 

гуманітарної допомоги 

Література 

Обов’язкова 
1. Основи професійної безпеки та здоров’я людини: Підручник / За ред. проф. В. В. Березуцького. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – 553 с.; 2. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2007. – 384 с. ; 3. Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики 

та надійність: навч. посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків: ФОП Панов А.М., 2016. – 385 с. 4. 

Безпека праці в професійній діяльності. Частина ІІ. Забезпечення техногенної безпеки та безпечних умов праці  О.Г. Янчик, В. Ф.,Райко , Ю.А., Петренко та 

інші /Навч. посіб./ – НТУ «ХПІ», Харків :2020. – 316 с. 5. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності»: для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2007. – 168 с. 6.  Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження мікроклімату виробничих 

приміщень» з курсу «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів усіх спеціальностей / О. О. Кузьменко, Є. В. Ящеріцин, Н. Д. Устинова, 

С. В. Котлярова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 36 с. 7. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення освітлення приміщень природним світлом» 

з дисципліни «Основи професійної      безпеки та здоров’я людини» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Л. А. 

Васьковець, Т. С. Бондаренко, Є. В. Ящеріцин. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 60 с. 8.  Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження 

виробничого шуму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / 

уклад. О. М. Древаль, І. О. Мезенцева, Л. А. Васьковець. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 14 с. 9. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження 

опору                  заземлювача розтіканню електричного струму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів денної і 

заочної форми навчання усіх спеціальностей / уклад. І. О. Мезенцева, В. В. Макаренко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 16 с.  10. Методичні вказівки до 

лабораторної роботи «Вибір і застосування       засобів пожежогасіння для різних об’єктів» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» 

для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Л. А. Васьковець, Т. С. Бондаренко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 102 с 

Додаткова 

1. Управління охороною праці : навчальний посібник для студентів спеціальністі – «Цивільна безпека», освітньої програми «Охорона праці» / В.В. 

Березуцький. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 412 с. ; 2. Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій : навч. посібник для студентів 

спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці» / В.В. Березуцький. Харків : ФОП Панов А.М. 2020. 424 с. ; Практикум «Управління і 

соціально-економічні основи охорони праці»/ В. Ф. Райко, Є. О. Семенов, О.Г. Янчик, О.І.Ільїнська. – НТУ «ХПІ».; Х. : Планета-Принт, 2019. – 240 с.; Левчук 

К.О., Романюк Р.Я., Толок А.О. Цивільний захист: навч. посіб. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. – 325 с. 

 

 

Норми академічної етики 



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

доброзичливість, чесність, відповідальність 
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Вища математика Основи експлуатації, обслуговування автомобілів на станціях технічного обслуговування 

Фізика Дипломне проектування 

Хімія  

Екологія  

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка  

Прикладні методи розрахунків на автотранспорті  

Прикладні методи розрахунків на автотранспорті 

 
 

 

 

Провідний лектор  к.т.н., с.н.с., доц. _Олександр  ЯНЧИК        .     

 (посада, звання, ІП)    (підпис) 

 

 


