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Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентно

сті, які 

здобуваютьс

Загальні компетентності 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК 07. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 
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https://orcid.org/0000-0002-8281-5347
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я під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена громадянського 
(вільного демократичного) суспільства, усвідомлювати його цінності та 

необхідність сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.  

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 
ЗК 16. Прихильність до збереження навколишнього середовища та 
використання безпечної праці. 

Спеціальні компетентності 
СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення. 
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку. 

Результати 

навчання 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  
ПР 22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 
вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 
ПР 24. Знати та розуміти вимоги до збереження навколишнього середовища, 

дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці у професійній 
діяльності 

Місце 

дисципліни 

в логічній 

схемі 

 

Курс навчання – 3-й, семестр – 5-й. 
Тип дисципліни -  обов’язкова . 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 
навчальних дисциплін, що передують вивченню  
ЗПВ 3.1. «Безпека життєдіяльності», ЗПВ 3.2. «Екологія», ЗПВ 3.3. «Екологія 

людини» 
Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для безпосереднього 

вивчення дисциплін: ППО 13 «Економіка праці і соціально – трудові 
відносини», ППВ 13.1. «Бізнес-планування», ППВ 13.2. «Бюджетування на 
підприємстві», ППВ 13.3. «Економічне обґрунтування управлінських рішень», 

ППВ 14.2. «Соціальне страхування», ППВ 14.3. «Медичне страхування», П 2. 
«Виробнича практика», П 3. «Практика з фаху» 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

5,0 кредитів ЄКТС / 150 годин, у тому числі, самостійної роботи - 104 години, 
лекційних - 16 години, семінарських - 30 години.  

Форма 

навчання  
денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

Офлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, залік. 

Онлайн: консультації. 



навчальної 

дисципліни 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.   

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни 

та 

організація 

поточного та 

підсумковог

о контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/4 /10  
Загальні питання 
охорони праці 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її обробка 
в мережі Інтернет. 

Лекція – 1,25 
СРС –3,3 

2/4/20 

 Правові і 
організаційні 
питання охорони 
праці. Навчання з 
охорони праці. 

 Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її обробка 
в мережі Інтернет. 

Лекція –1,25  
Семінарське 
заняття – 5,0 
СРС – 3,3 

2/4/10 

Державне 
управління 
охороною праці на 
підприємстві. 
Профілактика 
травматизму та 
професійних 
захворювань. 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її обробка 
робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція –1,25  
Семінарське 
заняття – 5,0 
 
СРС –3,3 

6/10/30 
 Основи фізіології 
та гішієни праці. 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її обробка 
робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція –1,25  
Семінарське 
заняття – 5,0 
СРС –3,3 

2/4/14 
 Загальні вимоги 
безпеки та 
електробезпеки. 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її обробка 
робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція –1,25  
Семінарське 
заняття – 5,0 
СРС –3,3  
 



2/4/20 
 Основи пожежної 
профілактики на 
виробництві. 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 
проблемних питань. 
Робота з підручником, 
довідковою 
літературою. Пошук 
інформації та її обробка 
– робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція –1,25  
Семінарське 
заняття – 5,0 
СРС –3,3 
 

 

Рекомендова

ні джерела 

для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

  Рекомендовані джерела 

  Нормативно-правові акти 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28.06.1996 р. — К. : Українська правнича фундація, 1996. — 
127 с. 

2. Кодекс законів про працю України. – К: Юрінком Інтер, 2011. – 1040 

с. 
3. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 2.10.2012 року 

№ 5403 – VI // ВВР України. – 2012 
4. Про охорону праці: Закон України // Відомості Верховної Ради від 

21.03.2003р. - № 2. ст. 10 

5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон 
України від 23.09.1999 № 1105-XIV  // ВВР 26.11.1999 № 46, стаття 403 

6. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон 

України  від 08.02. 1995 р. № 40 / 95 – ВР //  ВВР, 1995р., № 12, ст. 82 
7. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні // 

Офіційний вісник України від 10.04.2014 №26. 
8. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення:  

Закон України  від 24.02.1994р., № 005 – ХІІ, ВВР, 1995, №5. ст. 219 
9. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності»  ВВР, 2007, № 29, ст. 389.  

10. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій // Наказ МОЗ від 21.05.2007. № 246 
11. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. № 65. 
12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  
21.03.2007 р. № 55. 

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 № 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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 

підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.  
18 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994. 

«Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та 
придбання яких включаються до валових витрат». 

19 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337. «Порядок  

розслідування та  обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві».   

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

21. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу // Наказ МОЗ від 08.04.2014 №248 
  Основні джерела 

1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: / М.П. Гандзюк, С.П. Желібо, М.О. 

Халімовський. підручник. – 2-ге вид.– К.: Каравела, 2004. – 408 с. 
2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / В.Ц. Жидецький / підручник – Львів : УАД, 

2006 – 336 с. 
3. Запорожець О.І., Основи охорони праці. / О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський,  

Г.М. Франчук, І. М. Боровик / підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 

с. 
4. Охорона праці. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун / курс лекцій. практикум: навч. 

посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 
5. Основи охорони праці: підручник. 2-ге видання / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, 

В.В. Зацарний та ін. /  – К.: Основа, 2006 – 448 с. 

6. Основи охорони праці:. / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін. / – 
Х.: Факт, 2005. – 480 с. 

7. Охорона праці в Україні: Нормативна база / Роїна. – К.: КНТ, 2008. – 544 с. 
8. 
9. 

Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; 
за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 

– 374 с. 
10. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних 

ситуаціях: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.— 232c. 
11. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., Болібрух Б.В., Юхименко А.П., Савчук А.М. 

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Під ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-

Подільський: Медобори, 2003. – 304с. 
12. Охорона праці в галузі. / О.С. Протоєрейський, О.І. Запорожець / навч. посіб. – К.: 

Книжкове ви-во НАУ, 2005. – 268 с. 
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №889-р «Про 

схвалення Концепції загальнодержавної цільової програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 – 2016 роки. »   
14. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці:  Навч. посіб. – 4 

–те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 
15. Сіталов В. Чи потрібна охорона праці державному службовцю? // Охорона праці. –

2001. -№3. –С.18. 

  Допоміжні джерела 

1. Безпечний запуск тракторів. // Охорона праці – №10. – 2011 – С. 41 – 43. 

2. Профзахворюваність серед працівників підприємств машинобудування. // Ох. праці. 
– №1. – 2011. – С. 46-47. 



3. Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 – 2016 роки: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року – №889. 
4. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посіб. – 4 –

те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 
5. Статистичний щорічник Хмельницької області. – Хмельницький: Хмельницьке 

обласне управління статистики, 2018. – 514 с. 

6. Виговська Т.В. Канцерогенні фактори та канцерогенез //Методичні вказівки до 
вивчення теми "Хімічні шкідливі та небезпечні фактори".-Хмельницький: ХУУП, 

2007.- 29 с.  
 

 

  Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.dnop.kiev.ua   
2. http://www.mon.gov.ua   

3. http://www.mns.gov.ua   
4. http://www.social.org.ua   

5. http://www.iacis.ru. 
6. http://base.safework.ru/iloenc 
7. http://base.safework.ru/safework   

8. http://www.nau.ua  
9. http://www.budinfo.com.ua 

 http://portal.rada.gov.ua     
 

Методи 

навчання 

та форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 
визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
дисципліни «_Екологія людини_____» (розміщені у Google класі «______» 

(код приєднання: ______) та в електронній бібліотеці університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)).  

Під час лекційних занять застосовуються: 
- традиційний усний виклад змісту теми; 
- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 
На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 
- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 
- повідомлення про виконання самостійної роботи. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 
формі усного або письмового (у тому числі тестового) опитування на 

семінарських заняттях, бліц-опитування щодо засвоєння матеріалу лекцій. 
 
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Екологія людини» (у Google класі «______» (код 
приєднання: ______) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 
Залік усний. Структура  залікового білету включає 3 питання. 
 

Політика 

щодо 

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 
порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
http://www.budinfo.com.ua/
http://portal.rada.gov.ua/


дедлайнів та 

здобуття 

балів за 

пропущені 

заняття  

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 
введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 
Описати, які конкретно завдання і у якому форматі потрібно виконувати 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 
від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 
діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 
та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 
У разі необхідності, критерії оцінювання можуть бути уточнені з огляду на 

специфіку навчальної дисципліни та характер завдань. 

Політика 

академічної 

доброчеснос

ті 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулюван

ня 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  
(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 
2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 
університеті. 

 

Обліковий обсяг – 0,4  ум.др. арк 
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