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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і
тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має бути зазначена
назва дисципліни (скорочено — ООП); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається
— анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_
завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Консультування з
викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.
В умовах Covid-карантину передбачено проведення On-line консультацій і групових відеоконференцій на платформі Skaype. Питання і повідомлення у групі Telegram. В окремих
випадках (за умови домовленості з викладачем) можливе спілкування через Viber.
НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Навчальною базою дисципліни «Основи охорони праці» є матеріали теоретичного та
методичного характеру, складені та систематизовані за авторською методикою укладача
силабуса, доцента Бондарчука І.Г.
Навчання здійснюється на основі поєднання традиційного методу навчання
(проблемні лекції у формі презентацій, самостійна робота) і інтерактивного методу у
вигляді міні-лекції і інтерактивного обговорювання яке базуються на активній взаємодії
учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії студентів між
собою. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш
цікавим, надає можливість широкого обміну досвідом та менш втомлює учасників. Для
досягнення мети дисципліни використовуються системний підхід – коли окремі поняття і
явища подаються у контексті цілісного комплексу взаємопов’язаних елементів.

Дисципліна викладається українською мовою. Застосування інших мов (російської,
англійської, німецької) передбачено у випадку тлумачення першоджерел певних
положень, дефініцій, спеціальних термінів, а також при індивідуальному спілкуванні з
іноземними студентами.
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
Характер дисципліни передбачає застосування обладнання двох типів:
аудиторного (меблі, штучне освітлення, демонстраційні дошки, проекційне обладнання,
екран) та власного (ноутбуки, електронні графічні планшети, що належать студентам).
Для виконання навчальних завдань, студенти мають користуватися комп’ютерними
програмами. Головною програмою, необхідною для написання тексту самостійної
аналітичної роботи, є Microsoft Word, для підготовки презентацій Microsoft PowerPoint.
Вибір програм здійснюється студентом самостійно, з урахуванням технічних
можливостей ПК, рівня опанування програми.
МЕТА Й ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом знань, умінь, здатностей
(компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення
оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської,
економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за
особисту та колективну безпеку з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і
природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та
науково-освітньої діяльності), і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в
повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і
здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя,
здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності з
обов'язковим урахуванням галузевих вимог в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і
формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення
гарантованого рівня безпеки функціонування об'єктів галузі, матеріальних та культурних
цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
Компетентності бакалавра, що забезпечує дисципліна “Основи охорони
праці”(Згідно Стандарту вищої освіти. Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти.
Ступінь «бакалавр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність: 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Затверджено та введено
в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05. 2019 р. № 725.)
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ
ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Загальні компетентності (ЗК):

Фахові компетентності (загальнопрофесійні)

Здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, приймати обґрунтовані рішення
через пошук, обробку та аналіз інформації з
різних джерел (здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу).
Здатність працювати автономно, безпечно і
відповідально при розробці та управлінні
проектами.
Здатність накопичувати і використовувати
інформацію законодавчих документів,

державних будівельних норм і правил у
сфері архітектури, містобудування,
дизайну, ландшафтного проектування та
проведення реконструкційних і
реставраційних робіт.
Здатність до аналізу, розробки і
обґрунтування архітектурно-містобудівних
рішень з урахуванням санітарногігієнічних, інженерно-технічних і
енергозберігаючих, техніко-економічних,
безпекових вимог і розрахунків.

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна вивчається протягом одного семестру 4-го курсу (3 кредити ECTS, 90
навчальних годин, з них: аудиторні лекційні (30 годин), самостійна робота (60 години).
Структура дисципліни складається з 1-го змістовного модуля та 5 тем.
Програмна задача кожного модулю полягає у наданні викладачем та опануванні
студентами теоретичних і практичних знань щодо принципу роботи, підбору і розрахунку
інженерних систем і окремого обладнання.
Рубіжна перевірка рівня і якості отриманих знань здійснюється у процесі
практичних занять та за результатами виконання індивідуальних завдань, підсумкова – під
час екзамену.
Модуль 2. Основи охорони праці
Тема 1. Загальні питання охорони праці
Введення. Поняття і предмет Основи охорони праці.
Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці
2.1.Законодавча і нормативна база України з охорони праці
2.2.Державне управління охроною праці і організація охорони праці на виробництві.
2.3.Навчання з питань охорони праці.
2.4.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
2.5. Розслідування і учет несчасних випадків, профессіних захворювань і аварій на
виробництві.
2.6.Аналіз, прогнозування, профилактика травматизма і професійної захворюваності на
виробництві.
Тема 3. Основи фізіології та гігієни праці
3.1. Загальні положення.
3.2. Повітря робочої зони.
3.3. Освітлення виробничих приміщень.
3.4. Шум, ультразвук та інфразвук.
3.5. Вібрація.
3.6. Електромагнітні поля та неіонізуючи випромінювання.
3.7. Іонізуюче випромінювання.
3.8. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення підприємств, виробничих і
допоміжних приміщень.
Тема 4. Основи виробничої безпеки
4.1. Загальни вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів.
4.2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.
4.3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.
4.4. Електробезпека.
Тема 5. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах
5.1. Основні поняття і значущість пожежної безпеки.

5.2. Пожежовибухонебезпечність об’єкта господарювання.
5.3. Система поредження пожежи.
5.4. Система пожежного захисту.
ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ
Теми розкриваються шляхом лекційних занять. Практичні та лабораторні заняття
не передбачені. Самостійна робота студентів спрямована на закріплення тем лекційних
занять. Зміст самостійної роботи складає поглиблене вивчення наданого матеріалу,
доповнення конспекту, пошук додаткової інформації, та виконанні 2-х рефератів.
ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ
Підсумковою формою контролю опанування і закріплення знань з дисципліни є
диференцьований залік. Для отримання допуску до заліку достатньо пройти рубіжні етапи
контролю у формі перевірок рефератів.
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ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА
На проведення занять з дисципліни розповсюджуються загально прийняті норми і
правила поведінки, затверджених положеннями про Вищу школу.
Дисциплінарна та організаційна відповідальність. Викладач несе відповідальність
за координацію процесу занять, а також створення атмосфери, сприятливої до відвертої
дискусії із студентами та пошуку необхідних питань з дисципліни. Особливу увагу
викладач повинен приділити досягненню програмних результатів навчання дисципліни. В
разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на
основі інноваційних досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен
попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути
перешкодою для реалізації студентами процесу навчання.
Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для реалізації процесу
навчання особам з особливими потребами здоров’я (в межах означеної аудиторії).
Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби тощо викладач має
право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з керівництвом та
студентами. Про дату, час та місце проведення занять викладач інформує студентів через
старосту групи.
В умовах пандемії Covid-19можливо застосування особливих форм навчального
процесу, у тому числі в режимі On-line консультацій та відео-конференцій.
ПРАВИЛА СТУДЕНТА
Вітається власна думка студентів з теми заняття, активне обговорювання і
відстоювання авторської позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які
порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування
мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не
реагування на зауваження викладача.
ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ
Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути
підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються
запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати
матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідними записами у конспекті, а також
відповідями на ключові запитання з боку викладача. Довгострокова відсутність студента
на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх
доповідях, у концептуальному рішенні проектної пропозиції тощо). Жодні форми
порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю
студент відсутній, він втрачає право отримати бали за роботу. Наступним кроком
рубіжного контролю є отримання хвостівки із вказаною датою перездачі.
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichnaКорисні
посилання:
dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
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за контрольну роботу, отримав «відм». За практичну і курсову
роботи, став переможцем чи лауреатом всеукраїнського
конкурсу студентських робіт, олімпіад з дизайну або
архітектури, підготував публікацію або виступив з доповіддю
на науковій конференції.
якщо студент регулярно працював і у повному обсязі опанував
матеріал дисципліни, отримав «відм». Оцінку за контрольну
роботу, отримав «відм»; за практичну і курсову роботи, став
переможцем чи лауреатом всеукраїнського конкурсу
студентських робіт, олімпіад з дизайну або архітектури,
підготував публікацію або виступив з доповіддю на науковій
конференції.
студент в повному обсязі опанував матеріал теми,
продемонстрував якісний рівень знань під час контрольних
робіт і заліку, продемонстрував вміння ефективно
опрацьовувати надану і додаткову інформацію,
дисциплінованість.
отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал
дисципліни, відповідно до вимог програми, якісно справився з
усіма завданнями, але припустився незначних помилок на
контрольній роботі, або в практичних роботах.
отримує студент, який в цілому впорався з матеріалами
дисципліни і отримав певні знання, але виконана робота мала
значні недоліки, допущені декілька суттєвих помилок у
відповідях.
отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал
курсу; у відповідях значна кількість недоліків (формальний
підхід, відсутність творчого мислення, невчасна подача тощо) і
значна кількість суттєвих помилки.
отримає студент, який не проявив належного відношення до
опанування матеріалів дисципліни, не впорався з головними
вимогами завдань, виконав роботу на низькому рівні з
численними недоліками, частково відповів на основні
контрольні запитання, при цьому допустивши значну кількість
помилок..
отримує студент, який не впорався із завданням, мав погані
показники поточного контролю, виконав практичні роботи на
вкрай незадовільному рівні, не опанував основних положень
дисципліни. За такої оцінки студент має можливість перездати
роботу у відведений для цього час.
отримує студент, який за відсутності поважних причин
ігнорував аудиторні і самостійні заняття, не опанував жодного
розділу навчальної програми, мав незадовільні оцінки за
результатами поточного контролю, не виконав завдання і не
з'явився на залік.
в цьому випадку питання обов’язкового повторного курсу
навчання або відрахування студента вирішує деканат.
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