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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи хімічної безпеки 

Викладач (-і) доцент, кандидат технічних наук Матківський 

Микола Петрович 

Контактний телефон викладача 0973778123 

E-mail викладача mykola.matkivskyi@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Основи хімічної безпеки» належить до переліку обов’язкових навчальних 

дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної 

підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)» на четвертому році навчання. Вона забезпечує формування у студентів 

науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на 

виконання типових завдань з безпечної професійної діяльності відповідно до посадових 

обов’язків з урахуванням галузі професійної діяльності. 

 

3. Мета та цілі курсу 

Мета: Засвоєння уявлень про охорону праці та виробничу безпеку  як систему знань, її 

місце в структурі природничих дисциплін, ознайомити з її історією і розвитком, методами 

дослідження, завданнями, дати ґрунтовні знання з курсу, реалізація яких на практиці 

сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її ефективності, запобіганню професійних 

захворювань, виробничого травматизму і аварій. 

Завдання: Сформувати у студентів уміння вирішувати типові завдання з основ 

хімічної безпеки та охорони праці відповідно до посадових обов’язків можливої посади 

майбутньої професії з урахуванням галузі професійної діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

• державні нормативні акти з охорони праці; 

• основні законодавчі акти з охорони праці;  

• основні правові та організаційні питання охорони праці; 

• основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; 

• загальні вимоги безпеки виробничого обладнання та процесів; 

• причини електротравматизму та дію електричного струму на організм людини; 

• систему попередження пожеж, протипожежного захисту та пожежну безпеку будівель і 

споруд; 

• основи безпеки праці в галузі. 

 

Вміти: 

• провести інструктаж з охорони праці; 

• за результатами розслідування нещасних випадків скласти акт форми Н-1; 

• провести аналіз виробничого травматизму і профзахворювань; 

• нормалізувати параметри мікроклімату; 

• нормувати кількість шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

• класифікувати приміщення за ступенем ураження електричним струмом; 

• класифікувати приміщення та споруди за вибухопожежною та пожежною небезпекою; 
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• створювати на робочому місці безпечні умови праці;  

• формувати умови безпечної експлуатації обладнання; 

• зменшувати або повністю нейтралізовувати дію шкідливих і небезпечних факторів на 

організм людини. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

• науковий світогляд і творче мислення;  

• здатність критично оцінювати результати власних наукових досліджень. 

Інструментальні компетенції: 

• навички управління інформацією. 

Професійні компетенції: 

• здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням 

навчальних і дослідницьких навичок. 

• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з природничих дисциплін 

та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному 

житті; 

• здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на 

практиці; 

• здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів; 

• здатність оцінювати порядок величини і знаходити відповідні рішення із чітким 

визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків; 

• здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються у хімії, фізиці, та екології; 

• здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті 

знання з природничих дисциплін. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

8 
Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 
4 

нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Правова, організаційна та економічна база безпечної 

організації праці. 

Тема 1. Правові та 

організаційні питання 

охорони праці 

лекція 1-2,9 
Тестові 

завдання, 
9 год. 

2 01.03 

Тема 2. Державне 

управління охороною 

праці та організація 

лекція 2-3, 5-6 
Тестові 

завдання, 
9 год. 

2 01.03 



охорони праці на 

виробництві 

Тема 3. Розслідування, 

реєстрація, облік та 

аналіз нещасних 

випадків і професійних 

захворювань 

лекція 8 
Тестові 

завдання, 
9 год. 

4 01.04 

Тема 4. Економічні 

аспекти охорони праці. 
лекція 2,8 

Тестові 

завдання, 
9 год. 

2 
Контрольна 

робота - 10 
01.04 

Змістовий модуль 2. Інженерно-технічне та санітарно-гігієнічне забезпечення 

виробничих процесів 

Тема 5. Пожежна 

безпека на виробництві 
лекція 

2 Тестові 

завдання,. 
9 год. 

3 01.04 

Тема 6. Система 

запобігання вибухам і 

пожежам 

лекція 

2 Тестові 

завдання 
9 год. 

2 01.05 

Тема 7. Основи 

електробезпеки 
лекція 

5-6 Тестові 

завдання 
9 год. 

2 01.05 

Тема 8. Електричні 

травми та їх види. 
лекція 

5-6 Тестові 

завдання, 
9 год. 

3 

 
01.05 

Тема 9. Виробнича 

санітарія. 
лекція 1,3 

Тестові 

завдання 
9 год. 

2 01.05 

Тема 10. Захист від 

коливань механічного 

походження та випромі-

нювань оптичного 

діапазону. 

лекція 4 
Тестові 

завдання 
9 год. 

3 
Контрольна 

робота - 15 
15.06 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до 

виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 

шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 

«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються у 

журналах обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на підставі 

оцінювання результатів знань студентів після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 

змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно 

опрацьовувати тексти, здатності осмислювати зміст даної 

частини дисципліни, уміння публічно чи письмово подати 



певний матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль проводиться 

у формі екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного 

та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання та 

вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми 

тощо.  
Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. Кількість 

тестових завдань – 25.  
Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав сумарно 

25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, 

якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав 

менше 25 балів. У цьому випадку студенту у відомості 

робиться запис "не допущений" івиставляється набрана 

кількість балів. Допускається, як виняток, з дозволу декана 

факультету за заявою, погодженою з відповідною 

кафедрою, одноразове виконання студентом додаткових 

видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання 

пропущених занять, перескладання змістових модулів, 

виконання індивідуальних завдань тощо) для підвищення 

оцінок за змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну декану 

про недопуск студентів академічної групи (груп). Відмітка 

про недопуск у відомості робиться при наявності 

розпорядження декана. 

7. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, написання реферату, та оцінки 

за відповіді на практичних заняттях. Проміжний контроль включає проведення двох модулів у 

формі тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з 

короткою і довгою відповіддю. Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час 

практичних  занять і включає завдання з одного або декількох розділів лекційного курсу. 

Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, він 

складається із проміжних модулів та оцінки за практичні заняття. Оцінка за практичні заняттяі 

роботи складається з поточних оцінок за тематичне опитування.  

Студент повинен самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 

підсумкового контролю. Вважається шахрайством копіювання іншого тесту, підглядання в роботу 

іншого студента, списування, використання підручника, зошита чи мобільного телефону під час 

написання модульної чи підсумкової роботи, використання шпаргалок, дозволяти іншим копіювати 

власну роботу. 

Не допускаються пропуски практичних занять. Якщо студент пропустив практичне заняття з 

поважних причин, які підтверджені документально, то він має право на його відробку з дозволу 

завідувача кафедри (за заявою). 

В кінці семестру підраховується рейтинг семестру і підраховується загальний рейтинг, який 

переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1.Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 



виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. – К.: МОЗ 

України, 1998. – 34 с. 

2.Пряник Г.М., Лехман С.Д., Бутко Д.А. і ін.. Охорона праці. – К.: Урожай, 2014. – 272 с. 

3.Доценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 

– К.: Здоров’я, 2009. – 694 с. 

4.Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп´ютерів. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с. 

5.Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч. – Львів: Афіша, 2002. – 318 с. 

6.Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посібник. – Суми: 

Університетська книга, 2001. – 339 с. 

7.Кодекс законів про працю України. – Х.: Одісей, 2006. – 159 с. 

8.Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 

2010. – 416 с. 

9. 13.Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП: У 3-х 

томах / Упоряд. Е.М. Теличко. – К., 2007. 
Допоміжна 

1.Норми пожежної безпеки України.-К., 2002. 

2.Про пожежну безпеку (довідково-інформац. матеріали): На допомогу керівнику, власнику, 

орендарю. – К., 2002. – 224 с. 

3.Рожков А.П. Пожежна безпека: Навч. довідник. – К., 1999. – 256 с. 

4.Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 

1997. 

5.Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. - Навчальний посібник. – К.: 

Професіонал, 2004. – 288 с. 
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