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1. Загальна інформація

Назва дисципліни Основи охорони праці

Викладачі та їх 
профайли

Лектор – Оришака Олег Володимирович, кандидат технічних наук, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/orishaka-oleg/
https://scholar.google.com/citations?user=genCf08AAAAJ&hl=ru
 http://orcid.org/0000-0002-2712-106X

Контактний 
телефон

Службовий: (0522) 390-449 – робочі дні з 830 до 1420

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Основи охорони праці» на сервері
дистанційної освіти ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1637

Е-пошта

Telegram,  Viber

Консультації
очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Telegram, Viber-Messengers), вебінари на платформi Zoom.

Курс у системі 
дистанційного 
навчання

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1637

2. Анотація дисципліни

Курс «Основи охорони праці» призначений для формування у майбутніх  фахівців  умінь та  компетенції  для  забезпечення  ефективного
управління охороною праці, поліпшення умов праці з урахуванням  досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також
в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці. 

3. Мета і завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни  «Основи охорони праці» є  формування  у  майбутніх  фахівців  умінь  та  компетенції  для  забезпечення
ефективного управління охороною праці, поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з комп’ютерної інженерії: 
– КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
– КЗ 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням.
– КЗ 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
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4. Формат дисципліни

Для денної форми навчання:
Викладання  курсу  передбачає  для  засвоєння  дисципліни  традиційні  лекційні  заняття  із  застосуванням  електронних  презентацій,  у

поєднанні з лабораторними заняттями.
Формат очний (Face to face)

Для заочної форми навчання:
Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online).

5. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни  бакалаврант повинен забезпечити наступні програмні результати:
Знати:
– Як організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та
практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність;
Вміти:
– Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній
діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення;
Набути навичок автономії і відповідальності:
– Використовувати  результати  самостійного  пошуку,  аналізу  та  синтезу  інформації  з  різних  джерел  для  ефективного  рішення

спеціалізованих задач професійної діяльності;
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6. Обсяг дисципліни

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин
Рекомендації щодо семестру вивчення 8 семестр

Спеціальність 125 Кібербезпека
Кількість кредитів / годин 2/60
Нормативна / вибіркова нормативна

лекції 20
самостійна робота 40

Вид підсумкового контролю: залік -

7. Пререквізити

 Враховуючи  послідовність  накопичення  знань  та  інформації,  дисципліна  викладається  на  базі  знань  програми  викладання  дисциплін
загальноосвітньої середньої  школи.

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання

При вивченні дисципліни використовуються система дистанційної освіти ЦНТУ (Moodle). Також  для викладання навчальної дисципліни
передбачається  застосування  матеріально-технічної  бази  кафедри  кібербезпеки  та  програмного  забезпечення  у  вигляді  мультимедійного
проектора Epson EB-X41.

9. Політика дисципліни
Академічна доброчесність:
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf
Відвідування занять
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають заняття курсу.
Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.
Поведінка на заняттях
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація
діють  відповідно  до:  Положення  про організацію освітнього  процесу;  Положення про  організацію вивчення  навчальних дисциплін  вільного
вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень,
дата,

академічні
години

Тема, основні питання
Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є

орієнтирами для підготовки до  
підсумкового контролю)

Форма
діяльності
(заняття)
/формат

Матеріали
Література,
інформаційн

і ресурси
Завдання, години

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тиж. 1 
(за розкладом)

2 год.

Тема 1.  Вступ. Загальні питання 
охорони праці 

Лекція / 
Face to face

 Конспект 
лекцій, Moodle, 
Тема 1  

1 Самостійно опрацювати матеріал:
Вступ. Загальні питання охорони
праці. 5 год.

4 бала
Навчальний
тиждень 1

Тиж. 2 
(за розкладом)

2 год.

 Тема 2. Правові та організаційні 
основи охорони праці в Україні.

Лекція / 
Face to face

Конспект 
лекцій, Moodle, 
Тема 2. 

1,2
Самостійно опрацювати матеріал:
Правові та організаційні основи 
охорони праці в Україні. 5 год.

4 бала
Навчальний
тиждень 2

Тиж. 3 
(за розкладом)

2 год.

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

Лекція / 
Face to face

Конспект 
лекцій, Moodle, 
Тема 3. 

1,2
Самостійно опрацювати матеріал:
Державне управління  охороною 
праці, державний нагляд і 
громадський контроль за  
охороною праці.     6 год.

4 бала
Навчальний
тиждень 3

Тиж. 4 
(за розкладом)

2 год.

 Тема 4. Організація охорони праці на 
підприємстві.

Лекція / 
Face to face

Конспект 
лекцій, Moodle, 
Тема 4. 

1,2
Самостійно опрацювати матеріал:
Організаційні основи охорони 
праці. 6 год.

4 бала
Навчальний
тиждень 4

Тиж. 5 
(за розкладом)

2 год.

Тема 5.  Профілактика травматизму 
та професійних захворювань.

Лекція / 
Face to face

Конспект лекцій, 
Moodle, 
Тема 5. 

3
Самостійно опрацювати матеріал:
Профілактика травматизму та 
професійних захворювань. 6 год.

4 бала
Навчальний
тиждень 5

Тиж. 6 
(за розкладом)

2 год.

 Тема 6.   Основи фізіології та гігієни 
праці.

Лекція / 
Face to face

Конспект 
лекцій, Moodle, 
Тема 6.

3
Самостійно опрацювати матеріал:
Основи фізіології та гігієни праці.

6 год.
4 бала

Навчальний
тиждень 6

Тиж. 7 
(за розкладом)

2 год.

Тема 7.  Основи виробничої безпеки та
пожежної профілактики на 
виробничих об’єктах.

Лекція / 
Face to face

Конспект лекцій, 
Moodle, Тема 4 
(ОПГ) 

3
Самостійно опрацювати матеріал:
Основи виробничої безпеки та 
пожежної профілактики на 
виробничих об’єктах. 6 год.

4 бала
Навчальний
тиждень 7

Максимальна кількість балів за заняття  50 балів
Максимальна кількість балів за залік 50 балів
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11. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.
Форма підсумкового контролю: залік.
Контроль знань  і  умінь (поточний і  підсумковий)  з  дисципліни «Основи охорони праці»  здійснюється  згідно з  кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за  100-бальною шкалою.
Він  складається  з  рейтингу  навчальної  роботи  (засвоєння  теоретичного  матеріалу  під  час  аудиторних  занять  та  самостійної  роботи),  для
оцінювання якої відведено 100 балів за 100-бальною шкалою та відповідну їй оцінку за шкалою ЄКТС і національною шкалою. Він складається з
рейтингу  навчальної  роботи  (засвоєння  теоретичного  матеріалу  під  час  аудиторних  занять  та  самостійної  роботи),  для  оцінювання  якої
призначається 50 балів, та заліку, максимальна оцінка за який складає 50 балів.

 Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Основи охорони праці»

Поточний контроль та самостійна робота

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 залік сума

Л С Л С Л С Л С Л С Л С Л С

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 50 100

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, С – Самостійні заняття

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
82-89 В

добре
74-81 С
64-73 D

задовільно
60-63 Е
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35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання

1-34 F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни

Критерії  оцінювання.  Еквівалент оцінки в балах для кожної  окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в
навчально-методичній  карті.  Розподіл  балів  між видами занять  (лекції,  самостійна  робота)  можливий шляхом спільного  прийняття  рішення
викладача і студентів на першому занятті:

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи студента протягом семестру
Критерії оцінки заліку:
– «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.
– «незараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не

має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.
Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33).

12. Рекомендована література

                 Базова
1. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с.
2.  Одарченко М. С., Одарченко А. М., Степанов В. І., Черненко Я. М.  Основи охорони праці:   Підручник. - Харків,  Стиль-Издат,  2017. − 341 с. –
Режим доступу:  http://surl.li/uryc
3. Оришака О.В., Горбачова Г.П., Мезенцева О.М., Марченко К.М., Буравченко К.О. Охорона праці в галузі та цивільний захист: Навчальний 
посібник. – Кропивницький, 2019. − 226 с.  

Додаткова
1. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.

Методичне забезпечення
1. Охорона праці в галузі : метод. вказ. до викон. самостійної роб. : для студ. ден. форми навч. спец. «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні 
науки» / [уклад. : Г. П. Горбачова, О. В. Оришака] ; М-во освiти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 
2019. - 12 с.
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