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1. Опис кредитного модуля 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
 

Назва дисципліни,  

до якої належить кредитний 

модуль 

“Охорона праці та 

цивільний захист ” 

Форма навчання 

денна 
(денна / заочна)

 

Спеціальність 

 

131–Прикладна механіка  

133 Галузеве 

машинобудування 

 

Кількість  

кредитів ECTS  

4 

Статус кредитного модуля 

 

нормативна 

 

Освітній рівень 

бакалавр 

Кількість  

розділів __3___ 

 

Цикл до якого належить 

кредитний модуль 

Базова підготовка 

Індивідуальне завдання  

не передбачено 
(вид)

 

Рік підготовки  4 

Семестр 7 

Загальна кількість годин 

120 

Лекції 

36 год. 

Практичні  

28 год.. 

Лабораторні 

 _8_ год 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4 

СРС – 2,7 

Самостійна робота 

48 год., 

 

Вид та форма семестрового 

контролю 

залік 

 

 

Навчальна дисципліна належить до циклу базової підготовки. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, соціально-

економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту. 

Міждисциплінарні зв’язки: У структурно-логічній схемі дисципліна «Охорона праці 

та цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців рівня бакалавр і є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних, прикладних наук та 

основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість 

викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців. 
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Робоча навчальна програма кредитного модуля складена на основі навчальної 

програми дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», ухваленою Методичною радою 

НТУУ «КПІ» (протокол №7 від 30.03.2017). 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

 

2.1. Метою кредитного модуля є є формування у майбутніх фахівців усвідомлення 

необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах типові завдання усіх 

напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог охорони праці, 

відповідальності за особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та під час 

надзвичайних ситуацій, особливого та воєнного стану  

За результатами вивчення дисципліни бакалаври за відповідними спеціальностями 

мають бути здатні вирішувати типові професійні завдання з урахуванням вимог охорони 

праці та цивільного захисту і володіти такими компетенціями:  

 використовувати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів з 

охорони праці та цивільного захисту у своїй фаховій діяльності; 

 оцінювати санітарно-гігієнічні умови та рівень безпеки праці на окремих робочих 

місцях і у виробничих приміщеннях;  

 виконувати на первинній посаді професійні функції, обов’язки і повноваження з 

охорони праці, виробничої та цивільної безпеки.  

 ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори в побутовому і соціальному  

середовищі, користуватись основними методами збереження життя і здоров’я, у тому числі в 

умовах надзвичайних ситуацій (НС). 

  

2.2. Основні завдання кредитного модуля . 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми навчальної дисципліни «Охорона 

праціі та цивільний захист» студенти після засвоєння кредитного модуля мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

знання:  

 соціально-економічних, законодавчих, нормативно-правових і організаційних основ 

охорони праці та цивільного захисту; 

 сучасних проблем, головних завдань і принципів забезпечення безпеки людини; 

 базових положень гігієни праці і виробничої санітарії; 

 організаційно-технічних основ виробничої і пожежної безпеки; 

 обов’язків і порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій та військового стану. 

уміння: 

 здійснювати ідентифікацію шкідливих і небезпечних факторів в оточуючому 

середовищі; 

 оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, 

використовувати результати паспортизації санітарно-технічного стану підрозділу та атестації 

робочих місць; 

 оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність вимогам стандартів 

безпеки і гігієни праці; 

 обирати та експлуатувати сучасні засоби колективного та індивідуального захисту; 

 оцінювати  рівень вибухо-пожежонебезпеки приміщень і забезпечувати відповідність 

заходів пожежної профілактики, засобів, пристроїв та заходів протипожежного захисту 

нормативним вимогам; 

 проводити і оформлювати інструктажі з охорони праці на робочих місцях; 

 проводити необхідні дії при виникненні нещасних випадків під час виконання робіт; 

 визначати показники вибухо-пожежної небезпеки приміщень і вибирати перелік і марки  

первинних засобів пожежогасіння; 
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 кваліфіковано діяти при виникненні та в умовах аварійних і надзвичайних ситуацій;  

 забезпечувати ефективність проведення евакуаційних заходів 

 

3. Структура кредитного модуля 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 
Лабораторні  СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1 Безпека життєдіяльності – запорука сталого розвитку  

Тема 1.1. Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Тема 1.2. Ризик як кількісна 

оцінка небезпек 

Тема 1.3. Природні, техногенні та. 

соціально-політичні небезпеки, їх 

види, особливості та 

характеристики 

Тема 1.4. Загальні принципи 

надання першої долікарської 

допомоги 

4 
 
 
6 
 
6 
 
 
 
8 
 
 

2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
4 

 2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
4 

Разом за розділом 1 24 6 8- - 10 

Розділ 2 Охорона праці  

2.1. Місце і значення охорони 

праці в системі забезпечення 

безпеки життєдіяльності. 

Завдання і структура охорони 

праці 

2.2. Повітря робочої зони 

2.3. Акустичні фактори 

виробничого середовища 

2.4. Електромагнітні поля та 

випромінювання 

2.5. Виробниче освітлення 

2.6. Психофізіологічні шкідливі 

фактори трудового процесу 

2.7. Гігієнічна класифікація праці. 

Атестація робочих місць за 

умовами праці 

2.8. Санітарно-гігієнічні вимоги 

до територій, виробничих та 

допоміжних приміщень об’єктів 

господарської діяльності (ОГД) 

2.9. Специфіка виробничої 

санітарії та гігієни праці на 

комп’ютеризованих робочих 

місяцях 

 

1 
 
 
 
 
9 
10 
 
2 
 
9 
 
1 
 
5 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 

1 
 
 
 
 
1 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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1 2 3 4 5 6 

2.10. Безпека технологічного 

обладнання, процесів та робіт 

2.11. Електробезпека 

2.12. Пожежна безпека на 

підприємстві 

2.13.  Нормативно-правова база 

охорони праці 

2.14. Управління охороною праці  

2.15. Розслідування, реєстрація, 

облік, та державне соціальне 

страхування від нещасних 

випадків і професійних 

захворювань на виробництві 

6 
 
8 
6 
 
3 
 
5 
2 

4 
 
2 
2 
 
1 
 
2 
1 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
2 
 

2 
 
2 
2 
 
2 
 
1 
1 
 
 
 
 

Разом за розділом 2 72 24 14 8 26 

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій 

Тема 3.1. Законодавчі та 

нормативно-правові основи 

цивільного захисту 

Тема 3.2. Надзвичайні ситуації 

техногенного,  соціально-

політичного і воєнного характеру 

Тема 3.3. Основні принципи та 

способи захисту населення та 

територій від надзвичайних 

ситуацій Локалізація та ліквідація 

НС.  

Тема 3.4. Організація і 

забезпечення ЦЗ на ОГД 

2 
 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
 
6 

1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Разом за розділом 3 16 6 4  6 

алік 8  2  6 

Всього годин  120 36 28 -8 48 

 

4. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

 

1 2 

1 

Лекція1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек (Тема 1.1.)  

Модель життєдіяльності людини. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Методологічні 

основи БЖД. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. 

Класифікація небезпек. Види небезпек. Критерії переходу небезпечної події 

у надзвичайну ситуацію (НС). Роль психологічної стійкості людини у забезпеченні 

безпеки. 

2 Лекція2. Ризик як кількісна оцінка небезпек (Тема 1.2)  

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, що охоплюють 

людину, об’єкти техносфери та природне середовище. Індивідуальний та груповий 

ризик. Концепція прийнятного ризику. Методичні підходи до визначення ризику. 

Особливості оцінки і управління професійними ризиками 
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3 Лекція 3. Природні, техногенні та. соціально-політичні небезпеки, їх 

види, особливості та характеристики (Тема 1.3) 

Класифікація небезпек. Критерії переходу небезпечної події у надзвичайну 

ситуацію (НС). Роль психологічної стійкості людини у забезпеченні безпеки. 

Види природних небезпек які можуть призвести до НС. 

Безпека в системі «людина-техніка-середовище». Види техногенних 

небезпек які можуть призвести до НС. 

Глобальні проблеми людства. Соціально-політичні небезпеки. Вплив 

сучасних інформаційних технологій на людину та безпеку суспільства. Корупція та 

криміналізація суспільства. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їх профілактика. 

Злочинність як фактор небезпеки, її види. Натовп. 

4 Лекція 4. Місце охорони праці в системі забезпечення безпеки 

життєдіяльності. Повітря робочої зони. (Теми 2.1.,2.2) 

Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності. Основні терміни і 

визначення. Структура охорони праці. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні 

умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, 

безпечних і здорових умов праці. Виробнича санітарія і безпека. 

 Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Оцінка 

параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища 

шкідливими речовинами. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих 

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

засоби попередження забруднення повітря робочої зони. 

Вентиляція виробничих приміщень. Класифікація, вибір, конструктивне 

оформлення і експлуатація систем вентиляції.  

5 Лекція 5. Акустичні фактори виробничого середовища (Тема 2.3.) 

 Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, 

коливальна швидкість. Звукова потужність джерела звуку. Класифікація шумів за 

походженням, характером, спектром та часовими характеристиками. Оцінка шуму 

на робочому місці. 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. 

Вібрація. Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічна оцінка 

вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від 

вібрацій. 

6 Лекція 6. Електромагнітні поля та випромінювання (Тема 2.4) 

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та 

електричних і магнітних полів. 

. Оцінка електромагнітних випромінювань та полів радіочастотного 

діапазону. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних 

випромінювань і полів. 

Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості 

інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання та їх 

оцінки. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань. 

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного 

випромінювання. Специфіка захисту від лазерного випромінювання. 

Джерела і оцінка небезпеки впливу іонізуючого випромінювання на робочих 

місцях. Основні напрямки, заходи і засоби захисту працівників від радіаційної 

небезпеки. 
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7 Лекція 7. Виробниче освітлення. Психофізіологічні шкідливі фактори 

трудового процесу (Теми 2.5, 2.6) 

Основні світлотехнічні поняття та визначення. Природне, штучне, суміщене 

освітлення. Класифікація систем виробничого освітлення. Основні вимоги до 

виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Джерела 

штучного освітлення, лампи і світильники. Загальний підхід до вибору і оцінки 

систем освітлення. Експлуатація систем виробничого освітлення. 

Психофізіологічні шкідливі фактори трудового процесу, їх ідентифікація, 

оцінка і заходи захисту 

8 Лекція 8. Гігієнічна класифікація праці. Атестація робочих місць за 

умовами праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій, виробничих та 

допоміжних приміщень об’єктів(Теми 2.7 2.8) 

Гігієнічна класифікація праці. Мета і порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці. 

Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні 

зони підприємств. Вимоги до виробничих та допоміжних приміщень. Енерго- та 

водопостачання, каналізація, транспортні комунікації. Вимоги охорони праці до 

розташування виробничого і офісного обладнання та організації робочих місць. 

9 Лекція 9.Специфіка виробничої санітарії та гігієни праці на 

комп’ютеризованих робочих місяцях (Тема 2.9) 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці на  комп’ютеризованих  робочих 

місцях. Параметри виробничого середовища приміщень з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ВДТ ЕОМ) та 

персональними електронно-обчислювальними машинами (ПЕОМ).  

Вимоги до розміщення устаткування та організації  робочих місць 

користувачів  

ВДТ. Організація режиму праці та відпочинку користувачів ВДТ. 
10 Лекція 10. Безпека технологічного обладнання та процесів (Тема 2.10) 

Основні джерела і характеристика небезпек, притаманних галузі. 

Найчастіші механічні травми при роботі з машинами і механізмами. 

Визначення заходів безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного 

обладнання та процесів. Аналіз виробничих факторів в механічних та складальних 

цехах Загальні вимоги безпеки до устаткування та процесів. Безпека при роботі на 

металорізальних верстатах..  

11 Лекція 11. Засоби безпеки у машинобудуванні. Безпека виконання робіт. 

(Теми 2.10) 

Сучасні заходи та засоби  колективного та індивідуального захисту 

працюючих від дій небезпечних факторів при механічної обробки матеріалів. 

Безпека автоматичних лінії та роботизованих комплексів Основні принципи і 

напрями забезпечення безпеки виконання робіт. Вимоги безпеки до робочих місць. 

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Безпека під час вантажно-

розвантажувальних робіт. 

12 Лекція 12. Електробезпека (Тема 2.11)) 

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. Напруга кроку та дотику.  Ураження електричним 

струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до 

неструмоведучих металевих елементів електроустановок, які опинились під 

напругою.. Безпечна експлуатація електроустановок. Захисне заземлення  і 

відключення. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ). Захисні заходи в електроустановках. 
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13      Лекція 13. Пожежна безпека на підприємстві (Тема 2.12) 

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння.. 

Пожежі, вибухи. Класифікація пожеж. Небезпечні для людини фактори пожежі. 

Показники пожежо- і вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Категорії приміщень за 

вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон. 

Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки об’єктів господарської 

діяльності. Дії персоналу при виникненні пожежі.  

 

14 

Лекція 14. Нормативно-правова база охорони праці Розслідування, 

реєстрація, облік, та державне соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві. (Теми 2.13, 2.15) 

Законодавство України про охорону праці. Основні принципи державної 

політики України у сфері охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці 

(НПАОП), стандарти та інші загальнодержавні документи з охорони праці.. 

Система державного управління і нагляду за охороною праці в Україні.  

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. 

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на 

виробництві. Розслідування, реєстрація, облік та аналіз виробничого травматизму 

та професійної захворюваності 

15 Лекція 15. Організація і управління охороною праці (Тема 2.14.) 

Структура, основні функції та завдання управління охороною праці в 

організації. Служба охорони праці підприємства. Основні вимоги до побудови і 

функціонування системи управління охороною праці (СУОП).. Міжнародний 

стандарт OHSAS 18001:2010. Принципи організації та види навчання з питань 

охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці.  

Взаємозв’язок охорони праці і фінансово-економічних показників діяльності 

підприємства.  Фінансування охорони праці. Оцінка ефективності витрат на 

охорону праці. Охорона праці як інструмент управління втратами. 

16         Лекція 16. Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту 

Надзвичайні ситуації техногенного, соціально-політичного і військового 

характеру (Теми 3.1, 3.2) 

Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту. Класифікація 

надзвичайних ситуацій за причинами походження. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС України). НС техногенного характеру. Запобігання 

та мінімізації наслідків . 

Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів 

масового ураження. Тероризм, його види та вражаючі фактори. Дії при виявленні 

підозрілих та вибухових пристроїв у багатолюдному місці.. 

Надзвичайні ситуації військового характеру.. Права та обов’язки населення 

при введенні військового та особливого стану. Війна. Дії цивільного населення в 

зоні бойових дій. 

17 Лекція 17. Основні принципи та способи захисту населення та територій 

від надзвичайних ситуацій. Локалізація та ліквідація НС. (Тема 3.3) 

Основні принципи та способи захисту населення та територій. Оповіщення 

та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій. Правила безпечної поведінки при виникненні 

НС. Використання засобів індивідуального захисту, укриття людей у захисних 

спорудах (ЗС). Укриття населення у захисних спорудах при виникненні НС. 

Організація та проведення евакуаційних заходів. Система екстреної допомоги 

Локалізація та ліквідація аварій. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. 

Життєзабезпечення постраждалих. Заходи безпеки спрямовані на запобігання 

поширенню інфекційних захворювань. Дії населення, яке опинилось в осередку 

інфекційних захворювань. 
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18  

Лекція18.. Організація і забезпечення ЦЗ на ОГД (Тема 3.4) 

Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту. 

Структура ЦЗ на об’єкті господарської діяльності (ОГД). Заходи цивільного захисту 

на ОГД. Умови сталого функціонування ОГД у разі НС. Фактори, які впливають на 

стійкість роботи ОГД. Комплекс організаційно-захистних заходів. Критерії 

оцінювання стійкості об’єкта. Забезпечення надійного захисту та 

життєзабезпечення виробничого персоналу. Обмеження ураження від вторинних 

факторів при аваріях. Підготовка до відновлення роботи ОГД. Критерії та 

показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту об’єкту 

господарювання в умовах НС. 

Комплекс організаційних заходів по запобіганню і мінімізації наслідків НС. 

Функції та обов’язки керівника ОГД і порядок дій персоналу в умовах винекнення 

НС. 

 

5. Практичні заняття 

           Метою практичних занять є поглиблення знань за окремими темами лекційного 

матеріалу та питань, які вивчаються самостійно; формування умінь та набуття 

досвіду: оцінки небезпечних та шкідливих чинників, уражаючих факторів та їх 

впливу на здоров’я людини, розробки ризик-стратегій з метою зниження вірогідності 

реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків, надання першої 

долікарської допомоги, проведення евакуаційних заходів 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

 

1 «Визначення ризику за допомогою імовірнісних структурно-логічних 

моделей». 

Студентам надаються практичні знання з методики проведення аналізу ризику 

виникнення небезпек та аналіз причин виходу з ладу систем побутової техніки і 

можливих помилкових дій людини. Вибирається варіант технічної системи, для якої 

буде проведено якісний аналіз ризику виникнення небезпек при її експлуатації. 

Керуючись результатами якісного аналізу вибирається небезпека, для якої виконується 

кількісний аналіз небезпеки.  

Література: 9.1.1., с. 144-160. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

2 «Здоровий спосіб життя. Раціональне харчування» 

Після вивчення загальних основ здорового способу життя, студенти практично 

опрацьовують складання добових раціонів оптимального харчування у різних 

життєвих ситуаціях.  По результатах дослідження студенти формулюють висновки, в 

яких пропонують варіант раціонального харчування.  

Література: 9.1.1., с. 119-137.  

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 
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3,4 «Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим». 

(4 години) 

Засвоюються практичні методи надання першої допомоги потерпілим, що отримали 

одну з найбільш поширених травм чи гостре захворювання. Робота полягає у 

вирішенні практичних завдань, кожне з яких описує ситуацію одержання людиною 

травми. Потрібно класифікувати травму (в залежності від виду діяльності 

постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою 

прояву) та розробити стратегію надання першої медичної допомоги потерпілому в 

даній ситуації.  

Література: 9.1.1, с. 211–230.  

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

5 «Оцінка і  оздоровлення повітря робочої зони та теплозахист» 

Мета роботи  – ознайомитись з основними параметрами повітря робочої зони у 

робочих приміщеннях, набути практичних навичок  у проведення їх оцінки з точки 

зору охорони раці.,ознайомлення з основними заходами, спрямованими на 

оздоровлення повітряного середовища та теплозахисту. 

Література: 9.1.6, с. 169–176.  

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки.  

6 «Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів 

акустичних факторів на робочих місцях» 

Мета роботи – ознайомитися з принципами оцінки і методами захисту працюючих від 

акустичних факторів. 

Література: 9.1.6, с. 198-228. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

7 

 

«Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів 

електромагнітних полів і випромінювань радіочастотного діапазону» 

Мета роботи – ознайомитися з принципами оцінки і методами забезпечення освітлення 

робочих місць  

Література: 9.1.6, с. 228-239 

. СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

8 «Виробниче освітлення» 

Мета роботи – ознайомитися з принципами оцінки і методами забезпечення освітлення 

робочих місць  

Література: 9.1.6, с. 186-198. 

9 «Атестація робочих місць за умовами праці» 

Мета роботи – ознайомитися принципами гігієнічної класифікації праці та 

відпрацювати  порядок і процедуру проведення атестації робочих місць за умовами 

праці 

Література: 9.1.6, с. 41-43,  9.1.9, с. 146-162 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

10 «Методика оцінки і забезпечення пожежної безпеки об’єкту господарювання» 

Мета роботи – відпрацювати методику визначення категорії та класу зони приміщень  

за вибухопожежною небезпекою, мір з профілактики пожеж і протипожежного захисту 

Література: 9.1.6, с375-378, 385-430. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 
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11 «Функції і процедури управління охороною праці керівників первинної ланки 

підприємств»  

Мета роботи: вивчення і відпрацювання функцій і процедур управління охороною 

праці керівниками первинної ланки. 

Література: 9.1.6, с. 85-115,  9.1.9, с. 99-142. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

12 «Оцінювання стійкості роботи об’єкта господарської діяльності при НС» 

Мета роботи:ознайомлення з принципами забезпечення та організації евакуації 

персоналу з приміщень і будівель в умовах НС 

Література: 9.1.12, с. 165-180, 9.1.14. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

13  «Засоби індивідуального та колективного захисту працівників об’єкта 

господарювання з використанням захисних споруд» 

Мета роботи: сформувати уміння використання засобів індивідуального і колективного 

захисту та захисних споруд в умовах НС для запобігання і зменшення заподіяної 

шкоди та ураження людей.  

Література: 9.1.12, с. 136-164,  9.1.14 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

14         З АЛІК 

 

6. Лабораторні  заняття  

 

 Метою лабораторних робіт є оволодіння студентами засобами і методами дослідження 

параметрів виробничого середовища та трудового процесу, оцінки небезпечних і шкідливих 

чинників, впровадження заходів їх нормалізації та використання засобів захисту 

 

№ 

з/п 

Назва лабораторної роботи  

 

Кількість 

ауд. годин 

1 Оцінка параметрів повітря робочої зони. Дослідження 

ефективності роботи систем вентиляції 

Лабораторні стенди, вимірювальні прилади, макет діючої 

вентиляційної установки 

Література: : 9.1.6, с. 169–177, 180-183. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання 

за варіантом і сформулювати висновки. 

2 

2 Оцінка гігієнічних параметрів шуму на робочих місцях. 

Дослідження ефективності звукоізолюючих конструкцій 

Лабораторні стенди, вимірювальні прилади 

Література: : 9.1.6, с. 198–213. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання 

за варіантом і сформулювати висновки. 

2 

3 Оцінка гігієнічних характеристик освітлення робочих місць 

і приміщень. Дослідження показників якості і безпеки 

освітлення робочих місць і приміщень 

Лабораторні стенди, вимірювальні прилади 

Література: : 9.1.6, с. 186–197. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання 

за варіантом і сформулювати висновки 

. 

2 
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4 Комплексне дослідження електробезпеки 

Лабораторні стенди, вимірювальні прилади 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання 

за варіантом і сформулювати висновки. 

Література: : 9.1.6, с. 336-341, 348–355. 

2 

 

7. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
1
  

Семестровий залік з КМ проводиться після закінчення його вивчення, до початку 

екзаменаційної сесії. Залік приймається науково-педагогічним працівником, якій читав лекції 

під час останнього практичного заняття в навчальній групі. 

Залік, як правило, виставляється за результатами роботи студента у семестрі, якщо він 

отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав необхідної кількості балів на 

протязі семестру, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної 

роботи або за результатами підсумкової співбесіди (у разі виконання умов щодо допуску до 

семестрового контролю). Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

залікову контрольну або за результатами співбесіди не може перевищувати 30. 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

1)  виконання практичних робіт Rп; 

2) виконання і захист лабораторних робіт Rл 

3)  відповіді на 2-а експрес-опитування під час лекцій (або практичних) Ro 

Система поточних рейтингових балів 

1. Виконання практичних робіт. 

Ваговий бал –Rп= rn* пп 

де : 

 rn– кількість балів за одне практичне заняття; 

 пп - кількість практичних занять. 

Бали за кожне практичне заняття rі визначаються за результатами виконання 

індивідуального завдання і письмової контрольної роботи. 

Критерії оцінювання: 

- виконання індивідуального завдання: 

5 балів – контрольні завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання  опрацьовані і 

розкриті у повній мірі, зроблені чіткі і правильні висновки, відповіді на запитання повні, 

вичерпні, обґрунтовані, студент добре орієнтується в теоретичному та практичному 

матеріалі; 

4 бали – всі завдання в цілому опрацьовані (на 75-89%), з незначними недоліками, що не 

вплинули на кінцевий результат, у розрахунках можливі арифметичні помилки; відповіді на 

запитання правильні, але з деякими неточностями або не зовсім повні; 

3 бали – завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але деякі не у повному обсязі, у розрахунках 

можливі суттєві помилки або неточності, висновки не читки і вичерпні відповіді на запитання, 

неповні або неточні, студент володіє уривчастою інформацією; 

0 балів – завдання не опрацьовані  або виконані із значними недоліками та принциповими 

помилками, студент не володіє матеріалом, необхідним для розв’язання практичних 

задач, висновки не зроблено або вони не вірні. 

Таким чином максимальна кількість балів за одне практичне заняття складає 10. 

Максимальне значення Rп = 5 * 12=60 

 

2.  Виконання і захист лабораторних робіт 
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Ваговий бал –Rл= rn* nл 

де : 

 rл– кількість балів за одну лабораторну роботу; 

 nл - кількість лабораторних робіт. 

Бали за кожну лабораторну роботу rл визначаються за результатами підготовки і 

виконання роботи, а також її захисту. 

Критерії оцінювання: 

- підготовка і виконання  роботи 

2 балів – протокол бездоганний, відповіді на питання чіткі і повні, робота виконана 

бездоганно, всі завдання, вимірювання проведені, результати отримані ; 

1 бали – протокол задовільний теоретичний матеріал  і порядок робіт опрацьовані (на 75-89%), 

з незначними недоліками,  що не вплинули на кінцевий результат; 

0,5 бали – протокол не повний, матеріал опрацьовано на 60-74%, відповіді на питання, 

пов’язані з підготовкою до роботи, не читки і вичерпні завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але 

деякі не у повному обсязі, з допомогою викладача або колег; 

0 балів – підготовка до роботи незадовільна, завдання не опрацьовані  або виконані із значними 

недоліками та принциповими помилками, студент не володіє матеріалом, вимірювальна і 

дослідницька складові не виконані у достатньому для досягнення кінцевої мети обсязі; 

- захист роботи: 

3 бали – результати оформлено бездоганно, висновки читки і правильні, відповіді на 

запитання повні, вичерпні, обґрунтовані, студент добре орієнтується в теоретичному та 

практичному матеріалі;  

2 бали – при оформленні допущені незначні помилки, висновки правильні але не зовсім 

читки, відповіді на запитання з деякими неточностями або не зовсім повні; 

1 бали – робота оформлена не у повній відповідності до вимог, у висновках відсутні 

чіткість і послідовність, вони неповні або неточні, при відповідях на запитання 

виникають складнощі; 

0 балів – відповіді на основні запитання не розкривають їх сутність, студент не володіє 

матеріалом. 

Таким чином максимальна кількість балів за одну лабораторну роботу складає 5. 

Максимальне значення Rл = 5 * 4=20 

 

3. Експрес - опитування під час лекцій. 

Ваговий бал Ro  = ro* n0  

де : 

 ro– кількість балів за одне опитування; 

 п0 - кількість опитувань. 

Кожне опитування являє собою тестове завдання з 10 питань. 

Система оцінювання експрес-контрольнj] роботи: 

- кількість отриманих балів при умові правильних відповідей на 6 і більше питань 

дорівнює числу правильних відповідей; 

- якщо кількість правильних відповідей менше 6 бали не нараховуються. 

Таким чином максимальна кількість балів за одне опитування складає 10. 

Максимальне значення Ro =
 
2*10=20. 

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів студент може набрати 30-балів. На 

першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «атестовано», якщо його поточний рейтинг 

не менше 15 балів. 

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 60-балів. На другій 

атестації (14-й тиждень) студент отримує «атестовано», якщо його поточний рейтинг не 

менше 30 балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг не менше 50 балів. 
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Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання 

ним залікової контрольної роботи 

На заліку студенти отримують заліковий білет. Кожний білет містить два теоретичних 

питання і одне практичне завдання. Перелік питань наведений у додатку до робочої програмі 

кредитного модуля. Кожне питання оцінюється у 10 балів. 

Система оцінювання відповідей: 

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –9-10 балів; 

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні 

неточності) – 7-8 балів; 

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) – 6 балів; 

- «незадовільно», незадовільна відповідь (яка містить менш ніж 60% потрібної інформації) – 0 

балів. 

РСО передбачає можливість додаткового використання штрафних і заохочувальних балів.  

Штрафні та заохочувальні бали можуть нараховуватися за: 

- відсутність на практичному занятті без поважної причини –2 бали; 

- відсутність на лекції без поважної причини –2 бали; 

- не отримання заліку за результатами роботи у семестрі без поважних причин  – 10 балів. 

- виконання творчих робіт з кредитного модулю (робота у наукових гуртках з 

підготовкою матеріалів доповідей або статей для публікації, участь у наукових і науково-

практичних конференціях і семінарах, олімпіадах з дисципліни, конкурсах робіт, рефератів 

та оглядів наукових праць, аналіз сучасної нормативно-правової бази з охорони праці у 

країні і її відповідність вимогам міжнародних стандартів тощо) студенту додатково 

нараховуються 3-10 рейтингових балів у залежності від конкретних отриманих результатів. 

За умови гарної підготовки і активної роботи під час практичного одному або двом кращим 

студентам на кожному практичному занятті може додаватися як заохочування 1 бал. 

Сумарна кількість нарахованих студенту штрафних та  заохочувальних балів не повинна 

перевищувати 10. 

Фактично отримана студентом сума балів (R= Rп + Rл +Ro) з урахуванням штрафних і 

заохочувальних балів переводиться у оцінку заліку згідно з таблицею: 

 

Бали 

R  

ЕСТБ оцінка Екзаменаційна оцінка 

95-100 A відмінно 

85-94 B добре 

75-84 C 

65-74 D задовільно 

60-64 E 

Менше 60 Fx незадовільно 

Не зараховано розрахункову 

роботу, або є не зараховані 

лабораторні роботи, або rС < 

25 

F не допущено 

8. Методичні рекомендації 

Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих розділів і 

тем враховує особливості спеціальностей ММІ і відображена у таблиці п.3. На лекціях і 

практичних заняттях основна увага приділяється конкретним питанням, пов’язаним з 

виконаннями майбутніми бакалаврами своїх прямих обов’язків і функцій  під час практичної 

діяльності на первинної посаді. Тематика, зміст і послідовність лекцій і практичних занять 

відповідним чином узгоджені і синхронізовані за для виключення дублювання,полегшення 

сприйняття матеріалу і формування у студентів визначених у п. 2 компетенцій. 
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Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Охорона праці та 

цивільний захист» здійснюється у відповідності до Положення про РСО, яке встановлює 

особливості рейтингу з урахуванням змістовної специфіки і розподілу навчального часу за 

видами занять.  

РСО наведене у п.6. Воно затверджене на засіданні кафедри (Протокол від «30» 

січня 2018 № 6) 

9. Рекомендована література 

9.1 Базова 

 

1. Зацарний В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. Безпека життєдіяльності: 

Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – електронне видання. URL: 

http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263. 

2. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій. Праховнік Н.А., Зацарний В.В., 

Землянська О.В. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2015. – електронне видання. URL: 

http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/18956. 

3. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з 

тестовим комплексом на CD/за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

4. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці: 

підручник. – К.: Основа, 2011. – 474 с. 

5. Основи охорони праці [Електронне видання] : підручник / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, 

Д. В. Зеркалов, О. І. Полукаров [та ін] ; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Електронні 

текстові данні (1 файл: 7,4 Мбайт). – Київ : Основа, 2015. – 456 с. – Назва з екрана. – Доступ 

: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18512 

6. Дементій Л.В., Гончарова С.А. Д-30. Охорона праці в механічних та складальних цехах. 

– Краматорськ: ДДМА, 2005. - 312 с. 

7. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/ С.В. 

Белов, А.Ф. Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова.- М.: Машиностроение, 

1989.- 368с. 

8. Левченко О. Г., Полукаров О. І. Охорона праці у зварювальному виробництві: 

Навчальний посібник. –  К. : Основа, 2014. – 352 с. 

9.  Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С.Ф. та ін. Охорона праці та промислова 

безпека: навч. посіб. – К.: Лібра, 2010. – 559 с. 
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