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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Войтенко Леся Василівна у 1997р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені 

Івана Франка за спеціальністю вчитель біології і хімії. По закінченню інституту працювала вчителем 

біології і хімії (на заміні) у середній школі с. Новоівницьке Житомирської області впродовж двох років.  

У 1999р. вступила до аспірантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (м. Київ), а в 

2006р успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Фітогормони в процесі росту харових 

водоростей Chara contraria A. Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L.» за спеціальністю фізіологія рослин. По 

закінченню аспірантури залишилась працювати в Інституті ботаніки, займаючи посади від провідного 

інженера, молодшого науково та наукового співробітника і до старшого наукового співробітника до тепер. 

Займаюсь дослідженням фітогормонів вищих та нижчих рослин, вивчаю їх участь у регуляції онтогенезу й 

формуванні стресостійкості.  

Досконало володію методами виділення й визначення фітогормонів, світлової та електронної 

мікроскопії. Займалась модифікацією та впровадженям нової методики виділення й визначення комплексу 

фітогормонів в одній пробі.  

Автор більше 143 наукових публікацій, 4 монографій у співавторстві та 1 патента. Неодноразово 

брала участь у роботі міжнародних наукових конференцій, з’їздах, семінарах та конгресах. Була учасником 

та виконавцем міжнародних проектів та тем. Виконую обов’язки секретаря секцій „Експериментальна 

ботаніка” Українського ботанічного товариства та ”Ріст і розвиток рослин, біологічно активні речовини” 

Товариства фізіологів рослин України», член профспілкового комітету Інституту ботаніки ім. М.Г. 

Холодного НАН України. Паралельно викладала в Міжнародному Соломонівському університеті 

дисципліни: «Анатомія рослин» та «Фізіологія і біохімія рослин» впродовж двох навчальних років та у 

Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв – «Основи охорони праці», «Охорона 

праці в галузі та цивільний захист», «Екологія», «Анатомія та фізіологія людини» в період з 2015 по 2017рр. 

Загальний стаж роботи 30 років, з них науковий – 21, педагогічний – більше 5 років.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета: надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на 

підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування 

у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 

обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих 

місцях. 
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Завдання: 

 набуття студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати 

завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та 

гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах 

професійної діяльності. 

 отримання необхідних знань для рішення задач щодо забезпечення безпечних умов 

праці, зменшення виробничого травматизму та професійних захворювань, застосовуючи діючі 

нормативні акти з охорони праці в галузі. 

 передбачити забезпечення гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників у 

виробничих умовах через управління охороною праці та формування відповідальності у посадових 

осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

ОПИС КУРСУ 

 Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – I курс 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 

Рік підготовки – I 

курс 

Модулів – 1 Семестр – I Модулів – 1 Семестр – I 

Змістових модулів – 

3 Лекції – (16 годин) 

Змістових модулів – 

3 
Лекції – (4 години) 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (2 

години) Практичні – (14 годин) 

Індивідуальні – (0 

годин) 

Індивідуальні – (0 

годин) Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 6 

  

Самостійна робота – 

(60 годин) 

Самостійна робота – 

(84 години) 

Форма контролю – 

екзамен 1 год 

Форма контролю – 

екзамен 1 год 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист»  у студентів 

формуються наступні компетентності: 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
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технології. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з 

урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей 

здобувачів освіти. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 

3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі 

шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, 

створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. 

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 

оцінювати ризики. 
У процесі вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» у студентів 

формуються наступні компетентності: 

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням творчих, 

матеріально-технічних та інших ресурсів та застосуванням теорій та 

методів мистецтвознавства, театрознавства, циркознавства, режисури 

та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

14. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних 

проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та 

професійної практики (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

20. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі 

створення синтетичного за своєю природою сценічного твору 

(цирковий, естрадний, театральний, режисерський), керівництва 

роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки. 

24. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному рівні. 

27. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід різноманітними шляхами та засобами (через 

формально-технічні та художні засоби з виконавського мистецтва (за 

жанрами)). 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань (виконавське мистецтво (за 

жанрами)). 
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5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

17. Знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного мистецтва (виконавське 

мистецтво (за жанрами)), особливості організації сценічної справи у межах різних історичних 

(культурних) епох. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності 

26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою, громадськістю щодо питань сценічного мистецтва (виконавське мистецтво (за 

жанрами)). 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Охорона праці в галузі і цивільний захист» є лекції (16 голин), 

практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

● Методи навчання з дисципліни «Охорона праці в галузі і цивільний захист»: 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником; 

 самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Законодавство в галузі охорони праці. Організація охорони праці в 

навчально-виховних та мистецьких закладах. 

1.1. Правові та організаційні основи хорони 

праці. 
14 2 2  10 16 2   14 

1.2. Травматизм та професійні 

захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

14 2 2  10 16 2   14 

Разом за змістовим модулем 1 28 4 4 0 20 32 4 0 0 28 

Змістовий модуль 2. Охорона праці в навчально-виховних та  

мистецьких закладах 

2.1. Поліпшення стану виробничого 

середовища, зменшення важкості та 

напруженості трудового процесу. 

12 2 -  10 15 - 1  14 

2.2. Охорона праці користувачів 

персональних комп’ютерів. 
14 2 2  10 15 - 1  14 

Разом за змістовим модулем 2 26 4 2 0 20 30 0 2 0 28 

Змістовий модуль 3. Пожежна та електробезпеки в навчально-виховних та мистецьких 
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закладах 

3.1. Пожежна безпека. Фізико-хімічні 

основи горіння та вибуху. 
9 2 2  5  - -  7 

3.2. Основи електробезпеки. 9 2 2  5  - -  7 

3.3. Перша допомога при уражені 

полум’ям. 
9 2 2  5  - -  7 

3.4. Перша допомога при уражені 

електричним струмом. 
9 2 2  5  - -  7 

Разом за змістовим модулем 3 36 8 8 0 20 28 0 0 0 28 

Усього годин  90 16 14 0 60 90 4 2 0 84 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
0-34 F 

 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 4 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, 

самостійна робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до 

екзамену (диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, 

самостійна робота) = результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 
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Базова 

1. Основи охорони праці / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний та ін. // За ред. К. Н. 

Ткачука і М. О. Халімовського: Підручник.  К.: Основа, 2006. – 448 с. 

2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: 

Університетська книга, 2009. – 540 с. 

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с. 

4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці.  – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. 

Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 

6. Кучеревський В.П. Охорона праці. – Львів: Оріяна нова, 2007. – 231с. 

7. Охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр/ С.М. Богомаз-Назарова, А.І. Ткачук, С.О. Кононенко.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. 

В. Винниченка. – 2012. – 144 с. 

8. Бєляєва І.В. Лекції з дисципліни «Основи охорони праці». Красноармійськ, 2013. – 86 с. 

9. Охорона праці та промислова безпека / Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В. та ін. // За ред. К. Н. 

Ткачука і В.В. Зацарного: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2010. – 560 с. 

10. Романчук  А.А. Менеджмент охраны труда. – К.: Основа, 2003. – 176 с. 

11. Жидецький В.Ц. Охорона праці при використанні компютерів: Навч. посібник. – Львів, Афіша, 2000 – 

176 с.  

12. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері: Навч. посібник. – К.: Пульсари, 2008. – 200 с.  

13.  Закон України “Про охорону праці” – Харків: Форт, 2003. – 32 с.  

14. Кодекс Законів про працю України. З постатейними матеріалами / За ред. В.М. Вакуленка, О.П. 

Товстенка.– К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.  

15. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості виробничого процесу. МОЗ України. – К.: 1998. – 34 с.  

16. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. В.Ц. Жидецького.– Львів: Афіша, 2000. – 

352 с.  

Допоміжна 

1. Закон України “Про охорону праці”. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних 

документів. Т.1., К. 1995. 

2. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, 

затверджені наказом Держгірпромнагляду № 35 від 22.08.2008 р. 

3. Коваль В.І., Сороходов В.А. Управління охороною праці в промисловості: Навч. посібн.  – К.: ВД 

«Професіонал», 2005. – 448 с. 

4. ДБН В.2.5-28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення. 

5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру 

держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 

6. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості виробничого процесу. МОЗ України. – К.: 1998. – 34 с.  

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

 

Інформаційні ресурси 
1. Офіційне інтернет-представництво Президента України –http://www.president.gov.ua/  

2. Верховна Рада України – http://www.rada.kiev.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України –http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com      

5. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду (Держгірпромнагляду) –http://www.dnop.kiev.ua  

6. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України – http://www.social.org.ua  

7. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых 

Государств (МПА СНГ) – http://www.iacis.ru  

8. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ –http://base.safework.ru/iloenc 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
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9. Библиотека безопасного труда МОТ – http://base.safework.ru/safework  

10. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» – http://www.nau.ua 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви 

у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо студент 1) використовує чужі конспекти 

першоджерел, оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо студент на семінарському занятті читаєте з 

ксерокопії, його відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових 

контрольних роботах кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні 

спільних завдань (ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 

http://base.safework.ru/safework

