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1. Опис практики 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика практики 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 
Нормативна  

 

Рік (роки) підготовки 

2-й - 

Загальна  

кількість  

годин –  90 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека» 

 

Спеціальність 

263 «Цивільна безпека» 

 

Спеціалізація «Охорона праці» 

Семестр(и) 

4-й - 

Модулів – 1 
Тижні: 

- - 

Змістових модулів 

(ЗМ) – 3 

Тижневих годин для 

денної  

                     (назва) 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Вид контролю: 

(вказати номери семестрів) 

диф. залік  

4-й семестр 
- 

Примітка: 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

- для денної форми навчання - 35% до 65%. 

- для заочної форми навчання - 13 % до 87 %. 

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
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2. Мета та завдання навчальної практики 

Метою виробничої практики є ознайомлення з порядок організації навчання 

з охорони праці, організації робочих місць на об’єктах  господарювання – базі 

практики. 

Основними завданнями виробничої практики є ознайомлення та надбання 

навичок щодо використання вимог охорони праці до організації робочих місць 

працівників підприємства – базі практики, функціональними обов’язками 

посадових осіб підприємства, з виробничо-адміністративною структурою 

підприємства в цілому та основних підрозділів, а також ознайомлення з 

Положенням про навчання з питань охорони праці, та питань протипожежної 

безпеки, інструкціями, іншими нормативними документами, що діють в межах 

відомства, підприємства. 

Місце проходження практики: підприємства різних галузей господарства, 

що мають договори з Університетом про підготовку для них фахівців. 

У результаті проходження практики студент повинен 

знати: 

 загальну структуру організації охорони праці на об’єкті та функціональні 

обов’язки працівників основних підрозділів; 

 основні вимоги охорони праці до організації робочих місць працівників 

підприємства; 

 порядок організації безпечної експлуатації виробничого обладнання на 

підприємстві - базі практики. 

вміти: 

 розробляти відповідно до Типового положення про навчання, інструктажів 

тематичні плани і програми підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань 

охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті для перевірки знань працівників з 

питань охорони праці; 

 розробляти та вести документацію з питань охорони праці об’єктів  

господарювання. 

мати компетентності: 

– у проведенні отримання дозволу на початок роботи підприємства, цеху та ін.; 

– здатність у проведенні порядку обліку та організації нагляду за установками 

автоматичного протипожежного захисту. 

 

 

3. Програма практики 

Змістовий модуль 1. Організація навчання з охорони праці на підприємстві – 

базі практики. 

1. Типове Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань 

працівників з питань охорони праці – база практики.  

2. Тематичні плани і програми підготовки посадових осіб і спеціалістів з 
питань охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті для перевірки знань 

працівників з питань охорони праці. 

Змістовий модуль 2. Вимоги охорони праці до організації робочих місць 

працівників підприємства. 
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1. Режим праці на робочих місцях та їх обслуговування. 
2. Комплексне оснащення робочого місця. 
Змістовий модуль 3. Організація безпечної експлуатації виробничого 

обладнання на підприємстві - базі практики. 

1. Основні вимоги безпеки до експлуатації виробничого обладнання - базі 

практики.  

2. Проведення інструктажів з питань охорони праці. 
 

 

4. Структура практики 

№ 

з/п 
Навчальні елементи 

Кількість 

годин  

 Змістовий модуль 1  

1 Типове Положення про навчання, інструктаж та перевірку 

знань працівників з питань охорони праці – база практики 

15 

2 Тематичні плани і програми підготовки посадових осіб і 

спеціалістів з питань охорони праці та пожежної безпеки на 

об’єкті для перевірки знань працівників з питань охорони праці 

15 

 Змістовий модуль 2  

1 Режим праці на робочих місцях та їх обслуговування  

2 Комплексне оснащення робочого місця 15 

 Змістовий модуль 3  

1 Основні вимоги безпеки до експлуатації виробничого 

обладнання - базі практики.  

15 

2 Проведення інструктажів з питань охорони праці 15 

 Разом 90 

 

 

5. Методи контролю 

Спостереження за діяльністю студентів. Усне опитування (індивідуальне). 

Практична перевірка умінь і навичок зокрема щодо користування обладнанням 

та фаховим інструментарієм.  

 

 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для диференційованого заліку з практики 

Хід виконання 

практики 
Оформлення та захист звіту 

Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 
Пояснювальна 

записка 

Розра-

хунки 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

звіту 

   20 10 5 5 
100% 

60% 40% 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою Оцінка 

 за 

шкалою 

ЄКТС 

для екзамену, 

 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 

для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

А 

82-89 
добре 

В 

74-81 С 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
Fx 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

F 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Коржик Б. М., Нестеренко С. В., Зацарний В. В. Вступ до спеціальності: 

навч. посібник. / за редакцією Б.М. Коржика– Х.: Форт, 2011. – 121 с. 

2. Березуцький В.В. Основи охорони праці: навч. посіб./ За ред. проф.  

В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Купчик М. П. Основи охорони праці: навч. посіб./ М.П. Купчик, М.П. 

Гандзюк, І.Ф. Степанець, В.Н. Вендичанський, А.М. Литвиненко, О. В. Іваненко. 

– К.: Основа, 2000. – 416 с. 

2. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці: навч. посіб. /  
Г.Г. Гогіташвілі– Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 

3. Ткачук К. Н. Основи охорони праці: підручник. / К.Н. Ткачук, М.О. 

Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов.     К.: Основа, 2003-472с.: іл. 

4. Зеркалов В.Д. Охорона праці. Довідник державного службовця / за ред. В.Д. 
Зеркалова — К.: Основа, 2004. – 741 с. 

 

 

Допоміжна 
1. Закон України «Про охорону праці» (В редакції Закону N 229-IV від 

21.11.2002, ВВР, 2003, N 2, ст.10. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3458-

VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.551). 

2. НПАОП 0.00-4.35-04. Типове положення про службу охорони праці (Наказ 

Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004  N 255). 
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3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1999, N 46-47, ст.403. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI від 

08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11). 

4. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2011 р. N 1232). 

5. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості (Наказ МОЗ України 

04.07.2007  N 370). 

6. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2001, N 15, ст.73 ). 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Міністерства праці і соціальної політики України 

http://www.mlsp.gov.ua/.  

2. Офіційний сайт Державного комітету з промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду http://www.dnop.kiev.ua/ 

3. Охорона праці. Практична енциклопедія. http://www.ohoronapraci.com.ua/  

4. Сайт «Служба охорони праці» http://www.ot.kiev.ua/ 

http://www.dnop.kiev.ua/

