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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Основи охорони праці 

Розробник(и) Пігулко Наталія Захарівна, викладач першої категорії 

E-mail: pigulkon@gmail.com 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

Для нормативного терміну навчання - 18 тижнів протягом (6)-го 

семестру. 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг навчальної дисципліни становить 1,5 кредитів ЄКТС, 45 

годин, з яких 36 годин становить контактна робота з викладачем (30 

годин лекцій, 6 годин практичних занять), 9 години становить 

самостійна робота. 

Форма контролю – екзамен. 

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання - 

2 год. 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – непередбачено. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньо-професійною 

програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: безпека життєдіяльності, основи медицини, 

електротехніка в будівництві, основи екології 

Додаткові умови Забезпечує вивчення: охорона праці в галузі, психологія, технологія 

і організація будівельного виробництва, 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є 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 
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обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих 

місцях. 

 

Завдання вивчення дисципліни 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. 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті вивчення дисципліни 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.  

ЗК 03. Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і письмову мову.  

ЗК 05. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення з використанням нормативно 

правових документів в своїй галузі.  

ЗК 07. Здатність до використання основних положень і методів соціальних, гуманітарних і 

економічних наук при вирішенні соціальних і професійних задач, здатність аналізувати соціально 

значущі проблеми і процеси.  

ЗК 09. Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя.  

ЗК 10. Володіння однією з іноземних мов на рівні читання і розуміння науково-технічної 

літератури, здатність спілкуватися в усній і письмовій формі іноземною мовою.  

ЗК 12. Здатність володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від 

можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною 

свідомістю. 

ФК 06. Розуміння необхідності та дотримання правил і вимог охорони праці та виробничої санітарії.  

ФК 07. Знати основні правила експлуатації будівель. 

ФК 20. Систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їх застосування для 

вирішення комплексної задачі в галузі будівництва.  

ФК 21. Володіння культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати небезпеки і оцінювати 

ризики в сфері своєї професійної діяльності. 

5. Програмні результати навчання 

ПРН 10. Визначати негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-

політичного і воєнного характеру та вживати заходи щодо індивідуального та колективного захисту 

людини від них. 

ПРН 16. На основі існуючих умов виробництва з урахуванням вимог до техніки безпеки, охорони 

праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту проводити заходи щодо виконання правил 

охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Здійснювати контроль за їх виконанням на 

об’єкті. 

 ПРН 17. Проводити виробничі інструктажі робітників, вести журнал реєстрації, брати участь у 

складанні актів з порушення техніки безпеки та з нещасних випадків.  

ПРН 20. Аналізувати стан будівлі на основі знань конструктивних особливостей будівлі; виявляти 

дефекти в конструкціях будівель, визначати причини, які призвели до появи дефектів та руйнувань, 

складати обмірні креслення і дефектні акти, давати пропозиції щодо підсилення, заміни, руйнування 

та розбирання конструкцій, складати заяви, описи ремонтних робіт. 

6.    Вимоги до знань і вмінь  

В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці»  спеціалісти з відповідної спеціальності 



 

та напрямів підготовки 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: 

- вміти при розробці проекту організації робіт передбачити заходи щодо виконання 

вимог санітарної інспекції, охорони праці, охорони навколишнього 

середовища;  забезпечувати санітарно-побутові умови праці; забезпечувати наочність 

з заходів техніки безпеки; проводити заходи щодо виконання правил охорони праці, 

техніки безпеки і виробничої санітарії; здійснювати контроль за їх виконанням на 

об’єкті; при виконанні проектних   робіт   під керівництвом   фахівців  дотримуватись 

вимог пожежної інспекції щодо норм   пожежної безпеки; слідкувати за дотриманням 

вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежних вимог; здійснювати заходи 

щодо самозахисту виробничого персоналу від наслідків аварій, катастроф і 

застосування сучасної зброї, а також вміти організовувати рятувальні та інші 

невідкладні роботи на будівельних об’єктах; забезпечувати наочність з заходів 

техніки безпеки. 

- знати законодавчу   та нормативну базу України про охорону праці; державне 

управління охороною праці; державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці; основні положення гігієни праці та виробничої санітарії; загальні санітарно-

гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, виробничих і допоміжних приміщень; 

виробничі шкідливі фактори в будівництві і засоби захисту від них; забезпечення 

охорони праці на будівельному майданчику; техніку безпеки при вантажно-

розвантажувальних роботах і на транспорті; техніку безпеки при організації і 

виконанні основних видів будівельно-монтажних та допоміжних робіт; - 

основи    проектування технічних      рішень    з пожежної безпеки будівель і споруд; 

пожежна безпека на будівельному майданчику; систему пожежного захисту; 

розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві; безпеку життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва і побуту; 

безпеку життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях; організація і проведення 

рятувальних робіт на об’єктах будівельної індустрії в надзвичайних 

ситуаціях;  будівництво захисних споруд цивільної оборони. 

7. Програма навчальної дисципліни 

Вступ. 1. Загальні питання 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. 

2. Правові та організаційні основи охорони праці 

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. 

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. 

3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль 

за охороною праці 

Система державного управління охороною праці в Україні. 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. 

4. Організація охорони праці на підприємстві 

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. 

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація 

робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці. 

Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи кабінетів.  

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Стимулювання охорони праці. 

5. Навчання з питань охорони праці 

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. 

6. Профілактика травматизму та професійних захворювань  

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. 

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. 

7.1. Повітря робочої зони 

Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів 



 

мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами 

(газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично допустимі концентрації (ГДК) 

шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби 

попередження забруднення повітря робочої зони. 

Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, 

кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, 

конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція. 

7.2.  Освітлення виробничих приміщень 

Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація 

виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування освітлення, 

розряди зорової роботи. Експлуатація систем виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, 

лампи і світильники. Загальний підхід до проектування систем освітлення. 

7.3.  Вібрація 

Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. Методи контролю 

параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій. 

7.4. Шум, ультразвук та інфразвук 

Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова 

потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та 

часовими характеристиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. 

Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.  

Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових коливань. 

Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку. 

7.5. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону 

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних 

полів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. 

Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів. 

7.6.  Випромінювання оптичного діапазону 

Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості інфрачервоного (ІЧ), 

ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади та методи контролю. 

Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань. 

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. Специфіка захисту від 

лазерного випромінювання. 

7.7.  Іонізуюче випромінювання 

Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. 

Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого випромінювання у виробничих умовах. 

7.8.  Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і 

допоміжних приміщень 

Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони підприємств. 

Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до виробничих та допоміжних 

приміщень. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації. Вимоги охорони праці 

до розташування виробничого і офісного обладнання та організації робочих місць. 

8. Основи виробничої безпеки 

8.1.  Загальні вимоги 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. 

8.2.  Електробезпека 

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 не струмоведучих металевих елементів електроустановок, яки опинились під 

напругою. Напруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби 

і заходи. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

9. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах 

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії приміщень за 

вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо-небезпечних та пожежонебезпечних 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. 

 

 

8. Тематичне планування навчальної дисципліни (структура дисципліни) 

 

№ п/п Назва розділу і теми Кількість годин 

Всього 

(год.) 

З них аудиторні Самостійна 

робота 

(год.) 
Теоретич

ні, (год.) 

Практичні,  

(год.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Вступ. Загальні питання охорони праці 

Правові та організаційні основи охорони 

праці 

2 2   

2 Державне управління охороною праці, 

державний нагляд і громадський контроль 

за охороною праці 

2 2   

3 Організація охорони праці на підприємстві 

Навчання з питань охорони праці 

5 

 

2 

 

2 1 

4 Профілактика травматизму та професійних 

захворювань 

2 2   

5 Основи фізіології та гігієни праці 18 14  4 

6 Основи виробничої безпеки 8 4 

 

2 2 

 
7 Основи пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах. 

5 2 2 1 

8 Контрольна робота 3 2  1 

 Всього 45 30 6 9 



 

9. Теоретичне планування курсу 

№п

\п 

Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

лекційне 

заняття 

№п/п 

уроку 

Теми лекційних занять Бібліограф

ія 

1 Вступ.  

 

2 2 1-2 Вступ.  Загальні питання охорони 

праці 

Правові та організаційні основи 

охорони праці 

 

2 Державне управління 

охороною праці, 

державний нагляд 

і громадський контроль 

за охороною праці 

2 2 3-4 Державне управління охороною 

праці, державний нагляд 

і громадський контроль за 

охороною праці 

 

3 Організація охорони 

праці на підприємстві. 

Навчання з питань 

охорони праці 

5 2 5-6 Організація охорони праці на 

підприємстві 

Навчання з питань охорони праці 

 

4 Профілактика 

травматизму та 

професійних 

захворювань 

 

2 2 7-8 Профілактика травматизму та 

професійних захворювань  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Основи фізіології та 

гігієни праці 

18 14 9-10 Основи фізіології та гігієни праці  

11-12 Повітря робочої зони  

13-14 Освітлення виробничих 

приміщень 

 

15-16  Вібрація 

Шум, ультразвук та інфразвук 

 

17-18 Електромагнітні поля та 

випромінювання радіочастотного 

діапазону 

Випромінювання оптичного 

діапазону 

 

19-20 Іонізуюче випромінювання  

21-22 Санітарно-гігієнічні вимоги до 

планування і розміщення 

 



 

виробничих і допоміжних 

приміщень 

6 Основи виробничої 

безпеки 

 Загальні вимоги безпеки 

8 4 23-24 Основи виробничої безпеки 

 Загальні вимоги безпеки 

 

25-26  Електробезпека  

7 Основи пожежної 

профілактики на 

виробничих об’єктах. 

5 2 27-28 Основи пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах. 

 

8 Контрольна робота 2 2 29-30   

 Всього 45 30    

 

10. Планування практичних занять 

№ 

п\п 

Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

практичне 

заняття 

№п/п 

уроку 

Теми практичних занять  

Бібліографія 

1 Організація охорони 

праці на 

підприємстві. 

Навчання з питань 

охорони праці 

5 2 1-2 Розслідування нещасного 

випадку. Складання акта за 

формою Н-1. 

 

2 Електробезпека 5 2 3-4 
Дослідження дії електричного 

струму на організм людини. 

 

3  Основи пожежної 

профілактики на 

виробничих 

об’єктах. 

5 2 5-6 Ознайомлення з засобами 

пожежогасіння та їх 

використанням 

 

 Всього 15 6   

 

11. Планування самостійної роботи 

№ 

п\п 

Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Всього годин 

на 

самостійну 

роботу 

Кількість 

годин на 

тему 

Теми самостійної роботи 

 

Бібліогра

фія 

 

1 Організація охорони 

праці на підприємстві 

5 1 1 Навчання з питань охорони 

праці 

 

2 Основи фізіології та 

гігієни праці 

18 4 1 Освітлення виробничих 

приміщень 

 



 

1 Електромагнітні поля та 

випромінювання 

радіочастотного діапазону 

Випромінювання оптичного 

діапазону 

 

1 Іонізуюче випромінювання  

1 Санітарно-гігієнічні вимоги 

до планування і розміщення 

виробничих і допоміжних 

приміщень  

 

3 Основи виробничої 

безпеки 

 

8 2 1 Загальні вимоги безпеки   

1 Електробезпека  

4 Основи пожежної 

профілактики на 

виробничих об’єктах. 

5 1 1 Основи пожежної 

профілактики на виробничих 

об’єктах 

 

5 Контрольна робота 3 1 1 Виконання завдань  

 Всього 39 9   

 

12. Форми організації навчання 

Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни «Основи охорони 

праці» є лекції, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні заняття, підготовка 

рефератів, доповідей, презентацій на щорічні студентські конференції, консультації, самостійна 

робота здобувачів освіти.  

Відповідно до вищезазначених форм організації навчання формами контролю засвоєння 

програми є: самоконтроль, написання контрольних робіт, реферату, виконання і захист практичних 

робіт та екзамен за період вивчення дисципліни.  

Методи навчання 

 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів, які 

використовуються при вивченні дисципліни:  

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні (ілюстрація, 

демонстрація).  

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально-ілюстративні (презентація); репродуктивні 

(короткі тестові контрольні).  

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; самостійна 

робота під керівництвом викладача.  

4. В аспекті діяльності в колективі: методи стимулювання (додаткові оцінки за реферати, статті, 

тези).  

Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність рівня набутих 

здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо фахової перед 

вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу.  



 

Вхідний контроль проводиться перед вивченням предмету з метою визначення рівня 

підготовки студентів з відповідних дисциплін, які формують базу для його опанування. Вхідний 

контроль проводиться на першому занятті по питаннях, які відповідають програмі попередньої 

дисципліни. Результати вхідного контролю враховують при коригуванні завдань для самостійної 

роботи студентів.  

Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів освіти за визначеною темою. Основна 

мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, 

управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, - так і студентами – 

для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є підсумковий контроль 

за контрольними роботами, захист лабораторних робіт. Поточний контроль може проводитися у 

форм і усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів студентів при обговоренні 

теоретичних питань, а також у формі тестування. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення підсумкової оцінки з дисципліни при 

рубіжному контролі за теми.  

Семестровий контроль з дисципліни «Основи охорони праці» проводиться в процесі освітнього 

процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни згідно з 

діючим  Положенням про екзамени та заліки в ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ». 

Форма проведення семестрового контролю є комбінованою (частково усна - при проведенні 

співбесіди, частково письмова - при відповідях на теоретичні питання та виконання розрахунків), 

зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань), критерії оцінювання визначаються 

рішенням ЦМК у НМК дисципліни «Основи охорони праці» й доводяться до відома студентів. 

 Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до систематичного опрацювання 

пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити 

найбільш важкі для сприйняття студентів розділи з наступним роз'ясненням їх.  

Контроль у позааудиторний час 

 1. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури.  

2. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який самостійно пророблюється.  

3. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях.  

Консультації. Мета консультацій – допомогти здобувачам освіти розібратись у складних 

питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись не можуть. Одночасно 

консультації надають можливість проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення 

про перебіг і результати навчальної роботи. 

 

13. Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

 

Контроль навчальної роботи здобувачів освіти і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

 

Оцінка Критерії оцінки 



 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального 

матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. 

Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  припускається   суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує практичні 

завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає визначення основних 

понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. 

Користується окремими видами технічної і конструктивно-технологічної документації. 

При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок. Які може частково 

виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та 

застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 

інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією 

викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для 

виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь 

студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. 

Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить 

аргументовані висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з 

використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

14. Політика навчальної дисципліни 

 

Активна участь здобувачів на лабораторних заняттях під час опитування,відвідування 

лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем,своєчасність захисту ПР, самостійної 

роботи, заохочення здобувачів до науково-дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття, 

здобувач презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач недопустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 

оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну доброчесність у Відокремленому 

структурному підрозділі «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d

0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%8

2%d1%8c/ 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може здійснюватися з 

використанням технологій дистанційного навчання коледжу;з метою контролю виконання завдань 

екзамену в дистанційній формі викладач має право протягом усього заходу користуватись засобами 

інформаційно-комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти 

(Zoom,GoogleMeet, Viber тощо). 



 

15. Рекомендована література 

            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».  

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. 
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Архітектура та будівництво спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньо-

професійною програмою «Будівництво і експлуатація будівель та споруд» денної форми навчання/ 
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15.3. Інформаційніресурси   

 

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://portal.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://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-

%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/ 
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