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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для всіх спеціальностей
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

знання основ екології, економіки та менеджменту
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

отримання нових знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань
гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, а також активної
позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я
працівників
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Законодавчо-нормативні акти з охорони праці
Закон України “Про охорону праці”
Державне управління охороною праці та організація охорони
праці на виробництві

Модуль 2. Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Профілактика нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві
Характеристика умов праці. Основи гігієни праці
Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці

Модуль 2. Основи техніки безпеки
Тема 7.
Тема 8.

Основи техніки безпеки. Питання енергозбереження та
електробезпеки
Основи техніки безпеки. Вибухонебезпечність виробництв та
пожежна безпека

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства,
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу
життя;
оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації;

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 50 балів.
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання самостійного завдання – ~ 15 балів
- Виконання індивідуального завдання – ~ 15 балів
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна література:

1. Атаманчук П.С. Основи охорони праці: навч. посіб. Київ: ЦУЛ,
2016. 224с.
2. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи
охорони праці: підручник. Вид. 4-е, переробл. і допов. Київ:
Каравела, 2008. 383 с.
3. Грибан В. Охорона праці: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2017. 280с.
4. Кобевних В. Ф. Охорона праці. Київ: Вища школа, 2009. 237 с.
5. Кодекс законів про працю України: станом на 26 трав. 2017 р.
Київ: Алерта, 2017. 98 с.
6. Зацарний В.В., Сабарно Р.В. Охорона праці: навч. посіб. Київ:
Університет “Україна”, 2006. 303 с.

Інтернет джерела

1. Про охорону праці: Закон України від 21 лист. 2002 р. № 229-IV.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
2. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова КМУ
від 30 лис. 2011 р. № 1232. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF
3. Служба охорони праці на підприємстві: веб-сайт. URL:
https://www.sop.com.ua/
4. Державна служба України з питань праці: веб-сайт. URL:
http://dsp.gov.ua/
5. Охорона праці і пожежна безпека: веб-сайт. URL:
http://oppb.com.ua/

