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1. Анотація до курсу 

Охорона праці за спеціальністю як наукова і навчальна дисципліна 

має на меті вивчення та формування 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. 

2. Мета та цілі курсу 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати 

комплексні проблеми агрономії, в тому числі дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань і професійну підготовку. 

Цілі курсу (загальні компетентності): 

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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3. Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний з використанням індивідуальної 

форми навчання. В рамках вивчення дисципліни «Охорона праці за 

спеціальністю» передбачено проведення: лекцій (За структурою заплановані 

лекції можливо поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, 

установчі; практичні заняття (на практичних заняттях планується засвоєння 

теоретичного матеріалу); самостійна робота здобувачів освітньо-наукового 

рівня: «Доктор філософії» буде проводитися з використанням різноманітних 

дидактичних методів навчання. 

4. Результати навчання 

- Здійснювати організацію досліджень згідно вимог безпеки життєдіяльності 

й охорони праці. 

5. Обсяг курсу 
 

Вид заняття лекції практичні самостійна робота 

К-сть годин 14 16 60 

 

6. Ознаки курсу 
 

Рік 

викладання 

семестр спеціальність Курс, (рік 

навчання) 

Нормативний\вибірковий 

2020 ІІ агрономія 1 н 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Специфічні вимоги, які здобувачі освітньо-наукового рівня: «Доктор 

філософії» повинен врахувати відсутні. 

 

8. Політики курсу 

Під час підготовки до практичних занять, проведення контрольних 

заходів здобувачі освітньо-наукового рівня: «Доктор філософії» повинні 

дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом 

доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – реагування 

відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС 



9. Схема курсу 
 

Тиж. / Тема, план, короткі тези Форма Матеріали Література/ Завдання, год 

дата / год.  діяльності  ресурси в інтернеті  

  (заняття) /    

  Формат    

Тиж. 4. 

24 02 

4 акад. Год 

Тема 1. . Правові та лекція  1,2,5,8,6,13,14, Послухати 

організаційні питання  15,16,17,18,19 лекцію, 2 год 

охорони праці в галузі.    

Тема 2. Права і    

обов’язки з охорони    

праці керівника    

підприємства, головних    

спеціалістів.    

Тиж. 5. Тема 3. Аналіз лекція  2,4,7 Послухати 

02 03 травматизму в   лекцію, 2 год 

4 акад. сільському    

Год господарстві.    

 Тема 4. Моделювання    

 виробничих небезпек.    

Тиж. 7. 
16 03 

2 акад. 
Год 

Тема 5. Безпека праці 
при роботі з 
пестицидами і 
мінеральними 
добривами. 

лекція  3,4,6,9,10 Послухати 
лекцію, 2 год 

Тиж. 8. Тема 6. Безпека праці лекція  1,3,6,7 Послухати 

23 03 при роботі з посудинами   лекцію, 2 год 

4 акад. під тиском.    

Год Тема 7. Вплив    

 електромагнітних    

 випромінювань на    

 організм людини.    

Тиж. 8. Навчання та інструктажі Практичне Опорний 27,21,25 - Опитування 

26 03 з охорони праці в заняття конспект  по питаннях 
4 акад. сільському  лекцій,  практичного 

Год господарстві.  методичні  заняття у 
  

Розслідування нещасних 

 вказівки  вигляді бліц- 

 випадків та професійних    опитування; - 
 захворювань на    вирішення 
 виробництві.    тестових 
     завдань по темі; 
     - групове 
     обговорення 
     питань 
     практичного 
     заняття. 

Тиж. 9. Моделювання Практичне Опорний 4,6 - Опитування 

02 04 виробничих небезпек заняття конспект  по питаннях 
4 акад.   лекцій,  практичного 

Год   методичні  заняття у 
   вказівки  вигляді бліц- 
     опитування; - 
     вирішення 
     тестових 
     завдань по темі; 
     - групове 
     обговорення 
     питань 
     практичного 
     заняття. 



Тиж. 10. 

09 04 
4 акад. 

Год 

Порядок атестації 

робочих місць на 
відповідність 

нормативним актам про 

охорону праці. 

Складання актів  Н–1 

про нещасний випадок 

на 

сільськогосподарському 

підприємстві. 

Практичне 
заняття 

Опорний 

конспект 
лекцій, 

методичні 

вказівки 

4, 6,21 - Опитування 
по питаннях 

практичного 

заняття у 

вигляді бліц- 

опитування; - 

вирішення 

тестових 
завдань по темі; 

- групове 

обговорення 
питань 

практичного 

заняття. 

Тиж. 11. 

16 04 
4 акад. 

Год 

Розробка посадових 

інструкцій з охорони 

праці. 

Практичне 
заняття 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

методичні 

вказівки 

3,5,28 - Опитування 
по питаннях 

практичного 

заняття у 
вигляді бліц- 

опитування; - 

вирішення 

тестових 
завдань по темі; 

- групове 

обговорення 

питань 

практичного 

заняття. 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

Дисципліна має три змістовних модуля, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань здобувачів освітньо-наукового рівня: «Доктор філософії» оцінюють 

за 100-бальною системою, контролюючи якість виконання: контрольного 

опитування у вигляді письмових тестів, індивідуальних завдань на практичних 

заняттях, самостійної роботи. 

Підсумковий контроль – залік, який оформляють за результатами 

поточного контролю упродовж семестру. 

Зараховано – здобувач освітньо-наукового рівня: «Доктор філософії» 

добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не 

допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно 

застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Знає 

основні завдання інженерної екології та обґрунтовує доцільність та технічну 

можливість здійснення інженерного захисту об’єктів. Із загального обсягу 

контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%. 

Не зараховано – здобувач освітньо-наукового рівня: «Доктор філософії» 

не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих 

помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального 



обсягу контрольних завдань здобувач освітньо-наукового рівня: «Доктор 

філософії» правильно виконав менше, ніж 51%. 

  
 

Модуль 1 

 
 

Модуль 2 
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Кількість балів за модуль ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  

 

 

 

100 

Змістові модулі Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 

Кількість балів за 

змістовими модулями і 

модульний контроль 

 
15 

 
15 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

В т.ч. за виидами робіт        

- практичні заняття 3 3 3 3 3 3 3 

- виконання СРС 2 2 2 2 2 2 2 

- інші види робіт (контр.) 10 10 9 9 9 9 9 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

 

35 – 59 
 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 
0 – 34 

 
F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

37. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

38. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

39. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и  безопасности  труда 

МОТ. 

40. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ. 

41. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)». 

42. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные 

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». 

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