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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів – 1,5 

Галузь знань: 
0801 «Геодезія та 
землеустрій» 

Нормативна Напрям підготовки: 
6.080101 «Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» 

Модулів – 1 
Спеціальність  

(професійне спрямування): 
8.08010104 – «Оцінка землі 
та нерухомого майна» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2013-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

Семестр 9 

Загальна кількість годин – 
54 

9-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 18 
самостійної роботи 
студента – 36 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

18 год. 
Практичні, семінарські 

0 год. 
Лабораторні 

0 год. 
Самостійна робота 

36 год. 
Індивідуальні завдання: 

0 год. 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 1:2 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: є формування у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) 

умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною 
праці та 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 у конкретній галузі. 

Завдання: забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності 
працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 
ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 
посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, засвоївши програму 
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», магістри мають бути здатними 
вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та 
володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці: 
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у науково-дослідній діяльності: 
– готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, 

загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 
– здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 
у технологічній діяльності: 
– обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 
– участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 
– розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві. 
в організаційно-управлінській діяльності: 
– впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 
– здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та 
управлінських функцій; 

– здатність до організації діяльності виробничого колективу з 
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

– управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві; 

– впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 
повноважень з охорони праці у виробничому колективі. 

у проектній діяльності: 
– розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних 

умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі 
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

у педагогічній діяльності: 
– розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці. 
у консультаційній діяльності:  
– надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 

безпеки праці; 
– готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в організації. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 
– небезпеки трудової діяльності людини в системах «людина-техніка-

середовище» і визначення правил її організації;  
– теоретичні основи оптимального багатофакторного синтезу систем 

«людина – техніка – середовище»;  
– особливості підходів попередження можливих загроз життю і здоров'ю 

працюючих; 
вміти: 
– самостійно виконувати поставлене перед ним інженерне завдання в 

галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці; 
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– оцінити небезпеки робочого місця;  
– проектувати й застосовувати засоби і методи забезпечення оптимальних 

умов праці; 
– самостійно виконувати поставлене перед ними інженерне завдання в 

галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Організація охорони праці в галузі на виробництві. 
 

Тема 1. Система управління охороною праці в галузі, її складові та 
функціонування. 

Тема 2. Виробничий травматизм і професійні захворювання в галузі. 
 
Змістовий модуль 2. Заходи безпеки при виконанні оціночних робіт. 

 

Тема 3. Безпека життєдіяльності з основами професійної підготовки. 
Тема 4. Критичні ситуації та їх подолання. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Тема 1. Система управління охороною праці в галузі, 
її складові та функціонування 

 4 - - - 9 

Тема 2. Виробничий травматизм і професійні 
захворювання в галузі. 

 5 - - - 9 

Разом за змістовим модулем 1  9 - - - 18 
Тема 3. Безпека життєдіяльності з основами 
професійної підготовки 

 4 - - - 9 

Тема 4. Критичні ситуації та їх подолання  4 - - - 9 
Разом за змістовим модулем 2  9 - - - 18 
Усього годин  18 - - - 36 

 
 

5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 

 
 

6. Теми практичних занять 
(не передбачені навчальним планом) 

 
 

7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
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8. Самостійна робота 
N 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 
Система управління охороною праці в галузі, її 
складові та функціонування 

9 

2 
Виробничий травматизм і професійні захворювання 
в галузі. 

9 

3 
Безпека життєдіяльності з основами професійної 
підготовки 

9 

4 Критичні ситуації та їх подолання 9 
 Разом 36 

 
9. Індивідуальні завдання 

(не передбачені навчальним планом) 
 

10. Методи навчання 
Використовуються наступні методи навчання:  
– словесні; 
– дистанційне навчання за допомогою системи «Moodle» 
– методи самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача. 

 
11. Методи контролю 

Використовується наступні методи контролю:  
– контрольні (контрольні тестові) роботи; 
– контрольні заходи дистанційної системи навчання «Moodle»; 
– екзамен. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
40 100 Тема 1. Тема 2.   

15 15   
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
90 - 100 A відмінно 
82 - 89 B 

добре 
74 - 81 C 
64 - 73 D 

задовільно 
60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 
 

1. В. Е. Абракітов. Курс лекцій „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-
го курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 77.08010105, 
8.08010105 - "Геоінформаційні системи і технології", 8.08010104 "Оцінка землі 
та нерухомого майна") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: 
ХНАМГ, 2013. - 142 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
індивідуального семестрового завдання з курсу «Охорона праці в галузі» (для 
студентів 5 курсу спеціальності 7.08010105, 8.08010105 – "Геоінформаційні 
системи і технології", 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого майна") / Харк. 
нац. акад міськ. госп-ва; уклад. В.Е. Абракітов – Х.: ХНАМГ, 2013. - 36 с. 

3. Охорона праці в галузі для студентів 5 курсу спеціальності 8.08010104 
"Оцінка землі та нерухомого майна" (викладач Абракітов Володимир 
Едуардович) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=44  

 
14. Рекомендована література 

 
Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

 
1. Закон України «Про охорону праці».  
2. Кодекс законів про працю України.  
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 
4. Закон України «Про пожежну безпеку».  
5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 
6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  
7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності». 

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності». 

10. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. 

11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-
правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці 
від 08.06.2004 р. № 151. 

12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 
праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. № 55. 
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13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ 
Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».   
Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації 
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці 
від 17.06.1999 р. № 112. 

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». 
Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за 
охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці 
України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92. 

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки 
та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 
системи управління охороною праці. Затверджено Головою 
Держгірпромнагляду 07.02.2008 р. 

 
Базова література 

 
1. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. 

посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 
2. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 

Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 
295 с. 

3. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: 
Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: 
Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

4. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною 
праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 
2007. – 367 с. 

5. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. 
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