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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Здоров’я та безпека (HEALTH & SAFETY) – два основних фактори від яких залежіть 

якість життя. Дотримання підприємством стандартів соціальної відповідальності 

міжнародних і вітчизняних (OHSAS, ISO, EMAS) є основною складовою ефективності 

його діяльності, та направлене на забезпечення охорони здоров’я та безпеки, усунення 

або мінімізацію ризиків, поліпшення іміджу. Пріоритети кожного підприємства 

визначаються через корпоративні цілі, місію і політику. Але комерційний успіх будь-

якого підприємства можливий, якщо питання охорони здоров’я та безпеки є 

корпоративною метою поряд з якістю продукції. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/1500 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  Наявність базових знань з загальноосвітніх дисциплін 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в сфері управління 

охороною здоров’я та виробничою безпекою 

 Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

підприємства 

 Застосовувати одержані знання й уміння для 

ініціювання та реалізації заходів у сфері 

збереження навколишнього природного 

середовища і здійснення безпечної діяльності 

підприємства, мінімізації ризиків 

 Здатність визначати і виконувати професійні завдання. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність підвищувати ефективність діяльності підприємства 

шляхом впровадження стандартів соціальної відповідальності. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Тема 1. Системи управління 

охороною здоров’я та виробничої 

безпеки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 2. Міжнародні стандарти 

впровадження принципів 

соціальної відповідальності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 3. Політика компанії в 

області управління охороною 

здоров’я, безпеки й екології 

(ОЗБЕ) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 4. Системи екологічного 

управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 5. Світові вимоги до охорони 

здоров’я і безпеки праці 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 6. Стандарті вимоги до 

системи управління якістю 

продукції та послуг 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 7. Функціональний та 

процесний підхід забезпечення 

безпеки виробництва 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

Тема 8. Заходи по забезпеченню 

безпеки, санітарно-гігієнічних та 

ергономічних умов праці 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Поточна модульна робота 

Підготовка до практичної роботи, 

виконання індивідуального 

завдання, тестування з теми. 

 

Інформаційні джерела 
1. ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 

застосування. 

2. ДСТУ ОНSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (ОНSAS 18001:2007, IDТ). 

3. ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог 

OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT). 

4. ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та 

настанови щодо застосування. 

5. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 

14001:2015, IDT). 

6. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT). 

7. ДСТУ ISO 26000:2019 Настанови щодо соціальної відповідальності (ISO 26000:2010, IDT). 

8. Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці [Електронний ресурс] : МОП 187. – Чинний від 2006-06-15. – 

Брюссель. : Міжнародна організація праці, 2006. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_515. – (Конвенція ; 



Міжнародний документ). 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування занять (4 бали); захист домашніх завдань (8 балів); обговорення матеріалу 

практичних занять (8 балів); виконання навчальних завдань (20 балів); доповіді з рефератами та їх 

обговорення (20 балів); тестування (20 балів) 

80 

Підсумковий контроль (залік) 20 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


