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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 «Безпека праці в професійній  діяльності» призначена для студентів другого (магістерського) освітнього рівня, що навчаються із

спеціальності 263 –цивільна безпека за освітньо-професійної програми «Охорона праці» денної та заочної форми навчання
Цілі курсу 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.

Формат Очна та дистанційна форма проведення занять 
Семестр Перший 
Обсяг (кредити)/ Тип курсу 
(обов’язковий / вибірковий)

4 / обов’язковий Лекції (години) 32 Практичні заняття (години) 16 Самостійна робота (години) 72

Програмні 
компетенції

ЗК 2 Здатність формулювати особисту думку та доказово представити точку зору щодо інженерних рішень та управлінських дій на
певній  території,  об’єкті.ЗК  7  Здатність  до  реалізації  заходів  щодо  запобігання  виникнення  надзвичайних  (аварійних)  ситуацій  та
забезпечення сталого функціонування підприємств,  а також прогнозувати та оцінювати соціально-економічні наслідки надзвичайних
(аварійних) ситуацій на об’єктах.ФК 1 Спроможність управляти роботою та стратегічним розвитком колективу в процесі здійснення
професійної  діяльності,  а  також діяльністю підприємства,  організації  в  режимі  надзвичайної  ситуації.ФК 3  Здатність  застосовувати
міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні проблем у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту або охорони праці.ФК 5
Спроможність  застосувати на практиці  теорії  прийняття  управлінських рішень і  методи експертних оцінок.ФК 11 Бути готовим до
реалізації на практиці в конкретних умовах заходів (методів) щодо захисту населення у надзвичайних ситуаціях.ФК 12 Забезпечувати
організаційні і навчально-методичні заходи щодо набуття працівниками і населенням знань, необхідних для збереження життя і здоров'я

людей в умовах надзвичайної ситуації та під час виконання невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації або в осередку ураження .

Результати навчання Методи викладання
Форми оцінювання

(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS)
ПР  3  Знати  основні  концепції  цивільного  захисту,
охорони  праці,  сталого  розвитку  і  методології
наукового  пізнання.ПР  5  Знати  правові  та  етичні
норми  для  оцінки  професійної  діяльності,
розроблення  та  реалізації  соціально-значущих

Лекційні  заняття:  читання  лекції  проводиться
шляхом начитування матеріалу, застосовуючи такій
послідовності  –  вступна,  тематична  та  заключна
лекція.  Для  активізації  заняття  застосовується
підготовлений  дидактичний  матеріал,  який

Поточне оцінювання  за результатами виконання: 
- тестового завдання;
- захист виконаного реферату

Підсумкове оцінювання  FAS – іспит:  складання іспиту, за



проектів,  спрямованих  на  регулювання  техногенної
та  природної  безпеки,  збереження  здоров'я  та
працездатності людини в трудовому процесі.
ПР  18  Оцінювати  рівень  небезпеки  під  час
виникнення  надзвичайної  ситуації  (аварії)  та
можливості  підрозділів,  створених  для  виконання
завдань  у  сфері  цивільного  захисту  відповідної
функціональної спрямованості.

демонструється з використанням технічних засобів
навчання.

умови  виконання  усіх  завдань  курсу,  проходження
тестування  по  кожній  темі,  студент  допускається   до
складання іспиту.

ПР  19.  Аналізувати  і  обґрунтовувати
інженерно-технічні  та  організаційні  заходи
щодо  цивільного  захисту,  техногенної  та
промислової  безпеки  на  об'єктах  та
територіях

Практичні  заняття:  проводяться  на  підставі
складених ситуаційних завдань, шляхом проведення
розрахунків за визначеними варіантами

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
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Сума балів за всі
види 

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою
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100  % підсумкове  оцінювання  у  вигляді  іспиту  (40%)  та  поточного
оцінювання  (60%)
40% іспит.
Розрахунок за поточне оцінювання: 

Види завдання Кількість
завдань у курсі

Кількість  балів
за одне завдання

Тестове 3 10
Практичне 4 10
Практичне   №  4
підвищеної важкості 

1 10

Реферат 1 20
Разом 100
Додаткове  творче  за
додаткові бали

1 10

Розрахунок балів за іспит: 

- відповіді на теоретичні питання 
(два питання кожне по 10 балів; рішення задачі 20 балів)

90 -100 A відмінно 
82 – 89 B добре
74 – 81 C
64 – 73 D задовільно 
60 – 63 E

35 – 59 FX
незадовільно з можливостю

повторного складання

0 -34 F

незадовільно з можливостю
повторним вивченням

дисципліни

Політика
курсу

Для  успішної  роботи у  даному курсі  необхідно вивчати  теоретичний матеріал,  виконувати практичні  завдання,  складати  тести,  розробляти
реферат  за  визначеним  варіантом.  Захист  реферату  необхідно  проводити  через  презентацію  виконаного  завдання.  Система  оцінювання  –
рейтингова за максимальною кількості  балів  поточне оцінювання  - 100 балів; підсумкова оцінювання – 40 балів. При виконанні практичних
завдань та рефератувраховується додаткове творче мислення студента, шляхом на рахування додаткових балів. 



Структура та зміст курсу
Лекція 1 Суб’єкти  реалізації  державної

політики в сфері цивільного захисту Практичн
е заняття 1

Попередження надзвичайних 
(аварійних) ситуацій на 
підприємстві (організації, 
установі)
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ті

й
н

а 
р
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Законодавча  основа  Євросоюзу  з  питань
охорони праці. Елементи системи управління
охороною  праці,  міжнародний  стандарт
OHSAS 18001:2007.

Лекція 2 Організація  заходів  цивільного
захисту суб'єкта господарювання Практичн

е заняття 2

Організація і планування 
евакозаходів у випадку 
надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні  та    Оперативно-
рятувальні  служби  цивільного  захисту.
Оперативний  склад  пункту  управління  у
надзвичайних ситуаціях.

Лекція 3 Основні  законодавчі  та  нормативно-
правові акти з охорони праці в галузі
машинобудування

Практичн
е заняття 3

Розрахунок захисної  
споруди та їх обладнання 
машинобудівного 
підприємства

Оцінка  стійкості  роботи  об’єктів   суб’єкту
господарювання  до  ударної хвилі. Аварійні
ситуації в галузі машинобудування

Лекція 4 Проблема гігієни праці та виробничої
санітарії в галузі машинобудування Практичн

е заняття 4

Розробка  плану  цивільний
захист

Організація проведення робіт з підвищеною
небезпекою. Вимоги до працівників певних
категорій і порядок допуску їх до роботи.  

Лекція 5 Проблема  профілактики  виробничого
травматизму  та  забезпечення
промислової безпеки в галузі.

Практичн
е заняття 5 Розробка посадової інструкції

Заходи захисту  населення  та  працівників  на
підприємствах  у надзвичайних ситуаціях

Лекція 6 Пожежна безпека на виробництві
Лекція 7 Безпека   праці  користувачів

персональних  електронно-
обчислювальних машина 

Структура  та  завдання  служби  медицини
катастроф.

Лекція 8 Розслідування  аварійних  ситуацій  на
виробництві

Засоби індивідуального захисту.  

Лекція 9 Вимоги  ЄС  до  безпечності
промислової продукції

Ідентифікація та управління професійними
ризиками в галузі машинобудування.
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Закон України  Кодекс цивільного захисту України. Затв. ВР України 02.10.2012 р.,
№ 5403 - VI. (із змінами і доповненнями від 02.06.2016 р., № 1404-VIII);
Постанови КМ України: 
від 09.09.2017 № 626 Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності
єдиної державної системи цивільного захисту;
від  11.07.2002  №  956  Про  ідентифікацію  та  декларування  безпеки  об'єктів
підвищеної  небезпеки  (із  змінами).;  від  26.10.2016  №  763  Про  затвердження
переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають
постійному  та  обов’язковому  аварійно-рятувальному  обслуговуванню  на
договірній основі; від 23.10.2013 № 819. Про затвердження Порядку проведення
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і
здійсненням  заходів  з  питань  цивільного  захисту.;  від  01.08.1992  №  442  «Про
порядок проведення робочих місць за умовами праці.(із змінами)»;  від 17.04.2019
№  337   «Порядок  розслідування  та  облік  нещасних  випадків,  професійних
захворювань та аварій на виробництві»; від 22.03.01  № 270  Про затвердження
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру   (зі
змінами); ДСТУ  ОНSAS  18001:2010. ДСТУ  ОНSAS  18001:2010.  Системи  управління  гігієною  та  безпекоюСистеми  управління  гігієною  та  безпекою
праці.праці. ДСТУ 3273-95  Безпечність  промислових підприємств. Загальні положення
та вимоги. ДСан ПіН Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та
небезпечності  факторів  виробничого  середовища,  важкості  та  напруженості
трудового  процесу   Затвр.  Наказ  МОЗ  України  від  08.04.2014  №  248;  Основи
професійної  безпеки  та  здоров’я  людини:  Підручник  /  За  ред.  проф.  В.  В.
Березуцького. – Х.: ФОП ПановА.М., 2018. – 553 с.; 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.
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БерезуцькийВ.В.  Небезпечні  виробничі ризики та надійність:
навч. посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко; НТУ "ХПІ",
–  Харків:  ФОП  ПановА.М.,  2016.  –  385  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


