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ВСТУП 

В результаті вивчення дисципліни “Управління охороною праці” студент 

повинен знати принципи та методи державного управління охороною праці; 

законодавчу та нормативну-правову базу охорони праці; методи реалізації сис-

теми управління охороною праці на виробництві; систему державного управ-

ління охороною праці та органи державного управління охороною праці; нові 

тенденції розвитку системи управління охороною праці; обов'язки працівників 

щодо виконання вимог охорони праці; вміти використовувати теоретичні знан-

ня в практичної діяльності; застосовувати на практиці законодавчу та нормати-

вну-правову базу охорони праці; вміти застосовувати системний підхід до ор-

ганізації охорони праці у виробничому середовищі, а також методи реалізації 

системи управління охороною праці на виробництві.  

 Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- ГСВОУ-2009  Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань 1702 "Цивільна 

безпека", напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці", кваліфікації 

3152 - інспектор  з охорони праці; 

- ГСВОУ  Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра галузь знань   1702   "Цивільна безпека" 

напрям підготовки  6.170202 "Охорона праці"; 

- ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. 

 

 

Програма навчальної дисципліни “Управління охороною праці”  ухвалена 

кафедрою “Безпека життєдіяльності”, (протокол № 17 від 22.06.2011 р.) та Вче-

ною радою ЕТ факультету.    
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ   ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ» 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: надати майбутнім бакалав-

рам теоретичні знання і практичні навички щодо застосовування системного 

підходу до організації охорони праці, правильної організації управління охоро-

ною праці у виробничому середовищі, використовування методів реалізації ос-

новних функцій системи управління охороною праці (СУОП) в умовах конкре-

тного виробництва, здійснення безперервного, якісного контролю за станом 

умов та безпеки праці на робочих місцях, розробки оперативної документації в 

системі управління охороною праці підприємства (СУОПП).  

 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: людина у процесі праці; законода-

вча та нормативно-правова основа управління охороною праці; державний на-

гляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці; 

методи реалізації основних функцій СУОП в умовах конкретного виробництва; 

нові тенденції розвитку системи управління охороною праці; оперативна доку-

ментація в СУОПП; методи управління охороною праці та інші.  

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра: 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 

спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 

безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 

Математика 

Фізика 

Хімія 

Інженерна графіка 

Обчислювальна техніка та програмування 

Безпека виробничих процесів. 

Охорона праці в будівництві. 

Виконання курсових робіт  

та  дипломних проектів. 

Безпека життєдіяльності  

Основи охорони праці  
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль 1. Управління охороною праці  – (2,5 / 90). Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.1.  Забезпечення системного підходу до організації охорони праці. 

Державне управління охороною праці та контроль за дотриманням законодав-

ства про охорону праці; 

ЗМ 1.2.  СУОП на виробництві. 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння  
(за рівнями сформованості) 

та знання 

Сфери діяльності  
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 
 виробничій сфері  

(проектувальна, організаційна, 
управлінська, виконавська, 

технічна, інші) 
Студент повинен знати: прин-
ципи та методи державного 
управління охороною праці та 
органи державного управлін-
ня охороною праці; законода-
вчу та нормативно-правову 
базу охорони праці в будівни-
цтві; методи реалізації систе-
ми управління охороною пра-
ці на виробництві; оперативну 
документацію в СУОПП; нові 
тенденції розвитку системи 
управління охороною праці. 
Студент повинен вміти: вико-
ристовувати знання в практи-
чної діяльності; застосовувати 
на практиці законодавчу та 
нормативну-правову базу 
охорони праці; вміти застосо-
вувати системний підхід до 
організації охорони праці у 
виробничому середовищі. 

Виробнича: організація 
безпечних та нешкідли-
вих умов праці; прове-
дення навчання та ін-
структажів; розробка 
оперативної документа-
ції в СУОПП. 
Соціально-виробнича: 
управління охороною 
праці; нагляд за станом 
умов та безпеки праці на 
робочих місцях; фінан-
сування заходів з охо-
рони праці. 
Соціально-побутова: 
мінімізація фізичних та 
нервово-психічних пе-
ревантажень у працюю-
чих у процесі трудової 
діяльності; створення 
сприятливого морально-
го клімату у колективі 
та ін. 

Проектувальна: розробка прое-
ктної документації на будівни-
цтво з використанням сучасних 
технологій та вимог охорони 
праці. 
Організаційна: організація без-
печних та нешкідливих умов 
праці на основі використання 
ефективних техніко-
економічних рішень та інфор-
маційних систем і технологій. 
Управлінська: здійснення без-
перервного контролю за станом 
умов та безпеки праці на робо-
чих місцях. 
Виконавська: розробка ком-
плексних заходів та засобів 
щодо виконання нормативних 
вимог охорони праці. 
Технічна: організація та впро-
вадження організаційних захо-
дів з забезпечення безпеки у 
виробничих умовах.  

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці 

”. – К., 21.11.2002 р., №229-ІV. 

2. Основи охорони праці. Підручник/ За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовсь-

кого. – К.: Основа, 2006. – 448 с. 
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3. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: На-

вчальний посібник. – 3-є видання, доповн. і перероб. – К.: Університет 

"Україна", 2008. –272 с. 

4. Іванов В.М. та інші. Охорона праці у будівництві. Навчальний посібник / 

За ред. Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Х.: Форт, 2010. – 388 с. 

5. Іванов В.М. та інші Посібник з охорони праці для підприємств, організацій 

та фірм.– Х.: вид. «ФОРТ», 2008.– 323 с. 

6. Сєріков Я.О. Основи охорони праці. Навч. посібник – Х.: ХНАМГ, 2007. – 

227 с. 

7. Иванов В.Н. и др. Настольная книга работодателя. Руководство по охране 

труда. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Харьков: Изд-во «ФОРТ» 2008. – 310 с. 

8. Положення «Положення про Державну службу гірничого нагляду та про-

мислової безпеки України», затверджене Указом Президента України від 6 

квітня 2011 року, № 408/2011. 

9. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства. Затв. Держнаглядохоронпраці від 21.03.2007, наказ № 

55. Зарєєстр. Мін'юстом України 04.04.2007 за № 311/13578; Зміни: Наказ 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 25.09.2007 № 216; Зареєстр. Мін’юстом України 

07.11.2007 за № 1252/14519. 

10. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці. Затв. 

Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004, наказ № 255. Зарєєстр. Мін'юстом 

України 01.12.2004 за №1526/10125; Зміни: Наказ Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 

02.10.2007 р. № 236; Зареєстр. Мін’юстом України 18.10.2007 р. за № 

1191/14458. 

11.  НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчан-

ня і перевірки знань з питань охорони праці. Затв. Наказом Держнаглядо-

хоронпраці України від 26.01.2005 р. за № 15. Зарєєстр. Мін'юстом Украї-

ни 15 лютого 2005 р. за № 231/10511. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

«Управління охороною праці» 

Мета: теоретична та практична підготовка фахівців з охорони праці, які  

здатні працювати на виробництві, в органах державної виконавчої влади та у 

вищих навчальних закладах.  

Предмет вивчення у дисципліні: людина у процесі праці; законодавча 

та нормативно-правова основа управління охороною праці; державний нагляд і 

громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці; мето-

ди реалізації основних функцій СУОП в умовах конкретного виробництва; нові 

тенденції розвитку системи управління охороною праці; оперативна докумен-

тація в СУОПП; методи управління охороною праці та інші. 

Модуль 1. Управління охороною праці  – (2,5 / 90).  

Змістові модулі (ЗМ):   

ЗМ 1.1. Забезпечення системного підходу до організації охорони праці. Держа-

вне управління охороною праці та контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці; 

ЗМ 1.2. СУОП на виробництві. 

The purpose: theoretical and practical preparation of the experts on protection 

of work capable to work on manufacture, in bodies of state executive authority and in 

higher educational institutions. 

 Subject of study at discipline: a human being in the work process, legislative 

and normative-legal base of labour safety, state supervision and social control, meth-

ods of realization of key functions of the system of labour protection in case of spe-

cific manufacture; strategic documentation in the system of labour protection on the 

manufacture. 

Unit 1. Management of labour protection. 

Logical Units: 

Logical Unit 1.1.  State management of labour safety and supervision of de-

termining of the labour safety legislation – (1,0/36). 
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Logical Unit 1.2. Management system of labour safety in construction – 

(1,5/54).    

Цель: Теоретическая и практическая подготовка специалистов по охране 

труда, способных работать на производстве, в органах государственной испол-

нительной власти и в высших учебных заведениях.  

Предмет изучения в дисциплине: человек в процессе работы; законода-

тельная и нормативно-правовая основа управления охраной труда; государст-

венный надзор и общественный контроль; методы реализации основных функ-

ций системы управления охраной труда (СУОТ) в условиях конкретного произ-

водства; оперативная документация в системе управления охраной труда на 

предприятии (СУОТП) и пр.  

Модуль 1. Управление охраной работы  – (2,5/90).  

Смысловые модули (СМ):   

СМ 1.1. Обеспечение системного подхода к организации охраны труда. 

Государственное управление охраной работы и контроль соблюдения законода-

тельства об охране труда;  

СМ 1.2. Система управления охраной труда на производстве. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями  
та видами навчальної роботи 

(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
 

Загаль-
ний об-
сяг 

Годин 

У тому числі У тому числі 

С
п
ец
іа
л
ьн
іс
ть

, 
С
п
ец
іа
л
із
ац
ія

 
(ш
и
ф
р

,  
аб
р
ев
іа
ту
р
а)

 

С
ем
ес
тр
и

 

К
р
ед
и
ти

 

Г
од
и
н
и

 

А
уд
и
то
р
н
і 

Л
ек
ц
ії

 

П
З,

  
се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
о-

р
н
і р
об
от
и

 
С
ам
ос
ті
й
н
а 

р
об
от
а 

К
Р

 

К
П

/К
уР

 

Р
Г
Р

 Іс
п
и
ти

 
(с
ем

.)
 

За
л
ік
и

 
(с
ем

.)
 

Напрям 
підготовки 
"Охорона 
праці" 

6.170202 

6 2,5 90 32 16 16 - 58 - - - - 6 

 
2.2. Тематичний план дисципліни 

 
Модуль 1. Управління охороною праці (2,5/90). 

ЗМ 1.1. Забезпечення системного підходу до організації охорони праці. 

Державне управління охороною праці та контроль за дотриманням законо-

давства про охорону праці (1,0 / 36). 

1. Системний підхід до організації охорони праці. Державні нагляд та управ-

ління охороною праці. Роль Держгірпромнагляду України. 

2. Відомчий і громадський контроль за дотриманням законодавства про охо-

рону праці. Нові тенденції. 

3. Фундаментальні й прикладні дослідження в галузі охорони праці. 

4. Методи управління охороною праці (технічні, організаційні, адміністрати-

вні и економічні). Методи пропаганди та агітації з охорони праці. 

ЗМ 1.2. СУОП на виробництві (1,5 / 54). 

1.  Організація роботи з охорони праці на виробництві. Основні цілі функціону-

вання СУОП на виробництві. Ініціативи великого вітчизняного бізнесу. 
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2.  Здійснення безперервного, якісного контролю за станом умов та безпеки 

праці на робочих місцях. Функції та методи управління охороною праці на 

виробництві. Оперативна документація в СУОПП. 

3.  Установлення прав, відповідальності, обов’язків та зацікавленості всіх кате-

горій працівників в СУОП. Функціональні обов'язки посадових осіб і пра-

цівників. 

4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 

5. Оцінка ефективності системи управління охороною праці. 

 
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та 

 формами навчальної роботи студента. 
 

Форми навчальної роботи Модулі 
 (семестри) та 
змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Пр. Лаб. СРС 

Модуль 1 2,5 / 90 16 16 - 58 
ЗМ 1.1 1,0 / 36 6 4 - 24 
ЗМ 1.2 1,5 / 54 10 12 - 34 

 
2.3.1. Лекційний курс (денне навчання) 

 

Кількість годин 
за спеціальностями,  
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

6.170202 
1 2 

Модуль 1. Управління охороною праці  
ЗМ 1.1. Забезпечення системного підходу до організації охорони праці. Державне управ-
ління охороною праці та контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 
Введення до курсу. Історія питання. Міжнародна практика. 0,5 
Тема 1. Системний підхід до організації охорони праці. 1,0 
Тема 2. Державне управління охороною праці. Державний нагляд за 
охороною праці. 

1,0 

Тема 3. Відомчий і громадський контроль за дотриманням законо-
давства про охорону праці. Нові тенденції. 

1,0 

Тема 4. Наукові дослідження в галузі охорони праці. 1,0 
Тема 5. Методи управління охороною праці. Пропаганда ОП. 1,0 

Тестування за ЗМ 1.1 0,5 
Всього за ЗМ 1.1: 6,0 

ЗМ 1.2. СУОП на виробництві 
Тема 6. Організація роботи з охорони праці на виробництві. Методи 
управління. Ініціативи великого вітчизняного бізнесу. 

2,0 

Тема 7. Функції управління охороною праці на виробництві. 2,0 
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Продовження табл. 
1 2 

Тема 8. Функціональні обов'язки посадових осіб і працівників. 2,0 
Тема 9. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 2,0 
Тема 10. Оцінка ефективності системи управління охороною праці. 1,5 

Тестування за ЗМ 1.2 0,5 
Всього за ЗМ 1.2: 10,0 

Усього 16,0 
 

2.3.2. Практичні заняття, семінари (денне навчання) 
 

Теми семінарських занять надані нижче: 

Кількість годин 

за спеціальностями, 

спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

6.170202 

ЗМ 1.1. Забезпечення системного підходу до організації охорони праці.  

Державне управління охороною праці та контроль за дотриманням 

 законодавства про охорону праці 

1. Блок-схема державного управління охороною праці. Сутність 

управління охороною праці. Нові тенденції. 
1,0 

2. Управління охороною праці у галузях промисловості, на регіо-

нальному та державному рівнях. 
1,0 

3. Наукові дослідження в галузі охорони праці. 1,0 

4. Оцінка ефективності системи управління охороною праці. 1,0 

Всього за ЗМ 1.1: 4,0 

ЗМ 1.2. СУОП на виробництві 

1. СУОП на виробництві. Розробка основних технічних матеріа-

лів. Діяльність уповноважених осіб, яки наймані працівниками. 
2,0 

2. Розробка логічного дерева виникнення небезпеки удару робіт-

ника вантажем, який падає біля вантажопідіймального крана 
2,0 

3. Розробка карти умов праці для атестації  робочого місця. 3,0 

4. Рівень безпеки організації праці. 2,0 

5. Оцінка ефективності системи управління охороною праці на 

підприємстві. 
3,0 

Всього за ЗМ 1.2: 12,0 

Усього: 16,0 
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2.4. Індивідуальні завдання  

(курсовий проект/робота, РГР, контрольна робота тощо) 

(не передбачені) 

 
2.5. Самостійна навчальна робота студента 

 
 

Кількість годин за формами навчання 
Тематика 

Денне навчання 

Вивчення теоретичного матеріалу за підруч-
никами, навчальними посібниками, нормати-
вними матеріалами та конспектами лекцій. 

32 

Підготовка до практичних робіт та семінар-
ських занять.  

20 

Підготовка до заліку. 6 
Всього: 58 

 

Зміст самостійної роботи наведено нижче в табл. 
 

Самостійна навчальна робота студента (денне навчання) 
 
 

Кількість годин 
за спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 

6.170202 

1 2 
ЗМ 1.1. Забезпечення системного підходу до організації охорони праці.  
Державне управління охороною праці та контроль за дотриманням 

 законодавства про охорону праці 
Тема Введення. Історія питання. Міжнародна практика. 2,0 
Тема 1. Системний підхід до організації охорони праці. Державне 
управління охороною праці. Функції інститутів державного 
управління охороною праці. 

2,0 

Тема 2. Державний нагляд за охороною праці. Уповноважений 
центральний орган з нагляду за охороною праці. «Положення про 
Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 
України». 

2,0 

Тема 3. Громадський контроль за дотриманням законодавства про 
охорону праці. Роль професійних спілок. 

2,0 

Тема 4. Вклад науки в фундаментальні й прикладні дослідження в 
галузі охорони праці. 

2,0 



14 
 

Продовження табл. 
1 2 

Тема 5. Методи управління охороною праці. Матеріальні санкції. 
Пропаганда ОП. 

2,0 

Всього за ЗМ 1.1: 12,0 
ЗМ 1.2. СУОП на виробництві 

Тема 6. Організація роботи з охорони праці на виробництві. Роль 
роботодавця та інших посадових осіб і працівників. Ініціативи 
великого вітчизняного бізнесу. 

 
4,0 

Тема 7. Служба охорони праці на виробництві. ЇЇ функції. Методи 
управління. 

4,0 

Тема 8. Функціональні обов'язки посадових осіб і працівників з 
охорони праці. 

4,0 

Тема 9. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 4,0 
Тема 10. Оцінка ефективності СУОПП. 4,0 

Всього за ЗМ 1.2: 20,0 
Підготовка до практичних робіт та семінарських занять. 20 
Підготовка до заліку. 6 

Усього: 58,0 
 

2.6. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні  

завдання тощо) 
Розподіл балів % 

Модуль 1. Поточний контроль  70 
ЗМ 1.1 Тестування 35 
ЗМ 1.2 Тестування 35 
Підсумковий контроль по модулю 1 (залік) 30 

Всього за модулем 1 100 
 

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де  

застосовується 
(теми) 

1 2 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону 
праці ”. – К., 21.11.2002 р., №229-ІV. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

2. Основи охорони праці. Підручник. 2-ге видання, доповнене та пе-
рероблене / За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 
2006. – 448 с. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

3. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: 
Навчальний посібник. – 3-є видання, доповн. і перероб. – К.: Універ-
ситет "Україна", 2008. –272 с. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

4. Іванов В.М. та інші. Охорона праці у будівництві. Навчальний посі-
бник / За ред. Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Х.: Форт, 2010. – 388 с. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

5. Іванов В.М. та інші Посібник з охорони праці для підприємств, ор-
ганізацій та фірм.– Х.: вид. «ФОРТ», 2008.– 323 с.  

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 
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Продовження табл. 
1 2 

6. Сєріков Я.О. Основи охорони праці. Навч. посібник – Х.: ХНАМГ, 
2007. 

ЗМ 1.1.(т.1;4) 

7. Иванов В.Н. и др. Настольная книга работодателя. Руководство по 
охране труда. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Харьков: Изд-во «ФОРТ» 
2008. – 310 с. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

8. «Положення про Державну службу гірничого нагляду та промисло-
вої безпеки України», затверджене Указом Президента України від 6 
квітня 2011 року, № 408/2011. 

ЗМ 1.1.(т.1;2) 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

Швалев Л. Н., Зверев А. Г. Комплексная система управления охраной 
труда в строительстве / Под редакцией И. А. Колесникова.– М.: 
Стройиздат. 1990. – 240 с.: ил. – (Справочник строителя). 

ЗМ 1.2. 
(т.6-10) 

МОП Конвенція 155 про безпеку й гігієну праці та виробниче середо-
вище. 

ЗМ 1.1. 
(т. Введення) 

МОП Конвенція 2006 року про основи, що сприяють безпеці й гігієні 
праці. 

ЗМ 1.1.(т.1;2;4) 

МОТ-СУОТ 2001 Руководство по системам управления безопасно-
стью и охраной труда. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

Директива ЕС 89/391 "О принятии мер для поощрения совершенство-
ваний в сфере безопасности и здравоохранения работников во время 
работы" 

ЗМ 1.1. (т.4;5) 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ Системы управления охраной труда. Об-
щие требования 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці.  ЗМ 1.2.(т.6-9) 
НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення на-
вчання і перевірки знань з питань охорони праці.  

ЗМ 1.2. 
(т.9) 

Електронні сайти мережі Internet: 
http://zakon.rada.flov.ua/cgibin/laws/main.cgi - Вся база «Законодавство 
України»;  
http://base.safework.ru/iloenc Энциклопедия МОТ; 
http://www.npaop.kiev.ua Нормативні документи. 

ЗМ 1.1.-1.2. 
(т.1-10) 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських  

занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
1. Положення щодо уповноважених осіб, яки наймані працівниками, 
при розгляданні різних ситуацій. 

ЗМ 1.1. (т.3) 

2. Інструкція з розробки карти умов праці для атестації  робочого міс-
ця. 

ЗМ 1.2. 
(т.6; 7) 

3. Положення щодо трьохступеневого методу контролю охорони пра-
ці на будівельному підприємстві. 

ЗМ 1.2. 
(т.6; 7; 8) 

4. Положення про СУОПП на будівельному підприємстві. ЗМ 1.2. 
(т.6 – 10) 

5. Положення з порядку забезпечення робітників засобами індивідуа-
льного захисту.  

ЗМ 1.2. 
(т.6; 8; 10) 

6. Іванов В.М. Слайд-шоу та інші відео матеріалі на тему «На сучас-
них будівельних майданчиках Харкова». 

ЗМ 1.1. (т.4) 
 ЗМ 1.2. (т.6) 

7. Іванов В.М. Слайд-шоу на тему «Порушення вимог безпеки при 
монтажу сучасних будівельних баштових кранів». 

ЗМ 1.2. 
(т.6-10) 
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2.8. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність вико-

нання студентами завдань. Необхідно враховувати здатність студента: дифере-

нціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; інтерпретувати схеми, графіки, 

діаграми; встановлювати різницю між причинами і наслідками; застосовувати 

правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; викладати матеріал 

на папері логічно, послідовно з дотриманням вимог нормативних документів. 

Оцінка за виконання завдань з нормативної дисципліни “Управління охо-

роною праці”  виставляється згідно з існуючим положенням за чотирьохбаль-

ною системою - „відмінно”, „добре”, „ задовільно”, „незадовільно”. 

„Відмінно” – глибокі та системні знання учбового матеріалу, тобто студент 

опанував основну та додаткову літературу, добре уявляє зв’язок головних пи-

тань дисципліни і їх значення для майбутнього професійного напряму. 

„Добре” – тверді знання навчального матеріалу та вміння застосовувати 

отримані теоретичні та практичні навички в конкретних ситуаціях. Студент за-

своїв основну літературу, здатний до самостійного використання та оновлення 

знань у процесі навчання та подальшої професійної діяльності. 

„Задовільно” – студент знає основний програмний матеріал у обсязі, необ-

хідному для подальшого навчання та наступної праці за фахом, вміє викладати 

матеріал логічно та послідовно, але є деякі помилки, загальне ж враження пози-

тивне. Знає основну літературу. 

За наявності зазначених знань студент отримує залік з вивченого курсу но-

рмативної дисципліни “Управління охороною праці” . 

Відповідно до „Положення про кредитно-модульну систему організації на-

вчального процесу” МОНУ та наказу ректора ХНАМГ від 14.12.2006р. №173-

01 „Про введення в дію типової форми накопичувальних заліково-

екзаменаційних відомостей (за кредитно-модульною системою організації на-

вчального процесу в Академії)”, критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів передбачені нижче в табл. 
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Таблиця – Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

% набраних балів 
Оцінка за національною 

шкалою 
Оцінка за шкалою 

ЕСТS 

більше 90-100 включно Відмінно А 
більше 80-90 включно В 
більше 70-80 включно 

Добре 
С 

більше 60-70 включно Д 
більше 50-60 включно 

Задовільно 
Е 

більше 25-50 включно 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

FX 

від 0-25 включно 
Незадовільно з обов’язковим повтор-

ним вивченням 
дисципліни 

F 
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