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1 Анотація до дисципліни 
 

Охорона праці є складова низки фундаментальних прав людини, закріплених в Конституції та Законах України. 
Повністю безпечних та нешкідливих умов праці не буває. Виробниче середовище завжди характеризується наявністю 

певних ризиків для здоров’я людини. 
Право на охорону праці має кожна людина і гарантується Конституцією України та низкою законів. Це право 

регулюється нормами, правилами безпеки, діями державних та відомчих органів, фахівцями в галузі безпеки. Високого 
рівня безпеки неможливо досягти автоматично, без участі самих працюючих, їх свідомого ставлення до власної безпеки та 
безпеки оточуючих. Рівень безпеки на виробництві є таким же загальним надбанням, як і рівень демократії, освіченості, 
культури виробництва, що залежить він від багатьох чинників: історичного минулого народу, національного менталітету, 
рівня розвитку економіки, суспільних відносин. 

Охорона праці - це наука про збереження здоров’я людини та створення безпечних умов праці у виробничому 
середовищі, що досягається шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників виробничого 
середовища та трудового процесу, розробкою методів і засобів захисту працюючих від їх впливу, а також запобігання 
аваріям та ліквідації їх наслідків на виробничих об’єктах. 

Завдання охорони праці - звести до мінімуму імовірність травматизму чи захворювання працюючих та створити 
оптимальні умови для їх праці, що забезпечують найкраще самопочуття та максимальну працездатність людини. 

Охорона праці тісно пов’язана з рядом інших дисциплін: управлінням виробництвом, науковою організацією праці, 
ергономікою, соціологією, інженерною психологією, екологією, економікою, технічною естетикою тощо. При вивченні 
стану виробничого середовища та розробці заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці. 

Силабус з навчального курсу «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» складений відповідно до 
освітньо-професійної програми  «Будівництво та цивільна інженерія» з урахуванням досвіду викладання цієї дисципліни. 

Він містить інформацію, яка дозволяє майбутньому фахівцю отримати знання в галузі охорони праці та реалізувати їх 
в умовах своєї виробничої діяльності за такими функціями: 

- управління охороною праці у виробничих умовах та забезпечення правового й соціального захисту працюючих; 
- забезпечення допустимих санітарно-гігієнічних умов праці; 
- створення безпечних умов праці. 
Відповідно зазначеним функціям увесь матеріал дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 

праці» виділений у три блоки поданих у трьох розділах: 



1. Правові та організаційні питання охорони праці. 
2. Організація охорони праці на підприємстві. 
3. Безпека праці. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 
Перший розділ включає основи законодавства з охорони праці, необхідні для керівника відомості стосовно органів 

управління, нагляду і контролю в галузі охорони праці, організації управління охороною праці на виробничому рівні, 
головних завдань та функцій системи управління охороною праці, правового регулювання охорони праці. 

Значна увага приділяється також питанням правового та соціального захисту окремих категорій працюючих при 
роботі в шкідливих умовах та втраті працездатності внаслідок нещасних випадків і професійних захворювань. Засвоєння 
цієї інформації дає майбутньому фахівцю необхідні знання для управління охороною праці у виробничих умовах. 

У другому та третьому розділах наведена інформація стосовно шкідливих чинників виробничого середовища, засобів 
та санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на захист працюючого у виробничих умовах, а також вимог охорони праці 
до виробничих об’єктів. 

Засвоєння цієї інформації дає майбутньому фахівцю знання, необхідні для збереження свого здоров’я й 
працездатності в процесі трудової діяльності та створення нешкідливих умов праці на робочих місцях підлеглих йому 
працівників. 

Також сконцентрована інформація, яка стосується питань, пов’язаних з впливом на працюючих небезпечних 
чинників виробничого середовища, засобів, організаційних та технічних заходів, спрямованих на створення безпечних 
умов праці. Вивчення цього матеріалу дає майбутньому фахівцю необхідні знання для створення особистої безпеки та 
підлеглих йому працівників у виробничому середовищі. 

 
2 Мета і завдання дисципліни 

 
Метою навчального курсу «Основи охорони праці» - надати майбутнім фахівцям теоретичні знання та практичні 

навички, які необхідні для прийняття рішень, спрямованих на покращення умов праці та захист працюючих від впливу 
шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища. 

Завдання вивчення дисципліни є формування компетентностей (ЗК– загальних, ФК – фахових): 
 
 
 



ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини й 
громадянина України.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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.  

ЗК8.Здатність  здійснювати безпечну діяльність, застосовувати  методи захисту територій. 
ФК 16. Здатність до розробки раціональної організації та управління будівельним виробництвом при зведенні,   
ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці. 
 

3 Формат дисципліни 
 

Для денної форми навчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних 

презентацій, поєднуючи із лабораторними роботами. 
Формат очний (offline / Face to face) 

Для заочної форми навчання: 
Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 
4 Результати навчання 

 
При вивченні дисципліни здобувач повинен набути наступні результати (програмні результати навчання (РН)): 
РН 12. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції 

об’єктів професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. 
РН 18. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при проектуванні, зведенні та експлуатації  об’єктів 

будівництва, дотримуючись вимог нормативної документації в галузі будівництва. 
РН 19 Оцінювати екологічні та безпекові  показники природних та техногенних умов території, об’єкту, робочої зони, 

а також будівельних матеріалів та якості готової продукції із застосуванням спеціалізованих інструментів, приладів та 
обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.   



Набути соціальних навичок (soft-skills): 
– здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній 

діяльності; 
– небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способу 

життя оточуючих. 
5 Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Кількість годин 
лекції 14 

лабораторні 14 
самостійна робота 62 

Всього 90 
 

6 Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність 

Кількість 
кредитів / 

годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю Нормативна / вибіркова 

2021 4 7 

192 Будівництво 
та цивільна 
інженерія 

Specialty 192 
"Construction and 
civil engineering" 

3/90 2 Екзамен Нормативна 

 

 

7 Пререквізити 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи охорони праці» значно підвищиться, якщо здобувач попередньо 
опанував матеріал таких дисциплін як: «Фізика», « Хімія»,  «Правознавство», «Технологія будівельного виробництва» 

 
 
 
 



8 Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

У період сесії здобувачеві бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією 
та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період - комп’ютерну техніку (з виходом у 
глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і 
самостійних робіт. 

 

 
9 Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 
Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Рекомендація МОН України від 

23.10.2018 № 1/9-650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18 (дата звернення: 12.09.2019). 
Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками 
передбачає: 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну 

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 
- об'єктивне оцінювання результатів навчання. 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v-650729-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18


методики досліджень і джерела інформації. 
З-поміж результатів навчання здобувача освіти із академічної доброчесності виділимо здатність: 
- діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики; 
- самостійно виконувати навчальні завдання; 
- коректно посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 
- оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; 
- давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами та інші. 
Відвідування занять: 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і лабораторні 

заняття курсу. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 
Поведінка на заняттях: 
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті здобувачі, 

викладачі та адміністрація діють відповідно до: «Положення про організацію освітнього процесу», «Положення про 
організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору», «Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну 
атестацію студентів ЦНТУ» та «Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 Навчально-методична карта дисципліни 
 

Тиждень, 
дата, 

години 

Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є орієнтирами для 
підготовки до модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали Література, 
інформаційні ресурси Завдання, години Вага 

оцінки 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1.  

Тиж. 1 Тема 1. Вступ. Загальні питання 
охорони праці 
1.1 Сучасний стан охорони праці в 
Україні та за кордоном. 
1.2 Основні розділи дисципліни 
«Основи охорони праці». 
1.3 Суб’єкти і об’єкти охорони 
праці. 
1.4 Основні терміни та визначення в 
галузі охорони праці. 
1.5 Класифікація шкідливих та 
небезпечних виробничих чинників. 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник  
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Класифікація 
шкідливих та небезпечних 
виробничих чинників - (2 
год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 2 

тижня 

Тиж. 1 Тест до теми 1. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

3 бали До 2 тижня 

Тиж. 2 Тема 1. Методи аналізу 
виробничого травматизму. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 5-18 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бали Самостійна 
робота до 3 

тижня 

 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Тиж. 3 Тема 2. Правові та організаційні 

основи охорони праці в Україні. 
2.1 Основні законодавчі та 
нормативні акти про охорону праці. 
2.2 Закон України «Про охорону 
праці». 
2.3 Кодекс законів про працю 
України. 
2.4 Нормативні акти про охорону 
праці, що діють у межах 
підприємства. 
2.5 Інструкції з охорони праці. 
2.6 Відповідальність за порушення 
законодавства про охорону праці. 
2.7 Основні положення 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування в контексті 
охорони праці 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник 
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Основні 
положення 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування в контексті 
охорони праці - (4 год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 4 

тижня 

Тиж. 3 Тест до теми 2. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

5 балів До 4 тижня 

Тиж. 4 Тема №2. Атестація робочих місць 
за умовами праці. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 18-27 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бали Самостійна 
робота до 5 

тижня 

Тиж. 5 Тема 3. Державне управління 
охороною праці, державний 
нагляд і громадський контроль за 
охороною праці. 
3.1 Органи державного управління 
охороною праці в Україні. 
3.2 Система управління охороною 
праці. 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник 
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Громадський 
контроль за охороною 
праці - (4 год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 6 

тижня 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 3.3 Державний нагляд і громадський 
контроль за охороною праці       

Тиж. 5 Тест до теми 3. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

3 бали До 6 тижня 

Тиж. 6 Тема 3. Визначення параметрів 
мікроклімату у виробничих 
приміщеннях. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 27-37 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бала Самостійна 
робота до 7 

тижня 

Тиж. 7 Тема 4. Організація охорони праці 
на підприємстві. 
4.1 Служба охорони праці на 
підприємстві. 
4.2 Комісія з питань охорони праці 
підприємства. 
4.3 Уповноважені найманими 
працівниками особи з питань 
охорони праці. 
4.4 Атестація робочих місць за 
умовами праці. 
4.5 Навчання, інструктажі та 
стажування з питань охорони праці. 
4.6 Основні заходи по запобіганню 
травматизму та професійних 
захворювань. 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник 
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Основні заходи по 
запобіганню травматизму 
та професійних 
захворювань - (4 год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 8 

тижня 

Тиж. 7 Тест до теми 4. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

5 балів До 8 тижня 

Тиж. 8 Тема 4. Дослідження повітряного 
середовища виробничих 
приміщень. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 37-49 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бала Самостійна 
робота до 9 

тижня 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 2.  

Тиж. 9 Тема 5. Профілактика 
травматизму та професійних 
захворювань. 
5.1. Виробничий травматизм та 
професійні захворювання. 
5.2. Причини виробничого 
травматизму та професійних 
захворювань. 
5.3. Методи вивчення та 
профілактики виробничого 
травматизму. 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник 
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Методи вивчення 
та профілактики 
виробничого травматизму 
- (4 год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 10 

тижня 

Тиж. 9 Тест до теми 5. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

3 бали До 10 тижня 

Тиж. 10 Тема 5. Освітлення приміщень та 
його нормування. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 49-62 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бали Самостійна 
робота до 11 

тижня 

Тиж. 11 Тема 6. Основи фізіології та гігієни 
праці. 
6.1. Основи фізіології праці. 
6.2. Роль центральної нервової 
системи в трудовій діяльності. 
6.3. Гігієнічна класифікація умов 
праці. 
6.4. Освітлення виробничих 
приміщень. 
6.5. Вібрація. 
6.6. Шум. 
6.7. Іонізуюче випромінювання. 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник 
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Джерела штучного 
освітлення, лампи і 
світильники. Загальний 
підхід до проектування 
систем освітлення - (4 
год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 12 

тижня 

Тиж. 11 Тест до теми 6. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

5 балів До 12 тижня 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Тиж. 12 Тема 6. Навчання прийомам 

першої долікарської допомоги і 
проведення штучної вентиляції 
легень і непрямого масажу серця. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 70-83 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бали Самостійна 
робота до 13 

тижня 

Тиж. 13 Тема 7. Основи виробничої 
безпеки та пожежної 
профілактики на виробничих 
об’єктах. 
7.1. Основні визначення 
електробезпеки. 
7.2. Дія електричного струму на 
організм людини. 
7.3. Види електричних травм. 
7.4. Чинники, що впливають на 
тяжкість ураження електричним 
струмом. 
7.5. Системи засобів і заходів 
забезпечення електробезпеки. 
7.6. Основні поняття та визначення 
пожежної безпеки. 
7.7. Теоретичні основи процесу 
горіння. 
7.8. Оцінка 
вибухопожежонебезпеки об'єкта. 
7.9. Способи і засоби гасіння пожеж. 

Лекція / 
Face to 

face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Підручник 
[1, 5, 8]. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал та 
підготувати реферат за 
темою: Безпечна 
експлуатація 
електроустановок: 
електрозахисні засоби і 
заходи - (4 год.). 

1 бал Самостійна 
робота до 14 

тижня 

Тиж. 13 Тест до теми 7. Тест Тест moodle.kntu.kr.ua Виконати тестове 
завдання 

5 балів До 14 тижня 

Тиж. 14 Тема 7. Визначення температури 
спалаху горючих рідин. Вивчення 
типів пожежних сповісників та 
вогнегасників. 

Лабора- 
торне 

заняття / 
Face to 

face 

Методичні 
вказівки 

Методичні вка- 
зівки до виконання 

лабораторних 
робіт стор. 83-100 

[9]. 

Виконати та захисти звіт з 
лабораторної роботи - (2 
год.). 

2 бали Самостійна 
робота до 15 

тижня 



11 Система оцінювання та вимоги 
 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль. Форма підсумкового контролю: екзамен. 
Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Основи охорони праці» здійснюється 

згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг здобувача із 
засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для 
оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) - 50 балів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 
90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В добре 74-81 С 
64-73 D задовільно 60-63 Е 
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 
тему визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна 
робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і здобувачів на першому занятті: оцінку «відмінно» 
(90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 

– всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
– вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у 

нестандартних ситуаціях; 
– засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 



– засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 
– вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну 

позицію; 
– самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при 

вивченні навчально-програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 
Оцінку «добре» (82-89 балів, В) - заслуговує здобувач, який: 
– повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його 

на практиці, має системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано 
використовує їх у різних ситуаціях; 

– має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв’язування проблем 
професійного спрямування; 

– під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на 
підтвердження вивченого матеріалу; оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 

– в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 
– вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно 

застосовувати на практиці, контролювати власну діяльність; 
– опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну 

літературу, яка рекомендована програмою; 
Оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) - заслуговує здобувач, який: 
– знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання 

його у майбутній професії; 
– виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
– ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
– допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить 

шляхи їх усунення.  
Оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) - заслуговує здобувач, який: 
– володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 



Оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) - виставляється здобувачу, який: 
– виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. 
Оцінку «незадовільно» (35 балів, F) - виставляється здобувачу, який: 
– володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не 

володіє зовсім; 
– допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
– не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без 

повторного вивчення даної дисципліни. 
Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 

окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного матеріалу 
під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних 
індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться 
як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, 
для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) - 40 балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Основи охорони праці» 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 
ЛК1 Т1 ЛБ1 ЛК2 Т2 ЛБ2 ЛК3 Т3 ЛБ3 ЛК4 Т4 ЛБ4 ЛК5 Т5 ЛБ5 ЛК6 Т6 ЛБ6 ЛК7 Т7 ЛБ7 40 100 1 3 2 1 5 2 1 3 2 1 5 2 1 3 2 1 5 2 1 5 2 

 
Примітка: Т1, Т2,..,Т14 – тема програми, ЗК1, ЗК2- підсумковий змістовий контроль 
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12. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ 

Держгірпромнагляду від 26.03.2010 р. № 65. 
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14. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ 
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15. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 

охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 



16. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
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Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р. 
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https://mon.gov.ua/ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 
https://www.dsns.gov.ua - Офіційний сайт Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 
http://www.fssu.gov.ua - Офіційний сайт Фонд соціального страхування України. 
https://rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України. 
https://iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств (МПА СНГ). 
http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 
http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ. 
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