1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Кількість кредитів
денне-3
заочне-3
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
__________________

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
19
«Архітектура та
будівництво»
(шифр і назва)
Напрям підготовки

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Нормативна

(шифр і назва)
Рік підготовки:
Спеціальність : 194
«Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології»

(назва)
Загальна кількість годин денна-90
Заочна-90

4-й

5-й

Семестр
7-й

11-й
Лекції

20 год.
8
Практичні, семінарські

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента - 4

Освітньокваліфікаційний
рівень:
«Бакалавр»

4
16 год.
Лабораторні
8год.
6
Самостійна робота
46 год.
72
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: іспит

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 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 вивчення дисципліни передбачає , 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.
Основні професійні компетенції
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
спеціалісти
за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та
спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з
урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними
компетенціями з охорони праці:
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.

4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
частин і тем
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
Змістова частина 1. Правові, організаційні питання охорони праці та
виробнича санітарія
Тема 1. Вступ
1. Правові та
організаційні питання
охорони праці
1.1.Законодавча та
нормативна база
України про охорону
праці
1.2.Охорона праці
неповнолітніх та жінок
1.3. Фінансування
охорони праці
1.4.Відповідальність за
порушення
законодавства
про
охорону праці
Тема 2. Система
управління охорони
праці в галузі
будівництві
2.1 Система управління
охороною праці в галузі
та на підприємстві.
2.2
Роль
права
функціональні обов'язки
працюючих в СУОПП.
2.3.Навчання
та
перевірка знань з питань
охорони праці
2.4. Розслідування та
облік
нещасних
випадків, професійних
захворювань та аварій
на виробництві
Тема 3. Проблеми
виробничої санітарії в
галузі.
3.1 Аналіз умов праці та
професійні

2
2
14

2

4

2

6
14

2

2
4

2

2
12

2

4

16
2

4
22

6
2

4

4

2

4

2
2

2
20

2
4

2

2

4

захворювання
працюючих в галузі.
3.2 Розрахункове
обґрунтування
поліпшення стану
виробничого
середовища.
3.3 Сучасні заходи і
засоби
колективного
захисту працюючих від
шкідливих виробничих
факторів.

2

4
2

4

Разом за змістовою
48
10 10 4
24
50
6 4
4
частиною 1
Змістова частина 2. Техніка безпеки на виробництві
Тема 4. Проблеми
профілактики
виробничого
травматизму на
будівельних об'єктах.
4.1. Основні причини
виникнення
травматизму та
розслідування нещасних
випадків на
виробництві.
4.2.Інженерно-технічні
заходи, спрямовані на
захист персоналу та
населення.
Тема 5. Організація
роботи
небезпечних
виробництв
та
проведення
проти
аварійного захисту
5.1
Електробезпека
виробничих процесів в
галузі
та
умови
безпечної експлуатації
енергосилового
обладнання.
5.2
Управління
атестацією
робочих
місць
Тема 6. Пожежна
безпека на удівельних
об'єктах .
6.1 Заходи та засоби
пожежного захисту на

4

36

4
2
14

2

4
10

2

2

4

2

14

2

2

2

2
2
2

2
8

6
12

2
4

2

2

4
10

4

галузевих об'єктах.
Навчання працівників з
питань пожежної
безпеки.
6.2
Дії
працівників
підприємства у разі
виникнення пожежі
Тема 7. Надання першої
долікарської допомоги
потерпілим
7.1. Загальні принципи
надання
медичної
допомоги
7.2. Надання першої
допомоги при порушені
дихання.
7.3. Надання першої
долікарської допомоги
потерпілим при опіках.
7.4.
Допомога
при
ураженні електричним
струмом

Разом за змістовою
частиною 2
Всього

2
2

2

2

2
2

10

4
2

8

2

2

42

10

6

4

22

35

2

90

20 16

8

46

90

8

4

2

36

6

72

6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми
Закон України «Про охорону праці»
Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві
СУОП на підприємствах і в організаціях України.
Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним
Актам про охорону праці
Соціальне страхування від нещасного випадку та професійних
захворювань
виробництві
ВСЬОГО
7. Теми лабораторних занять
Назва теми
Дослідження метеорологічних умов в робочих приміщеннях
Дослідження запиленості повітря робочої зони.
*
Дослідження загазованості повітря.
Дослідження ефективності природного та штучного освітлення
виробничих приміщень та робочих місцях
Дослідження електробезпеки
Дослідження шуму

всього

Кількість
годин
4
4
2
2
4
2
16
Кількість
годин

4
2
2
2
2
12

8. Самостійна робота
№
з/п
1

.

Назва теми

Закон України «Про охорону праці»

Кількість
годин
6

2

Міжнародні норми в галузі охорони праці

2

3

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в
галузі
Система управління охороною праці в організації

2

2

6

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування
нещасних випадків.
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.

7

Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

2

8

Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

2

9

Невиробничий травматизм в Україні. Основні причини
невиробничого травматизму, шляхи попередження....
Положення про службу охорони праці, її основні завдання,
функціональні обов'язки та права.
Нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, їх
класифікація та причини.
Склад повітря робочої зони: природно-фізіологічний склад
повітряного середовища, джерела забруднення повітряного
середовища.

2

4
5

10
11
12

2

2

2
2
2

13

Джерела штучного освітлення, їх типи, порівняльна оцінка, вибір

2

14

Основні вимоги до конструкції технологічного обладнання,
організації робочих місць, систем управління, захисних і
сигнальних пристроїв, що входять в конструкцію обладнання.

2

15

Засоби попередження електротравм від дотику до струмоведучих
частин.
Запобіжні засоби і контрольні прилади систем, що працюють під
тиском.
Вимоги охорони праці до опалення виробничих приміщень.
Умови безпечного виконання транспортних робіт.
Попередження розвитку пожежі.
РАЗОМ
9. Індивідуальні завдання

2

16
17
18
19

1
2
3
4

Соціально-економічне значення охорони праці. Охорона праці, як
економічний чинник.
Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних
актів про охорону праці.
Права громадян на охорону праці при укладенні трудового
договору та під час роботи.
Санітарно-гігієнічні нормування забруднення повітряного
середовища. Гранично допустимі концентрації /ГДК/ та

2
2
2
2
42
2
2
2
2

10. Методи навчання

Під час вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі та Цивільний захист"
використовуються наступні методи навчання:
▪ інформаційно-ілюстративний метод – проведення лекцій із застосуванням
таблиць і мультимедійних засобів;
▪ проблемні лекції - спрямована на розвиток логічного мислення студентів.
Коло питань теми, що розглядають під час такої лекції, обмежують зазвичай
двома-трьома ключовими моментами. При читанні лекції студентам дають
питання для самостійного розмірковування;
▪ міні- лекції - передбачає викладення навчального матеріалу за короткий
проміжок часу і характеризується значною інформативністю;
▪ банки візуального супроводження - сприяє активізації творчого сприйняття
змісту навчальної дисципліни за допомогою наочності;
▪ кейс-метод - дає змогу максимально наблизити процес навчання до реальної
практичної діяльності у конкретних ситуаціях.

11. Методи контролю
Навчальна дисципліна "Охорона праці в галузі та Цивільний захист"
оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із 2-х змістових
частин.
Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100бальною шкалою.
Форми поточного контролю: оцінювання індивідуальних завдань на
практичних заняттях, оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів та
контрольних робіт, виконаних студентами.
Підсумковий контроль - залік.

Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне оцінювання та самостійна робота
Змістова частина № 1

Змістова частина № 2

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Т7

Т6

Т5

10

Т4

Т2

30

Т3

Т1

Сума

10
15
15
10
10
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
ECTS
А

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

Відмінно
зараховано

В
С

100

Добре

D
Е

Задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
1.

Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Основи охорони праці» та завдання для

контрольної роботи студентам заочного навчання спеціальностей 6.092.602 «гідротехніка» і
6.092.101 «будівництво».
2.
3.

Темінологічний словник з дисципліни «Охорона праці».
Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт «Основи охорони праці» та

«Охорона праці в галузі».
4. Методичні вказівки.Для рішення задач з курсу «Охорона праці» для студентів усіх
спеціальностей.
5. Методичні вказівки.До лабораторної роботи №1 «Дослідження метеорологічних умов
виробничого середовища.
6. Методичні вказівки.До лабораторної роботи №2 «Дослідження електробезпеки».
7. Методичні вказівки.Типове положення «Про порядок проведення навчання і перевірку знань з
питань охорони праці»
14. Рекомендована література
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Закон України "Про охорону праці" в редакції від 21 листопада 2002 р.
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, ^ які спричинили втрату
працездатності".
Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр
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