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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Дисципліна 

“Охорона праці в галузі” як нормативна вивчається у вищих навчальних закладах з 

метою ознайомлення майбутніх фахівців із станом і проблемами охорони праці у 

галузі фізичної культури та спорту, складовими і функціонуванням системи 

управління охороною праці та шляхами, методами і засобами забезпечення умов 

виробничого середовища і безпеки праці у галузі згідно з чинними законодавчими та 

іншими нормативно-правовими актами.  

2. Мета навчальної дисципліни формування в майбутніх фахівців умінь і 

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 в освіті 

за спеціальністю  «Середня освіта (Фізична культура)». 

3. Пререквізити: В структурно-логічній схемі навчання нормативна 

дисципліна «Охорона праці в галузі» вивчається після дисциплін «Безпека 

життєдіяльності» та основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли 

майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної 

діяльності. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням 

професійної орієнтації студентів.. 

4. Результати навчання  

Загальнокультурні компетенції:  

- здатність до ефективного використання положень нормативно-правових 

документів в своїй діяльності;  

- володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності 

виробничого персоналу.  

Професійні компетенції у педагогічній діяльності: 

 - розробка методичного забезпечення та проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці. 

 
5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

го
т
о
в

к
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Кількість Кількість годин 

Вид  

підсумко 

вого 

контролю 

к
р

ед
и

т
ів

 

го
д
и

н
 

З
м

іс
т
о
в

и
х

 

м
о
д
у
л

ів
 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

с
ем

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

с
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т

а
 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 1   10  3 90  2  14 7     65  4 залік  

Заочна   1 10  3   90 2 6 
 

    84    залік  

 

  



5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Правові, організаційні та економічні основи охорони праці 

Тема 1. Нормативно-

правові основ охорони 

праці.  
12 2 

 

  
1 9 12,5 0,5 

   
12 

Тема 2. Система 

управління охороною 

праці в організації.  
13 2 2 

  
9 12,5 0,5 

   
12 

Тема 3. Економічні 

методи управління 

охороною праці. Аналіз 

умов праці, 

розслідування, 
реєстрація облік, 

професійних 

захворювань на 

виробництві.  

13 2   1 10 13 1    12 

Тема 4. Розслідування, 

реєстрація облік 

нещасних випадків і 

аварій на виробництві. 

Державне соціальне 

страхування від 

нещасних випадків і 

професійних 

захворювань. 

13 2 2   9 14 2    12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
51 8 4 

 
2 37 52 4 

   
48 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах 

Тема 5. Основні 

напрямки поліпшення 

стану повітря робочої 
зони. Вентеляція і 

освітлення виробничих 

приміщень та захист від 

випромінювання. 

14 2  
 

2 10 12,5 0,5 
   

12 

Тема 6. Принципи 

створення та 

використання засобів 

захисту від шуму, 

вібрації та ультразвука.  

13 
2 

2 
  

9 12,5 0,5 
   

12 

Тема 7. Вимоги безпеки 

до технологічного 

обладнання і процесів. 

Заходи електробезпеки 

на підприємствах галузі. 

12 2 1   9 13 1    
12 

Разом за змістовим 

модулем 2 
39 6 3 

 
2 28 38 2  

  
36 

Усього годин  
90 14 7 

 
4 65 90 6  

  
84 

 

 



5.3. Зміст завдань для самостійної робота 

№  Назва теми 

1.  Тема 1. Нормативно-правові основ охорони праці.  

2.  Тема 2. Система управління охороною праці в організації.  

3.  Тема 3. Економічні методи управління охороною праці. Аналіз умов праці, 

розслідування, реєстрація облік, професійних захворювань на виробництві.  

4.  Тема 4., Розслідування, реєстрація облік нещасних випадків і аварій на 

виробництві. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. 

5.  Тема 5. Основні напрямки поліпшення стану повітря робочої зони. Вентеляція і 

освітлення виробничих приміщень та захист від випромінювання. 

6.  Тема 6. Принципи створення та використання засобів захисту від шуму, вібрації та 

ультразвука.  

7.  Тема 7. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Заходи 

електробезпеки на підприємствах галузі. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за 

рішенням кафедри (викладача). 
 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формою підсумкового  контролю є залік. 

Формами поточного контролю є контрольні роботи (письмова або тестування) 

чи усна реферат, творча робота) відповідь студента і  оцінювання роботи на занятті; 

Засоби оцінювання: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- оцінювання роботи на занятті; 

- практична перевірка вмінь та знань; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

-  інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40  100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

7 7 7 7 7 7 7 

МКР – 5 балів МКР – 6 балів 

модуль № 1 – 33 балів модуль № 2 – 27 балів 

Всього: 60 балів   

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 
FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним курсом 
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1. Закон України “Про охорону праці” // Законодавство України про охорону праці: 

Зб. норм. документів. — К., 1995. — Т. 1.  

2. Закон України “Про забезпечення санітарногота епідемічного благополуччя 

населення” // Законодавство України про охорону праці: Зб. норм. документів. — 

К., 1995. — Т. 1. 

3. Пістун А.І., Пістун І.П., Тубальцева Н.П. Охорона праці в галузі освіти (фізична 

культура і спорт) 2015. 

4. Пістун А. І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) : навч. посіб. 

для студентів ВНЗ / Андрій Ігорович Пістун, Ігор Павлович Пістун, Наталя Пилипівна 

Тубальцева. – Суми : Університетська книга, 2018. – 443 с.  

 
 

8. Інформаційні ресурси 

 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/398950/default
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