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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою навчальної дисципліни 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. За результатами вивчення дисципліни студенти мають бути здатні вирішувати 
типові професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та цивільного захисту і вміти використовувати 
положення законодавчих актів і нормативно-правових документів з охорони праці та цивільного захисту у своїй 
фаховій діяльності; виконувати на первинній посаді професійні функції, обов’язки і повноваження з охорони праці, 
виробничої та цивільної безпеки. 
 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек 
 
Тема 2. Місце охорони праці в системі забезпечення безпеки життєдіяльності. Оцінка і оздоровлення повітря 
робочої зони 
 
Тема 3. Оцінка і захист від акустичних факторів виробничого середовища 
 
Тема 4. Оцінка і захист від електромагнітних полів та випромінювань і від іонізуючих та лазерних 
випромінювань 
 
Тема 5. Специфіка виробничої санітарії та гігієни праці на комп’ютеризованих робочих місцях. Санітарно-
гігієнічні вимоги до виробничих приміщень 
 
Тема 6. Нормативно-правова база охорони праці. Розслідування, реєстрація, облік та державне соціальне 
страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві 

 
 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

133 Галузеве машинобудування 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності (СК) 

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати плани й проекти у сфері галузевого 
машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну 
підприємницьку діяльність 

Програмні результати навчання 
(РН) 

РН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи 
РН6. Відшуковувати потрібну наукову і інформацію в доступних джерелах, зокрема, 
іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.  
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РН7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування 
протягом життєвого циклу. 

136 Металургія 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 
ЗК7. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності 
(СК) 

СК3. Здатність забезпечувати якість в металургії. 
СК4. Здатність аналізувати і вдосконалювати технологічні процеси в металургії. 
СК10. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері 
металургії, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних 
підходів 

Програмні результати навчання 
(РН) 

РН1. Розробляти технологію виробництва на основі розуміння процесів, що 
відбуваються, з урахуванням особливостей виробництва та визначати 
оптимальний режим роботи обладнання з урахуванням наявних невизначеностей 
та ризиків. 
РН3. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при 
проведенні досліджень та у виробничій діяльності. 
РН7. Аналізувати енергетичну ефективність технологічних процесів та обладнання, 
відповідно до спеціалізації, та розробляти заходи з енергозбереження. 
РН13. Забезпечувати потрібні техніко-економічні показники при керуванні 
складними металургійними процесами. 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності (СК) 

СК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, 
ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та об’єктів 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 
СК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, 
включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, 
здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та 
електромеханіці. 
СК11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування 
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об'єктів та систем. 

Програмні результати навчання 
(ПР) 

ПР01. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності 
електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й 
відповідних комплексів і систем. 
ПР04. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та 
продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та 
електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем. 
ПР11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового дослідження з 
урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки. 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності 
(СК) 

СК2. Здатність проектувати та впроваджувати високонадійні системи автоматизації 
та їх прикладне програмне забезпечення, для реалізації функцій управління та 
опрацювання інформації, здійснювати захист прав інтелектуальної власності на 
нові 7 проектні та інженерні рішення 
СК4. Здатність аналізувати виробничо-технологічні системи і комплекси як об’єкти 
автоматизації, визначати способи та стратегії їх автоматизації та цифрової 
трансформації. 
СК8. Здатність розробляти функціональну, технічну та інформаційну структуру 
комп’ютерно-інтегрованих систем управління організаційно-технологічними 
комплексами із застосуванням мережевих та інформаційних технологій, 
програмно-технічних керуючих комплексів, промислових контролерів, мехатронних 
компонентів, робототехнічних пристроїв та засобів людино-машинного інтерфейсу. 

Програмні результати навчання 
(ПР) 

РН02. Створювати високонадійні системи автоматизації з високим 
рівнем функціональної та інформаційної безпеки програмних та 
технічних засобів. 
РН05. Розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління складними 
технологічними та організаційно-технічними об’єктами, застосовуючи системний 
підхід із врахуванням нетехнічних складових оцінки об’єктів автоматизації. 
РН09. Розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну 
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структури систем автоматизації складними технологічними та організаційно-
технічними об’єктами, розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із 
застосовуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових 
контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів 
людино-машинного інтерфейсу та з урахуванням технологічних умов та вимог до 
управління виробництвом. 

161 Хімічні технології та інженерія 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК04. Здатність оцінювати і адаптувати освоєні наукові методи і способи діяльності 
до умов сталого розвитку 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності (СК) 

СК02. Здатність організовувати і управляти хімікотехнологічними процесами в 
умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з 
урахуванням соціальних, економічних та екологічних аспектів. 
СК07. Здатність визначати, систематизувати, кваліфікувати, здійснювати контроль і 
сертифікацію продукції галузі. 
СК08. Здатність прогнозувати і оцінювати рівень небезпеки промислових об'єктів 
хімічної галузі.  
СК10. Здатність організовувати і управляти хімікотехнологічними процесами в 
умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з 
урахуванням соціальних, економічних та екологічних аспектів 

Програмні результати навчання 
(ПР) 

ПР02. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і 
обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, 
систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. 
ПР04. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових 
досліджень, дослідноконструкторських розробок, технологій та обладнання 
хімічних виробництв. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 

години, формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

6 
тиждень 

Тема 1. Категорійно-понятійний  
апарат з безпеки 
життєдіяльності, таксономія 
небезпек 
1.1. Модель життєдіяльності 
людини. 
1.2. Безпека людини, суспільства, 
національна безпека. 
1.3. Теоретичні та методологічні 
основи БЖД. 
1.4. Таксономія, ідентифікація та 
квантифікація небезпек.  

Лекція 
(2 год) 
online 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2 
додаткова 1 

7 
тиждень 

Практична 
робота  
(2 год), 
online  

1.  Пожежонебезпечні властивості речовин і 
первинні засоби пожежогасіння 
2. Фізико-хімічні властивості й особливості 
засобів гасіння 
 

8-9 
тиждень 

Тема 2. Місце охорони праці в 
системі забезпечення безпеки 
життєдіяльності. Оцінка і 
оздоровлення повітря робочої зони 
2.1. Місце і значення охорони праці 
в системі забезпечення безпеки 
життєдіяльності. Завдання і 
структура охорони праці. 
2.2. Повітря робочої зони. 

Лекція 
(4 год), 
online 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,3 
додаткова 4,7 
 

10-11 
тиждень 

Практична 
робота  
(4 год), 
online  

1. Вентиляція виробничих приміщень.  
2. Розрахунок кратності повітрообміну 
приміщення. 
 

12 
тиждень 

Тема 3. Оцінка і захист від 
акустичних факторів виробничого 
середовища  
3.1. Джерела, оцінка та методи  
захисту від шуму. 
3.2. Джерела, оцінка та методи  
захисту від ультра- та 
інфразвуку.  

Лекція 
(2 год),  
online 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,3 
додаткова 4,7 

13-14 
тиждень 

Практична 
робота  
(4 год), 
online 

1. Розрахунок основних параметрів шуму 
2. Допустимі рівні звукового тиску 
 

14-15 
тиждень 

Тема 4. Оцінка і захист від 
електромагнітних полів та 

Лекція 
(4 год), 

Опрацювання літератури:  
основна 1-3 
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випромінювань і від іонізуючих та 
лазерних випромінювань  
4.1. Джерела, оцінка та методи  
захисту від електромагнітних полів і 
випромінювань. 
4.2. Джерела, оцінка та заходи  
захисту від інфрачервоного 
випромінювання. 
4.3. Джерела, оцінка та заходи  
захисту від ультрафіолетового 
випромінювання. 
4.4. Джерела, оцінка та методи  
захисту від іонізуючих 
випромінювань у виробничому 
середовищі. 

online додаткова 4-7 

15 
тиждень 

Практична 
робота  
(2 год), 
online  

1. Основні характеристики освітлення 
виробничих приміщень 
2. Принципи нормування та розрахунку 
освітлення виробничих приміщень 
 

16 
тиждень 

Тема 5. Специфіка виробничої 
санітарії та гігієни праці на 
комп’ютеризованих робочих 
місцях. Санітарно-гігієнічні вимоги 
до виробничих приміщень 
5.1. Специфіка виробничої 
санітарії та гігієни праці на  
комп’ютеризованих робочих 
місцях. 
5.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
виробничих приміщень об’єктів 
господарської діяльності. 

Лекція 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури:  
основна 1,3  
додаткова 4,7 

16 
тиждень 

Практична 
робота  
(4 год), 
online 

1. Розрахунок основних показників небезпеки 
2. Розрахунок ризику виробничого 
травматизму для певного виду робіт за 
п’ятирічний період роботи підприємства 

17 
тиждень 

Тема 6. Нормативно-правова база 
охорони праці. Розслідування, 
реєстрація, облік та державне 
соціальне страхування від 
нещасних випадків і професійних 
захворювань на виробництві 
6.1. Законодавство України, 
нормативно-правова база та 
міжнародні документи у сфері 
охорони праці. 
6.2. Державний нагляд, відомчий i 
громадський контроль за 
охороною праці. 
6.3. Розслідування та облік 
професійних захворювань. 
6.4. Розслідування та облік 
нещасних випадків. 
 

Лекція 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури:  
основна 1,3  
додаткова 7 

 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, а також контрольних робіт (2 контрольних 

роботи) і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної 
дисципліни.  

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Охорона праці та цивільний захист: Підручник для студ. / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. 
Полукаров, О. В. Землянська за ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 417 с. 
2. Зацарний В. В., Праховнік Н. А., Землянська О. В., Зацарна О. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний  
посібник. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – електронне видання. 
3. 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. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV (поточна редакція  
– 07.11.2017 р.)  
2. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: Постанова КМУ від  
30.03.1998 р. №391 (поточна редакція – 25.10.2017 р.) 
3. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
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діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у  
сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій: Постанова  
КМУ від 27.12.2017 р.  
4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII 
(по точна редакція – 01.01.2016 р.)  
5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру 
Держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 
6. Про Стратегію кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.2016.  
7. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (поточна редакція - 05.04.2015) 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/3559/.  
2. http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/3568/. 

 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

Засельський В.Й., Сусло Н.В., Гук Є.С., Панченко Г.М., Засельський І.В. Визначення впливу технологічних 
процесів ливарного виробництва на викиди забруднюючих речовин. Теорія і практика металургії. 2021. №5. 
https://drive.google.com/file/d/1M9hIjGEPjJ42XzrViZHKXRa81DIAGF4p/view?usp=sharing  

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є 
законодавчі, нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи 
безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту. У структурно-логічній схемі дисципліна 
«Охорона праці в галузі та цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців рівня магістр 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. 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 16 4 

Практичні роботи 16 4 

Самостійна робота студента (СРС) 58 82 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

- - 

Курсова робота - - 

Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

  Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 20 10 

виконання контрольних (модульних) 
робіт 

20 20 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

10 20 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

https://drive.google.com/file/d/1M9hIjGEPjJ42XzrViZHKXRa81DIAGF4p/view?usp=sharing
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K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
✓ не запізнюватися на заняття;   
✓ не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
✓ самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
✓ при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий 

план), оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у 
попередній день перед семінаром. Усі повинні обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких 
причин не може бути виправданням. 

✓ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу 
(особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

✓ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
✓ брати очну участь у контрольних заходах;   
✓ будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним 

проектом),  в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, 
кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до 
відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
✓ вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
✓ наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
✓ практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики);  
✓ пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;   
✓ метод проблемного викладу;   
✓ дослідницький. 

 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних закладів з метою 
спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. 
 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua: 
 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб 
відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих 
стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, 
зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до 
вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, 
студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього 
письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 
Положення про академічну доброчесність ДУЕТ. (httns://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada 
https://drive.google.com/dri ve/folders/1 oOy2DG4B157DIQ6dA6gXcac_GO 1 dppMm)  

 

 

 

https://classroom.google.com/h
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