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Прореквізити дисципліни: Передумовами вивчення навчальної дисципліни 

"Охорона праці в галузі" є опанування  таких навчальних дисциплін : українська мова (за 

професійним спрямування), основи правознавства, соціологія, економічна теорія (рівень 

молодшого спеціаліста). 

Постреквізити дисципліни: безпека життєдіяльності, менеджмент соціально – 

культурної сфери, музична педагогіка. 

Призначення дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність нормативно-правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, лікувально-профілактичних, санітарно-

гігієнічних заходів та засобів спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я під час 

виконання професійних обов’язків. 

У результаті вивчення  навчальної дисципліни "Охорона праці" бакалаври повинні 

мати такі головні загальні компетентності: 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлюючи 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність  



його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод  людини і громадянина в 

Україні. 

такі спеціальні компетенції: 

- здатність використовувати професійні  знання та навички в процесі творчої 

діяльності; 

- здатність оперувати професійною термінологією; 

- здатність використовувати  широкий спектр міждисциплінарних зв'язків 

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 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. 

Очікувані результати навчання 

 Відповідно до освітньої програми  "Музичне мистецтво естради (інструменталісти, 

вокалісти) вивчення  навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" забезпечує 

досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом 

ПРН 10 

Виявляти розуміння фінансово – адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 

освіти 

ПРН 16 

 Очікувані результати  навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти 

після опанування  навчальної дисципліни "Охорона праці": 

Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН 

Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом 

ПРН 10 

Виявляти розуміння фінансово – адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 

освіти 

ПРН 16 

 

 



У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- законодавчі та нормативно-правові документи з безпеки праці та охорони здоров’я на 

робочому місці для успішного виконання виробничих та управлінських функцій; 

-систему головних організаційних і технічних заходів, направлених на підвищення рівня 

безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці;  

- сучасні методи аналізу ризиків професійної діяльності, загроз і небезпек на робочих 

місцях та виробничих об’єктах;  

вміти:  

- організувати діяльність трудового колективу з обов’язковим врахуванням вимог 

охорони праці та здоров’я працівників, забезпечивши раціональний розподіл обов’язків і 

повноважень з вирішення питань безпеки праці та постійний контроль за їхнім 

виконанням;  

- впровадити головні організаційні і технічні заходи, направлені на підвищення рівня 

безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці з метою усунення причин 

нещасних випадків та професійних захворювань;  

- організувати вивчення професійних (виробничих) ризиків та забезпечити підготовку 

адекватних заходів щодо їхнього зниження . 

Зміст і структура курсу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовний модуль 1.  Нормативно-правові засади охоронипраці. 

Тема 1. Вступ. Загальні 

питання охорони праці.  

6 2  4  18 2  16  

Тема 2. Правові та 

організаційні основи 

охорони праці.  

6  2 4 

Тема 3. Державне 

управління охороною 

праці, державний 

нагляд і громадський 

контроль за охороною 

6 2  4 



праці.  

Тема 4. Організація 

охорони праці на 

підприємстві 

8 2  6  28 2  26  

Тема 5. Навчання з 

питань охорони праці.  

6 2  4  

Тема 6. Профілактика 

травматизму та 

професійних  

тзахворювань. 

6 2  4       

Змістовний модуль 2.  Виробнича безпека. 

Тема 7. Основи 

фізіології та гігієни 

праці. 

6 2  4  32 2  30  

Тема 8. Освітлення 

виробничих 

приміщень.  

6 2  4  

Тема 9. Шум, 

вібрація,ультразвук та 

інфразвук. 

6 2  4  

Тема 

10.Електромагнітні 

поля та 

випромінювання 

радіочастотного 

діапазону.  

6 2  4  

Тема 

11.Випромінювання 

оптичного діапазону.  

6 2  4  

Тема 12.  Санітарно-

гігієнічні вимоги до 

планування і 

розміщення 

виробничих і 

допоміжних 

приміщень. 

6 2  4  

Тема 13.Загальні 

вимоги безпеки. 

6 2  4  12 2  10  

Тема 14. 

Електробезпека. 

4  2 2  



 

Самостійна робота (денна форма) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Суб'єкти і об'єкти охорони праці 2 

2 Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників. 

2 

3 Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. 2 

4 Інструкції з охорони праці. 2 

5 Національна рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення 

2 

6 Громадський контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці. 

2 

7 Права і обов'язки працівників служби охорони праці. 2 

8 Комісія з питань охорони праці підприємства. 2 

9 Організація робіт та порядок проведення атестації робочих 

місць. 

2 

10 Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, 

студентів. 

2 

11 Стажування (дублювання) та допуск працівників до 

самостійноїроботи. 

2 

12 Основні причини виробничих травм та професійних 

захворювань. 

2 

13 Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним 

захворюванням. 

2 

14 Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 2 

15 Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний 

баланс, кратність повітрообміну. 

2 

16 Природне, штучне, суміщене освітлення. 2 

17 Загальний підхід до проектування систем освітлення. 2 

Тема 15.Основи 

пожежної 

профілактики на 

виробничих об'єктах.  

4 2  2  

Модульний контроль 2  2        

Всього 90 28 4 58  90 8  82  



18 Інфразвук та ультразвук. 2 

19 Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби 

захистувід ультразвуку та інфразвуку 

2 

20 Характеристики полів і випромінювань. 2 

21 Захист від електромагнітних випромінювань і полів 2 

22 Іонізуюче випромінювання. 2 

23 Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого 

випромінювання у виробничих умовах 

2 

24 Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні 

комунікації. 

2 

25 Вимоги охорони праці до розташування виробничого і 

офісного обладнання та організації робочих місць. 

2 

26 Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної 

техніки. 

2 

27 Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт. 2 

28 Дія електричного струму на організм людини. 2 

29 Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 2 

 Всього 58 

 

Самостійна робота (заочна форма) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Суб'єкти і об'єкти охорони праці 2 

2 Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників. 

2 

3 Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. 4 

4 Інструкції з охорони праці. 4 

5 Національна рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення 

2 

6 Громадський контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці. 

2 

7 Права і обов'язки працівників служби охорони праці. 4 

8 Комісія з питань охорони праці підприємства. 4 

9 Організація робіт та порядок проведення атестації робочих 4 



місць. 

10 Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, 

студентів. 

4 

11 Стажування (дублювання) та допуск працівників до 

самостійної роботи. 

2 

12 Основні причини виробничих травм та професійних 

захворювань. 

4 

13 Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним 

захворюванням. 

4 

14 Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 2 

15 Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний 

баланс, кратність повітрообміну. 

4 

16 Природне, штучне, суміщене освітлення. 2 

17 Загальний підхід до проектування систем освітлення. 2 

18 Інфразвук та ультразвук. 2 

19 Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби 

захистувід ультразвуку та інфразвуку 

4 

20 Характеристики полів і випромінювань. 2 

21 Захист від електромагнітних випромінювань і полів 2 

22 Іонізуюче випромінювання. 2 

23 Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого 

випромінювання у виробничих умовах 

2 

24 Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні 

комунікації. 

2 

25 Вимоги охорони праці до розташування виробничого і 

офісного обладнання та організації робочих місць. 

4 

26 Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної 

техніки. 

2 

27 Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт. 2 

28 Дія електричного струму на організм людини. 2 

29 Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 4 

 Всього 82 

 

 



Методи навчання 

- словесні (пояснення, розповідь, лекція, семінари, бесіда);  

- наочні (презентації, плакати, );  

- практичні: (ситуативні задачі, моделювання життєвих ситуацій);  

- методи стимулювання навчальної діяльності (метод навчальної дискусії, метод опори 

на життєвий досвід здобувачів, створення ситуацій пізнавальної новизни);  

- методи контролю і самоконтролю (метод усного контролю, метод письмового 

контролю, метод тестового контролю). 
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2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
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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://www.iacis.ru - 

Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств (МПА СНГ). 6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по 

охране и безопасности труда МОТ.  

7. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.  

8. http://www.nau.ua – Інформаційно -пошукова правова система "Нормативні акти 

України (НАУ)".  

 

9. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании 

Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  

 

Політика навчальної дисципліни 

- Здійснювати попередню підготовку до лекційних та практичних занять згідно з 

переліком рекомендованої літератури. 

- Братии активну участь в навчальному процесі. 

- Бути терпимими, відвертими і доброзичливими до однокурсників та викладачів, а 

також відкритими до конструктивної критики. 

- Усі завдання, передбачені програмою,  виконувати у встановлений термін. 

 

Контроль якості знань студентів 

Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 

 

Вид діяльності 

здобувача вищої освіти 

Модуль 1 

Кількість Максимальна кількість 

балів(сумарна) 

Семінарські заняття 2 8 

 

Опорний конспект 1 4 



лекцій,словник  

 

Самостійна робота 3 9 

 

Комп’ютерне 

тестування при 

тематичному 

оцінюванні 

 

8 40 

Усне опитування 2 10 

 

Модульна контрольна 

робота 

 

3 9 

Залік 1 20 

 

Всього 100 

 

 

Шкала оцінювання 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

100- 

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

 

 

 

 

Відмінний 

 

 

 

 

100…90 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, висловлює свої 

думки, робить аргументовані 

висновки, рецензує відповіді 

інших студентів, творчо 

виконує індивідуальні та 

колективні завдання; 

самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним 

завдань; вільно використовує

 нові інформаційні технології 

для поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені навчальною 

програмою;вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 



 

 

 

Достатній 

 

 

 

89….70 

вільно володіє навчальним 

мате- ріалом, застосовує 

знання на практиці; 

узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але 

допускає незначні огріхи у 

порівняннях, формулюванні

 висновків, застосуванні 

теоретичних знань на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

 

 

Задовільний 

 

 

69…51 

володіє навчальним 

матеріалом поверхово, 

фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює 

певну частину навчального 

матеріалу з елементами 

логічних зв’язків, знає основні 

поняття навчального матеріалу 

має елементарні,

 нестійкі навички 

виконання завдання 

 

 

Незадовільний 

 

 

50…26 

має фрагментарні знання 

(менше половини) при 

незначному загальному обсязі 

навчального матеріалу; 

відсутні сформовані уміння та 

навички; під час відповіді 

допускаються суттєві помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою  викладача 

 

Неприйнятний 

 

25…1 

студент не володіє 

навчальним матеріалом 

виконує лише 

елементи завдання, 

потребує постійної 

допомоги викладача 



  

Політика перескладання 

 Перескладання змістовного модуля здійснюється за бажанням студента 

один різ із зниженням оцінки на один бал від отриманого результату за 

чотирибальною системою оцінювання. Перескладання змістовного модуля 

відбувається з дозволу керівника курсу за наявності поважних причин. 

Політика академічної доброчесності 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

Політика відвідування 

 Відвідування занять є обов’язковим  компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали.  За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання 

може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час консультації викладача. 
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