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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Актуальність дисципліни обумовлена сучасними вимогами щодо реалізації 

конституційного права громадян на охорону їх життя, здоров’я в процесі трудової діяльності, 
регулювання за участю відповідних державних органів, відносин між роботодавцем і 
робітником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також встановлення 
єдиного порядку організації охорони праці в Україні. 

В структурно-логічній схемі навчання нормативна дисципліна «Основи охорони праці» 
вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» після 
вивчення ними дисципліни «Безпека життєдіяльності» та основних дисциплін професійно-
орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої 
майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість викладання дисципліни «Основи 
охорони праці» з урахуванням професійної орієнтації студентів 

Основою для складання Робочої навчальної  програми є Типова навчальна програма 
нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих навчальних закладів затвердженої 
Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р., що розроблена 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за 
№ 1057/18352.  

 
II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

НП.08.Денна форма навчання 
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Форми контролю і оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни: Семестрова 
атестація – екзамен.  

 
ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

 
Мета вивчення кредитного модулю  – надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) 

для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 
управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-
освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну 
безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів 
гарантування безпеки праці на робочих місцях. 
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Завдання вивчення кредитного модулю  полягає у набутті студентами знань, умінь і 
здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з 
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я 
та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності. 

Основні загальнокультурні та професійні компетенції 
В результаті вивчення кредитного модулю  «Основи охорони праці»  бакалаври повинні 

бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, 
здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні 
компетенції з охорони праці: 

Загальнокультурні компетенції 
• здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в 

своїй діяльності; 
• володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого 

персоналу. 
Професійні компетенції 
в виробничо-технологічній діяльності: 
• обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі 

діяльності); 
• ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці на робочому 

місці, у виробничому колективі; 
• проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві; 
в організаційно-управлінській діяльності: 
• проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності; 
• здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 
• методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці серед працівників організації (підрозділу); 
в проектно-конструкторській діяльності: 
• впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, 

проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових 
досягнень в галузі охорони праці. 

 
ІV. Зміст дисципліни  
 

Лекція 1. Теми 4.1, 4.2. Вступ. Загальні питання, правові та організаційні основи 
охорони праці 

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни 
«Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в 
галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників. 
Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. 
Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики України у галузі 
охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та 
шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників 
щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 
Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону 

праці. 
Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та 

ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП. 
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Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). 
Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, 
будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці. 

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони 
праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації. 

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони 
праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат. 

Завдання на СРС: Законодавство  України «Про охорону праці»; гарантії прав на охорону 
праці; система стандартів безпеки праці (ССБП); нормативно-правові акти з охорони праці – 
НПАОП, ДБН, ДСН, ДСанПІН; Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи 
з охорони праці; відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про 
охорону праці; інструкції і рекомендації з охорони праці, Розробка та затвердження актів з 
охорони праці, що діють в організації; фінансування охорони праці; заходи і засоби з охорони 
праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.  

Рекомендована література: ЗН♦ 1-7, 12, 20, ОЛ 1, с. 3 – 77, 115-133, ІР 11, 12.   
     
Лекція 2. Теми 4.3, 4.4.  Державне управління та організація охорони праці на 

підприємстві  
Система державного управління охороною праці в Україні (СУОП). Компетенція та 

повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань 
безпечної життєдіяльності населення.  Органи державного нагляду за охороною праці, їх 
основні повноваження і права. Громадський контроль за дотриманням законодавства про 
охорону праці. 

Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації. Служба 
охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби 
охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і обов’язки працівників 
служби охорони праці. 

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими 
працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права. 

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. 
Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. 

Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи 
кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Стимулювання охорони праці. 
Завдання на СРС: Компетенція та повноваження органів державного управління 

охороною праці; нагляд  і контроль за безпекою праці, знаки безпеки; права і обов’язки 
працівників служби охорони праці; кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Рекомендована література:  ЗН 15, 17, 19,  ОЛ 1, с. 80 – 102,  ІР 11, 12. 
 
Лекція 3. Теми 4.5, 4.6. Навчання з питань охорони праці, профілактика травма-

тизму та професійних захворювань 
Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони 

праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка знань з 
питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне 
навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи  
підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб. 

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів 
для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів. 

Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. 

                                                 
♦ ЗН – Основні законодавчі та нормативно-правові акти, ОЛ – Основна література, ДЛ – Додаткова 
література, ІР – Інтернет-ресурси. 
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Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. 
Інциденти та невідповідності. Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних 
захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних 
захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню 
травматизму та професійним захворюванням. Розслідування нещасних випадків. 

Завдання на СРС: Навчання і перевірка знань, інструктажі з питань охорони праці;  
стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи; Основні заходи по 
запобіганню травматизму та професійним захворюванням. Розслідування нещасних випадків. 

Рекомендована література:  ОЛ. 1, с. 91-102, ІР 11, 12.      
 
Лекція 4.  Тема 4.7   Основи фізіології та гігієни праці 
Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. 

Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 
Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов 
праці. 

Повітря робочої зони, освітлення виробничих приміщень, вібрація, шум, ультразвук та 
інфразвук, електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону, 
випромінювання оптичного діапазону, іонізуюче випромінювання, санітарно-гігієнічні вимоги 
до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень. 

Завдання на СРС: Повітря робочої зони, освітлення виробничих приміщень, вібрація, 
шум, ультразвук та інфразвук, електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного 
діапазону, випромінювання оптичного діапазону, іонізуюче випромінювання, санітарно-
гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень. 

ДСанПІН 3.3.2.007-98.Державні санітарні правила та норми роботи з візуальними 
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин 

Рекомендована література:  ЗН 25, ОЛ 1,  с. 138-269, ІР 11, 12.      
 
Лекція 5. Теми 4.8.  4.9 Основи виробничої  і пожежної безпеки 
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Безпека під час 

експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-
розвантажувальних робіт. 

Організація електробезпеки та пожежної безпеки в системі охорони праці.  
Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що впливають 

на наслідки ураження електричним струмом.  
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови 

ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом при дотику або 
наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих металевих елементів 
електроустановок, яки опинились під напругою. Напруга кроку та дотику. Безпечна 
експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи. 

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії 
приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо-небезпечних та пожежо-
небезпечних приміщень і зон. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна 
сигналізація. Засоби пожежогасіння. 

Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки 
на виробничих об’єктах. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 

Завдання на СРС: Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. 
Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт. Дія електричного струму на організм 
людини. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Основні засоби і 
заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби 
пожежогасіння. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 

Рекомендована література:  ОЛ 1, с. 373-430, ІР 11, 12.      
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IV. Тематичний план 
IV. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 

 
Кількість академічних годин 

№ 
п/п Теми курсу 

Лекції Практичні 
заняття 

СРС+ 
екз. Всього 

Лекція 1.  Теми 4.1, 4.2 
1 Вступ. Загальні питання, правові та 

організаційні основи охорони праці 2 2 3 7 

Лекція 2. Теми 4.3, 4.4   
2 Державне управління та організація охорони 

праці на підприємстві 2 2 3 7 

Лекція 3. Теми 4.5, 4.6 

3 Навчання з питань охорони праці, 
профілактика травматизму та професійних 
захворювань 

2 2 4 8 

Лекція 4. Тема 4.7    
4 Основи фізіології та гігієни праці 2 2 4 8 

Лекція 5. Теми 4.8,  4.9 
5 Основи виробничої безпеки 2 - 4 6 

Виконання домашньої контрольної роботи - - - - 
Підготовка до екзамену  - - 18 18 
Разом 10 8 36 54 

 
IV. 2. 2. Перелік і зміст лекцій  

Для денної форми навчання (напрям підготовки 6030503 “Міжнародна економіка”)    
читаються лекції з наведеного вище переліку. Матеріал лекції студенти опрацьовують 
самостійно. 

IV. 3. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів не передбачені. 
 

IV.4. Контрольні роботи 
Для поточного контролю засвоєння студентами учбового матеріалу, що вивчається під 

час аудиторних занять і особливо у процесі самостійної роботи, передбачено проведення 
модульної контрольної роботи (МКР). МКР проводиться по групах на передостаннєму 
практичному занятті. Формою проведення МКР є тестова контрольна робота.   

   
IV.5. Практичні заняття  

Навчальною метою практичних занять є набуття студентами знань, умінь і практичних 
навичок з оцінки умов праці та розв’язання типових задач щодо захисту працівників від 
шкідливих і небезпечних  виробничих виробничих факторів. 

 
Теми та зміст практичних занять: 
Тема 4.7 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Оцінка мікрокліматичних умов у виробничих 

приміщеннях 
Мета роботи  – ознайомитись з основними параметрами мікроклімату у виробничих 

приміщеннях з їх оптимальними та допустимими значеннями, набути практичних навичок у 
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користуванні нормативними документами, вивчити приклади контролю параметрів, методику 
проведення вимірів параметрів мікроклімату у виробничому приміщенні. 

Література: ОЛ 1, с. 161–169. 
Завдання СРС: Опрацювати нормативні матеріали і зробити висновок щодо 

відповідності наявних мікрокліматичних умов нормативним параметрам виробничого 
приміщення . 

 
Тема 4.7 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. Освітлення виробничих приміщень 
Мета роботи – ознайомитися а принципами нормування освітлення, методами 

дослідження зорових умов праці, набути практичні навички користування нормативними 
документами, контрольно-вимірювальними приладами та методиками проведення досліджень. 

Література: ОЛ 1, с. 186–197.  
Завдання на СРС: Визначити коефіцієнти природної освітленості та зробити висновки 

щодо відповідності виконання вимог нормативних документів.  
 
Тема 4.7 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  3. Оцінка і захист від шуму  
Мета роботи – вивчити методику вимірювання та оцінювання основних параметрів 

виробничого шуму, дослідити властивості звукоізолюючих матеріалів. 
Література: ОЛ 1, с. 198–212.  
Завдання на СРС: Зробити висновки щодо дотримання вимог нормативних документів і 

порівняти ефективність різних звукоізолюючих матеріалів. 
 
Тема 4.9 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. Фактори, що впливають на виникнення  та 

розповсюдження пожежі. Дії персоналу підчас пожежі.  
Мета роботи: 
- Визначення категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

            - Визначення класу зони приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
            - Дії персоналу підчас пожежі. 

Література: ОЛ 1, с. 373-430.   
Завдання на СРС: Ознайомлення з нормативною базою щодо вимог до пожежної 

безпеки приміщень та будівель. Опрацювати класифікацію, області застосування і принципи 
забезпечення приміщень первинними засобами гасіння пожежі. 

 
IV.6.  Перелік питань для екзаменаційних білетів  

1. Що таке важкість і напруженість праці   [1-17-18]♦ 
2. Що таке  нещасний випадок на виробництві  [1-19] 
3. Два завдання охорони праці і її складові  [1- 22]  
4.  Як поділяють нещасні випадки [1- 24-25] 
5. Що таке професійні захворювання  і отруєння  [1- 26-27] 
6. Ризик як оцінка небезпеки [1- 37-38] 
7. Чотире класи умов праці [1- 42] 
8. Методи аналізу виробничого травматизму [1- 44, 46] 
9.  Статистичні методи аналізу травматизму [1- 45] 
10. Законодавство України в галузі охорони праці [1- 48-50] 
11. Принципи державної політики в галузі охорони праці  [1- 51-54] 
12. Нормативно-правові акти та документи з охорони праці [1- 62-64] 
                                                 
♦ 1 – Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В. та інш. Основи охорони праці. 
Підручник. –   К.: Основа, 2011. Режим доступу:  http://www.zerkalov.org/node/3003,  17-18 – сторінка   
підручника. 
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13.  Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці [1- 66-69] 
14. Пільги та компенсації за важки та шкідливі умови  праці [1- 70-73] 
15. Гарантії охорони праці жінок, неповнолітніх, інвалідів [1- 75-77] 
16. Органи державного управління охороною праці [1- 80-83] 
17. Організація охорони праці на виробництві [1- 85-88] 
18. Навчання та інструктаж з охорони праці [1- 91-95] 
19. Поняття "фізіологія праці" [1- 138-139] 
20. Поняття "стомлення" і "перевтома" працівника [1- 142-143] 
21. Поняття "гігієна праці" [1- 144-145] 
22. Поняття "умови праці" та їх класи [1- 145-147] 
23. Поняття "виробнича санітарія" [1- 149] 
24. Вимоги до розміщення  і планування території підприємств [1- 149-150] 
25. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень [1- 152-153] 
26. Вимоги до організації праці на робочому місці [1- 154-156] 
27. Загальні  положення  щодо   мікроклімату  виробничих приміщень [1- 161] 
28.   Дія мікроклімату на працівника [1- 162] 
29.  Три категорії робіт за ступеням важкості [1- 163-164] 
30. Оптимальні і допустимі параметри мікроклімату [1- 163-164] 
31. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату [1- 167-168] 
32. Забруднюючі речовини, їх дія на людину та нормування [1- 171-172] 
33. Регулювання якості повітряного середовища у виробничих приміщеннях [1-175-176] 
34. Загальні уявлення про світло та основні світлотехнічні поняття [1- 186-187] 
35. Основні вимоги до виробничого освітлення [1- 190] 
36. Природне і штучне освітлення [1- 190-193] 
37. Дія шуму на людину [1- 201-202] 
38. Методи захисту від шуму [1- 205-206] 
39. Вплив вібрації на людину [1- 218-219] 
40. Основні причини та наслідки пожеж  [1- 374-375]  
41. Навчання з питань пожежної безпеки [1- 430-431] 

 
V. Методичні вказівки 

Робоча навчальна програма кредитного модуля “Основи охорони праці” розроблена на 
основі Типової навчальної програми з дисципліни “Основи охорони праці”,  яка затверджена 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  18.03.2011 р. 

Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих розділів і тем 
для різних форм навчання відображена у таблиці  п. IV.1.  

Порядок оцінювання знань студентів відповідно до рейтингової системи оцінювання з 
кредитного модуля наведено у додатку А. 

 
VI. Навчально методичні матеріали 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 
1. Закон України «Про охорону праці».  
2. Кодекс законів про працю України  
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».  
4. Закон України «Про пожежну безпеку».  
5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 
6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення».  
7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності».  



 9

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)  
у сфері господарської діяльності».  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі питання 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994. «Перелік заходів та 
засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових 
витрат». 

11. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-
обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65. 

12. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з 
питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151. 

13. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. № 55. 

14. 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. 

15. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. 

16. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

17. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.  

19. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. 
Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

20. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління 
охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008. 

21. ДБН В.2.5.-28-2006.Державні будівельні норми України. Природне і штучне 
освітлення.– К.: Мінбуд. України, 2006.– 76с. 

22.  ДСН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 
електромагнітних полів.– К.: МОЗ України, 2002.– 45с. 

23.  ДСН 3.3.6.039-99.Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 
вібрацій.– К.: МОЗ України, 2000.– 45с. 

24.  ДСН 3.3.6.037-99.Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.– 
К.: МОЗ України, 2000 – 29с. 

25.  ДСанПІН 3.3.2.007-98.Державні санітарні правила в норми роботи з візуальними 
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.– К.: МОЗ Україна, 1998.– 17с. 

 
1. Основна література 

1. Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В. та ін. Основи охорони 
праці. Підручник. –   К.: Основа, 2011.  Режим доступу: http://www.zerkalov.kiev.ua/node/12  

2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони 
праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. 

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с. 
 

2. Додаткова література 
1. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. 

Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. 
Н. Ткачука і В. В. Зацарного. – К.:  Лібра, 2009 – 475 с.  

2. Зеркалов Д.В.  Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: 
«Основа». 2011. – 551 с. Режим доступу:  http://www.zerkalov.kiev.ua/node/13 
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3. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., 
доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с. 

4. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: 
«Тріада плюс», 2011 – 436 с. 

Інтернет-ресурси 
1. http://www.dnop.kiev.ua   –  Офіційний сайт Держгірпромнагляду. 
2. http://www.mon.gov.ua   – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України. 
3. http://www.mns.gov.ua    – Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.  
4. http://www.social.org.ua – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України. 
5. http://rada.gov.ua  – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
6. http://www.iacis.ru – Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 
7. http://base.safework.ru/iloenc  – Энциклопедия по охране и безопасности труда   МОТ. 
8. http://base.safework.ru/safework   – Библиотека безопасного труда МОТ.  
9. http://www.nau.ua  – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 
(НАУ)». 
10. http://www.budinfo.com.ua  – Портал «Украина строительная: строительные компании 
Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». 
11. http://op.kpi.ua  –  Портал НТУУ «КПІ».  МАТЕРІАЛ з питань ОХОРОНИ ПРАЦІ. 
12.  http://www.zerkalov.kiev.ua/ – Дмитрий Зеркалов: НТУУ "КПИ" – Проблемы и секреты 
безопасности. 
 
 

Робоча навчальна  програма складена на основі Типової навчальної програми нормативної 
дисципліни “Основи охорони праці” для вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником 
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р., що розроблена відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони 
праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.  

Робоча навчальна програма кредитного модулю відповідає також  навчальної програми 
нормативної дисципліни “Охорона праці” для всіх спеціальностей напряму підготовки 
бакалаврів 6.030601 ФММ набору 2008 р., що ухвалена методичною комісією факультету 
менеджменту та маркетингу 23 вересня 2011р (протокол № 1) і затверджена деканом ФММ 11  
листопада 2011р 
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Додаток A 
ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
з кредитного модуля         нормативної дисципліни  „Основи охорони праці”  
 для спеціальності           6.030503   «Міжнародна економіка»  
 факультету  менеджменту та маркетингу          
 Розподіл навчального часу за видами занять та завдань з кредитного модуля нормативної 
дисципліни „Основи охорони праці” приведений в табл.1. 

                               Таблиця 1. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи Форма 
навчання 
/Семестр 

кредити акад.год. Лекц. Практич. Лаб.роб. СРС 
+ 

Екз. 

МКР РР Семестрова
атестація 

Денна/ 7 1,5 54 10 8  36 1 - екзамен 
 

Рейтинг студента з кредитного модуля нормативної дисципліни „Основи охорони 
праці” визначається у відповідності з Положенням про рейтингову систему оцінки успішності 
студентів НТУУ „КПІ”.  

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля нормативної дисципліни „Основи охорони 
праці” визначається сумою балів стартового рейтингу (rс), набраними за результатами роботи 
студентів в семестрі при виконанні запланованих  лабораторних робіт та з урахуванням 
заохочувальних і штрафних балів, а також балів, набраними за результатами  екзамену (rЕ). 

Максимальна рейтингова оцінка з кредитного модуля складає 100 балів.  
Максимальна сума балів стартової складової  рейтингової оцінки (rс max ) складає 40 

балів. 
Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів не повинна перевищувати 4 бали.  
Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг (rс) не менше   20 балів. 
Максимальна сума балів екзаменаційної складової  рейтингової оцінки (rЕ) складає 60 

балів. 
Система рейтингових балів 

Практичні роботи (r k ). 
Загальна кількість практичних робіт за семестр – 4. Виконання кожної практичної 

роботи оцінюється  максимум у 10 балів. 
Система оцінювання практичних робіт: 
- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –10-9 балів; 
- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні 
неточності) –  8-7 балів; 

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) –  
6 балів; 
«незадовільно», незадовільна відповідь –  0 балів 
Штрафні та заохочувальні бали  (r S): 

- відсутність на лекції без поважної причини «-« 1 бал; 
- відсутність на практичному занятті без поважної причини «-« 1 бал; 
- участь у науковій або методичній роботі кафедри «+» 2- «+» 4 бали; 
- участь у олімпіадах «+« 3-4 бали. 
 *Максимальна сума заохочувальних балів не повинна перевищувати 4 бали.  

Календарна атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу 
студента на 8-му та на 14-му тижнях навчального семестру. Якщо значення відповідного 
рейтингу не менше 50% від максимально можливого на час атестації, студент вважається 
задовільно атестованим. 
 Необхідною умовою допуску студента до екзамену є: 

- не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни; 
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- стартовий рейтинг (rс) не менше  20 балів. 
Екзамен (rЕ). 
На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу.  
Кожне завдання містить два теоретичних  і одне практичне питання. 
Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. 

Кожне теоретичне і практичне питання оцінюється у 20 балів. 
Система оцінювання теоретичних питань: 
- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –20-18 балів; 
- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні 
неточності) –  17-15 балів; 

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) –  
14-12 балів; 

«незадовільно», незадовільна відповідь –  0 балів 
 
Сума стартових балів і  балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з табл.2. 
Таблиця 2 

Бали  R=rс+rЕ ECTS-оцінка Екзаменаційна оцінка 
95-100 A Відмінно 
85-94 B 
75-84 C Добре 

65-74 D 
60-64 E Задовільно 

Менше 60 Fx Незадовільно 
rс< 20 F Не допущено 

 
 
 

Розробник програми:                                доцент  Зеркалов Д. В.      
 


