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Силабус тренінг-курсу 

«Основи охорони праці» 
 

Спеціальність усі 

Освітня програма усі 

Освітній рівень Перший (бакалаврській) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 4 курс, 7 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 2 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 36 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Природоохоронних технологій, екології та безпеки жит-
тєдіяльності, ауд. 505 (к. 1), тел. (057) 758-77-08, 4-47 
(внутрішній), сайт: http://www.bgd.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Безсонний Віталій Леонідович, доцент, к.т.н. 
Буц Юрій Васильович, доцент, д.т.н., доцент 
Доронін Євгеній Володимирович, доцент, к.т.н., доцент 
Івашура Андрій Анатолійович, доцент, к.с.-г.н., доцент 
Кобзін Володимир Григорович, доцент, к.т.н. 
Северинов Олександр Володимирович, доцент, к.е.н., до-
цент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Електронна адреса: Безсонний В.Л. – bezsonny@gmail.com; 
Буц Ю.В. – butsyura@ukr.net; Доронін Є.В. – evg-
ksame@ukr.net; Івашура А.А. – ivashura.a@ukr.net; Кобзін 
В.Г. – vg.kobzin@gmail.com; Северинов О.В. – 
severinov.av@gmail.com 

Дні занять Відповідно до розкладу занять: 
http://www.teach.dep.hneu.edu.ua/ 

Консультації Очні / дистанційні відповідно до графіку кожного виклада-

ча: http://www.bgd.hneu.edu.ua/?q=node/115 

Мета тренінг-курсу: надання знань, умінь, компетентностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на під-

приємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), форму-

вання у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необ-

хідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на 

робочих місцях. 

Передумови для навчання 

Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності» 

Зміст тренінг-курсу 

Змістовий модуль 1. Основи охорони праці 

Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці 

Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці 

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

охороною праці 

Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві 

Тема 5. Навчання з питань охорони праці 

Тема 6. Профілактика травматизму та професійних захворювань 

Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці 

Тема 8. Основи виробничої безпеки 

Тема 9. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах 

Тема 10. Розслідування нещасних випадків 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 
Мультимедійне обладнання 
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Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=2651 

Розміщено: теоретичний матеріал, завдання за 

темами, самостійна робота та тести. 

Рекомендовані джерела 

1. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довід. у 2-х ч. Ч. 1 : (А-

Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Буца; Харківський націона-

льний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 181 с. 

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довід. у 2-х ч. Ч. 2 : (О - 

Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Буца; Харківський націона-

льний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 178 с. 
3. Основи охорони праці / за ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : Факт, 2008. – 479 с.  

4. Тренінг-курс "Основи охорони праці". Практикум для студентів усіх спеціальностей першо-

го (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Ю. В. Буц, О. Ф. Протасенко, О. М. Бо-

рисенко, В. Л. Безсонний; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 111 с. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою тренінг-курсу передбачають практичні заняття, а також виконання са-

мостійної роботи. Для того, щоб тренінг-курс вважався складеним, студент протягом семе-

стру повинен одержати не менше 60 балів. Більш детальна інформація щодо оцінювання на-

ведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з тренінг-курсу 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна участь у виконанні практичних робіт 12 

Індивідуальні завдання 50 

Письмові контрольні роботи 38 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно  
 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання тренінг-курсу ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Здобувач вищої осві-

ти має право отримувати інформацію про умови вивчення дисципліни, критерії та процедури оці-

нювання, результати кожного контрольного заходу тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі тренінг-

курсу (https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=2651). 
 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «25» серпня 2020 р. Протокол № 1 
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