
 

 
  



 

 

  



 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Бакалавр цивільної безпеки 
Спеціалізація Охорона праці (за галузями) 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БЛОК 

Тип диплому та обсяг 
програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад 
Хмельницький національний університет, факультет інженерної 
механіки, кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  

Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 
Термін  акредитації 2014 рік  
Рівень програми FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати 
типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі 
охорони праці 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань та 
спеціальності 

Цивільна безпека. Спеціалізація Охорона праці (за галузями)* 

2 Фокус програми Спеціальна. Акцент на здатності забезпечувати управління процесами 
забезпечення охорони праці, функціонування системи управління 
охороною праці, використання методів і засобів забезпечення 
оптимальних умов виробництва. 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 
Особливості 
програми 

Інтеграція загально технологічної та правової підготовки за 
спеціалізацією «Охорона праці (за галузями)». 

С Складові професійної компетентності 

 

Дослідницька – здатність використовувати принципи наукових досліджень, виявляти 
тенденції розвитку подій та прогнозувати розвиток надзвичайних ситуацій. 

Управлінська – здатність і готовність здійснювати управління діяльністю щодо 
попередження виникнення нещасних випадків та надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру на виробництві. 

Проектувальна – здатність і готовність визначати відповідність проектів будівництва, 
реконструкції, технічного переоснащення виробничих об'єктів та об'єктів соціально-
культурного призначення вимогам нормативних правових актів з охорони праці. 

Організаційна – здатність і готовність розробляти систему заходів для забезпечення 
дотримання чинних нормативно-правових актів  з охорони праці, стандартів безпеки праці 
у процесі виробництва. 
Технологічна – здатність до здійснення нагляду за станом проектів будівництва 
(реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, розробок 
нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту 
працюючих та відповідності їх нормативним актам про охорону праці. 
Культурологічна – здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний 
і загальнокультурний рівень, домагатися морального і фізичного вдосконалення своєї 
особистості; володіння культурою спілкування державною та однією з іноземних мов. 

D Результати навчання 
РНД1 Уміння проводити експертну оцінку електротехнічної частини проекту. 
РНД2 Визначати показники надійності для оцінки надійності відновлюваних систем без 

обмеження і з обмеженням часу відновлення. 



РНД3 Визначити можливість виникнення на відповідному об'єкті техногенних надзвичайних 
ситуацій від радіаційних, хімічних, біологічних джерел небезпеки. 

РНУ1 Уміння вводити в експлуатацію нові і реконструйовані об'єкти виробничого та іншого 
призначення. 

РНУ2 Володіння навиками роботи у комісіях з приймання в експлуатацію закінчених 
будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та 
соціально-культурного призначення. 

РНУ3 Уміння координувати діяльність щодо додержання на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, 
норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану 
та охорони навколишнього середовища. 

РНУ4 Уміння контролювати виконання заходів, передбачених програмами, планами щодо 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним 
договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та 
професійних захворювань. 

РНУ5 Уміння прийняти рішення про припинення чи заборону роботи підприємств  та окремих 
виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, про обмеження експлуатації будівель, споруд, 
приміщень, про припинення чи заборону випуску та експлуатацію машин, механізмів, 
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва що не відповідають вимогам 
нормативно-правовим актам з охорони праці. 

РНП1 Уміння визначати відповідність технологічної частини проекту вимогам нормативних 
правових актів з охорони праці. 

РНП2 Володіння методами визначення відповідності систем опалення, вентиляції і 
кондиціонування на промислових та інших об’єктах вимогам нормативних правових актів з 
охорони праці. 

РНП3 Уміння визначати небезпеки об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення. 
РНП4 Уміння оцінювати відповідність машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 

засобів виробництва вимогам чинних нормативних документів з охорони праці. 
РНП5 Уміння оцінювати імовірність виникнення потенційної небезпеки на промисловому 

підприємстві. 
РНП6 Уміння аналізувати нещасні випадки, профзахворювання та аварійну обстановку (ситуації). 
РНО1 Уміння проведення експертизи проектної документації на відповідність нормативно-

правовим актам з питань промислової безпеки та охорони праці. 
РНО2 Уміння організовувати контроль за наявністю та утриманням у виробничих підрозділах 

матеріалів та засобів індивідуального захисту. 
РНО3 Уміння проводити заходи з пропаганди знань з питань охорони праці. 
РНО4 Володіння навиками організації проведення занять та інструктажів з охорони праці. 
РНТ1 Уміння підбирати відповідні норми з питань гігієни праці, виробничого середовища та 

промислової безпеки. 
РНТ2 Володіння навиками розрахунки напору та витрат вентиляторів систем місцевої та 

аварійної вентиляції. 
РНТ3 Уміння перевіряти розрахунки витрат теплоти для теплопостачання районів забудови, 

здійснювати вибір обладнання для вироблення та відпуску теплоти, здійснювати вибір схем 
приєднання споживачів до теплових мереж. 

РНТ4 Уміння визначити характеристики техногенної небезпеки речовин, матеріалів, 
технологічних процесів для контролю якості небезпечної продукції, речовин і матеріалів 
або для експертизи технології. 

РНК1 Уміння використовувати історичний матеріал і традиції українського народу для 
формування патріотизму, гордості за надбання національної культури і виробництва. 

РНК2 Уміння передавати культурний досвід своєї країни. 
РНК3 Володіння правилами граматики і культурою державної та однієї з іноземних мов. 



РНК4 Володіння морально-етичними нормами поведінки, способами зацікавлення та утримання 
уваги, навиками спілкування у полікультурному, політичному і багатоконфесійному 
суспільстві. 

РНК5 Уміння захищати честь, гідність, права й свободи. 
РНК6 Уміння вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний, загальнокультурний, моральний 

і фізичний рівень. 
E Перелік навчальних дисциплін та їх анотації ** 
 
Перший рік 
Обов’язкові дисципліни  

Кредити 
ЄКТС Семестр 

О1 Фізика 5,0 1 
О2 Вища математика 12,0 1–2 
О3 Інформатика та комп`ютерна техніка 4,0 1 
О4 Інженерна і комп’ютерна графіка 4,5 1–2 
О5 Хімія та теорія горіння та вибуху 6,5 1 
О6 Технічна механіка 8 2-3 
О7 Правові основи працеохоронної політики та охорони праці 5,5 2 
О8 Вступ до спеціальності (навчальна практика) 5 2 

Другий рік   
Обов’язкові дисципліни 

  

О9 Електротехніка та електробезпека  6 3 
О10 Матеріалознавство та технологія матеріалів 4,5 3 
О11 Безпека життєдіяльності та захист у надзвичайних ситуаціях 4,5 3 
О12 Технічна механіка рідин та газів 4,0 3 
О13 Пожежна безпека виробництв 5,5 3 
О14 Основи екології та промислова екологія 4,5 4 
О15 Безпека експлуатації будівель та споруд 5,0 4 
О16 Виробнича санітарія 5,0 4 
О17 Метрологія, стандартизація та сертифікація 4,0 4 

Третій рік   
Обов’язкові дисципліни 

  

О18 Соціально-економічні та психологічні основи безпеки праці 5,0 5 

О19 
Безпечна експлуатація інженерних сиcтем і мереж та санітарно-
технічного обладнання  

7,0 
5-6 

О20 
Розслідування нещасних випадків та державне соціальне 
страхування  

6,5 
5-6 

О21 Система контролю небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів 

7,5 6 

О22 Управління охороною праці 6,0 6 
О23 Виробнича практика 1 3,0 6 

Четвертий рік   
Обов’язкові дисципліни 

  

О24 Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці 6,0 7 

О25 
Експертиза з охорони праці потенційно-небезпечних виробничих 
технологій 

7,0 7-8 

О26 
Профілактика виробничого травматизму та професійних 
захворювань 

4,0 7 

О27 Виробнича практика 2 4,5 8 
О28 Атестаційний іспит 3,0 8 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 Вибіркові дисципліни третього семестру 6 3 
 Вибіркові дисципліни четвертого семестру 9,5 4 



 Вибіркові дисципліни п'ятого семестру 19 5 
 Вибіркові дисципліни шостого семестру 13 6 
 Вибіркові дисципліни сьомого семестру 20 7 
 Вибіркові дисципліни восьмого семестру 17,5 8 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 96,0  
Загальний обсяг освітньої програми 240,0  

 

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами навчання 
(компетентностями)  

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток А1) 
G Форми організації та технології навчання  

 

- Пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, 
інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі)   за домінуючими методами та способами 
навчання. 
- Колективного та інтегративного навчання   за організаційними формами. 
- Позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці   за орієнтацією педагогічної 
взаємодії. 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

- Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано»,  «незараховано») 
системами. 
- Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.  
- Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, графічна або творча 
робота, захист практичних та лабораторних робіт, курсове проектування, тестовий державний 
іспит. 

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 
J Вимоги до вступу та продовження навчання 
 Визначаються правилами  прийому на освітньо-професійну програму бакалавра 

 

Вимоги до вступників 
 Бажання отримати високий рівень професійної підготовки  
 Готовність розвивати уміння у галузі охорони праці 
 Здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 

 
Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної 
підготовки, програми обміну та академічної мобільності студентів 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

 
Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура 
університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні 
проблемних ситуацій 

 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, проф-
орієнтаційні послуги 

 Інформаційний пакет спеціальності 

 
Бібліотека: 
 консультування працівниками бібліотеки, використання онлайн-ресурсів та баз даних; 
 інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами 

 

Навчальні ресурси: 
 довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліотечні 

позики, відеотека; 
 продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 
 доступ до електронних журналів; 
 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 
 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 



 технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 
проектування індивідуальних навчальних траєкторій  

 Персональне консультування 
M Працевлаштування та продовження освіти 
1 Працевлаштування - інспектор з охорони праці; 

- фахівець з питань охорони праці державних структур, фонду 
соціального страхування; 

- фахівець служби охорони праці підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності та підпорядкування. 

2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня 
EQF-LLL  та 7 рівня HPK 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних 
досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів 

 анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 
 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів) 
 періодичне оновлення освітньої програми 
 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу 
 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 
 постійний моніторинг прогресу студентів 
 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями  
 повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт 
 моніторинг статистики працевлаштування випускників 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 
 Комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу  
 Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти 
 Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 
 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками  
 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами 
 вихідне анкетування щодо якості програми 
 неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами  
 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 
 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі 
 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами 
 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу 
 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах 
 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 
наукометричних виданнях  
 навчання в аспірантурі та докторантурі 
 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам 
 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів  
 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 

P Індикатори якості освітньої програми 
 показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою 
 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми 
 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості 



 показник працевлаштування випускників за фахом  
 акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

При створені цієї програми були використані такі джерела: 
 Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі 

вищої освіти 
 Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів 
 Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та міжнародних 

відносин 
 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук України 

/ Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. 
Кременя. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 
 
 

Примітка: *згідно з Переліком галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.15 №266). 

 



Додаток А1 
Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами навчання (компетентностями) 

 

РНД1РНД2 РНД3РНУ1 РНУ2РНУ3РНУ4 РНУ5РНП1РНП2РНП3 РНП4 РНП5 РНП6 РНО1 РНО2 РНО3 РНО4 РНТ1РНТ2РНТ3 РНТ4 РНК1РНК2РНК3 РНК4 РНК5РНК6

О1                     X X       

О2  X X                  X        

О3   X        X        X          

О4   X        X        X          

О5              X        X       

О6         X     X        X       

О7                             

О8     X X X X   X X X  X   X           

О9 X    X X X X X     X               

О10              X        X       

О11   X   X X X     X X  X X X           

О12         X  X   X      X X        

О13      X X X      X               

О14   X   X X X      X     X          

О15    X  X X X      X    X    X       

О16      X X X      X     X          

О17  X    X X X      X     X   X       

О18      X X X   X X       X       X   

О19    X  X X X   X X X X    X           

О20      X X X    X  X    X           

О21  X X   X X X    X  X               

О22      X X X    X  X  X X         X   

О23 X X X X X X X X X X X X X X X              

О24   X   X X X    X  X X X X            

О25    X X X X X    X  X X              

О26      X X X    X  X            X   

О27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X           

О28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X           

 
 


