
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код  
2. Назва «Основи охорони праці» 

3. Тип обов’язкова 

4. Рік вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7-й або 8-й 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада:  Туровська Г.І., к.т.н., доцент; 

Гнєушев В.О. к.т.н., доцент; Шаталов О.С., к.с.-г.н., доцент; Довбенко Т.О. к.т.н., доцент; 

Довбенко В.О. к.т.н., доцент; Зощук В.О., к.т.н., доцент; Богданенко О.В., ст. викладач. 

9. Результати навчання  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним: 

• здатність до ефективного використання положень нормативно-правових 

документів в своїй діяльності; 

• володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності 

виробничого персоналу. 

• обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі 

діяльності); 

• проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві; 

• 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; 

• проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та 

наукових досягнень в галузі охорони праці 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Безпека 

життєдіяльності». 

12. Зміст курсу: Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці. Тема 2. Державне 

управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Тема 

3. Основи виробничої санітарії та гігієни праці. Тема 4. Основи виробничої безпеки. Тема 5. 

Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Навч. посібник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. 

Халімовський. – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

2. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник / В.М. Москальова. – К.: Професіонал, 

2006. – 666 с. 

3. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посібник / А. В. 

Русаловський. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год лекцій, 14 год практичних робіт, 60 год самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції з використанням мультимедійних засобів; впровадження експрес-

бесід зі студентами; аналіз конкретних ситуацій. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська 

Завідувач кафедри                                                                      В.Л. Филипчук, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code:  

2. Title: Basics of labor protection 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 7 or 8 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Turovska H.I., 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; Hnieushev V.O., Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor; Shatalov O.S., Candidate of Agricultural Sciences, Associate 

Professor; Dovbenko T.O., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; Dovbenko В.S., 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; Zoshchuk V.O., Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor; Bogdanenko O.V., Senior Lecturer. 

9. Results of studies:: аs a result of studying the discipline the student must be capable of: 

• the ability to effectively use the provisions of regulatory documents in their activities; 

• understanding of basic methods for the preservation of health and efficiency of production staff. 

• substantiation of the choice of safe modes, parameters, production processes (in the field of activity); 

• taking measures to eliminate the causes of accidents and occupational diseases in the production; 

• carrying out measures on the prevention of occupational injuries and occupational diseases; 

• the ability to organize activities within the primary production team with the obligatory 

consideration of the requirements of labor protection; 

• design and organization of workplaces based on modern technologies and scientific achievements in 

the field of labor protection. 

10. Forms of organizing classes: learning session, independent work, practical training, control 

measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Life safety».  

12. Course contents: Topic 1. Legal and organizational basis of labor protection. Topic 2. 

Governance of labor protection, state supervision and public control over labor protection. Topic 3. 

Fundamentals of industrial sanitation and occupational health. Topic 4. Fundamentals of industrial 

safety. Topic 5. Fundamentals of fire prevention at industrial facilities. 

13. Recommended educational editions:  

1. Gandzyuk M.P. Osnovy ohorony praci: Navch. posibnyk / M.P. Gandzyuk, Ye.P. Zhelibo, M.O. 

Halimovskyj. – K.: Karavela, 2004. – 408 р. 

2. Moskalova V.M. Osnovy ohorony praci: Pidruchnyk / V.M. Moskalova. – K.: Profesional, 

2006. – 666 р. 

3. Rusalovskyj A. V. Pravovi ta organizacijni pytannya ohorony praci: Navch. posibnyk / A. V. 

Rusalovskyj. – K.: Universytet «Ukrayina», 2009. – 295 р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Together – 90 hours. 

Methods: interactive lectures using multimedia tools; introduction of express conversations with students; 

сase-study. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 балів): exam at the end of the semester. 

Current сontrol (60 points): тesting, interview. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the Department                                            V.L Fylypchuk, Doctor of Engineering, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


