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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 

 
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного 

фахового випробування на інженерно-педагогічний факультет Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на спеціальність 

015Професійна освіта. Охорона праці  для здобуття освітнього ступеня «магістр». 

Професіонали в галузі охорони праці (цивільної безпеки)  повинні володіти 

ґрунтовними знаннями щодо організації ефективно діючої системи управління 

охороною праці на всіх підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 

форм власності та видів трудової діяльності, а також щодо функціонування єдиної 

державної системи цивільного захисту та її територіальних підсистем.Здобувачі 

ступеня магістра за спеціальністю 015 Професійна освіта. Охорона праці мають 

можливість вивчати теоретичні, науково-технічні, технологічні, економічні, 

екологічні, соціально-політичні проблеми, які викликають порушення 

нормальних умов та діяльності людей на окремих територіях, оволодіти 

основними принципами культурою безпеки і ризик-орієнтованим мисленням, 

здатністю ефективно вирішувати завдання трудової діяльності з обов’язковим 

урахуванням вимог безпеки праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я 

та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.Магістри 

цього профілю  також готуватимуться до науково-викладацької, просвітницької та 

методичної діяльності у професійній, освітній та науковій сферах.  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та 

науки України.  

Фахові вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра/ освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра  за спеціальністю 015 Професійна освіта.  Охорона праці.  



Фахове вступне випробування проводиться з метою: 

1. Перевірки теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на основі 

здобутого ступеня бакалавра, магістра/ освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста; 

2. Оцінювання  рівня підготовленості абітурієнтів для подальшого навчання 

у вищому навчальному закладі та здобуття освітнього ступеня магістр за 

спеціальністю 015 Професійна освіта. Охорона праці. 

 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ 

(тільки для громадян України) 
 

Оцінювання відповіді абітурієнта на фаховому вступному випробуванні 

здійснюється за заздалегідь розробленими критеріями оцінювання. 

Критерії оцінювання – це система якостей, яка дозволяє реалізувати 

принцип єдності вимог до змісту і форми контролю рівня засвоєння знань і вмінь 

та їх об’єктивного оцінювання. 

  
За шкалою 

університет
у 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 
 
на питання теоретичного 
змісту 

 

на питання практичного 
змісту 

0-99 
бали 

Низький Абітурієнт не усвідомлює змісту 
питання білету, тому його 
відповідь не має 
безпосереднього відношення до 
поставленого питання. Наявна 
повна відсутність уміння 
міркувати. 

Обсяг розв'язаних задач 
< 50 %.У абітурієнта 
недостатньої розвинути 
логічні та аналітичні уміння, 
уміння узагальнення. 

100-139 
балів 

Задовільний Відповіді на питання білету 
носять фрагментарний 
характер, характеризуються 
відтворенням знань на рівні 
запам'ятовування. Абітурієнт 

Обсяг розв'язаних задач у 
межах 50 – 75 %. Абітурієнт 
проаналізував причини 
виникнення ситуації. Однак 
не зміг чітко сформулювати  



поверхово володіє умінням 
міркувати, його відповіді 
супроводжуються 
другорядними міркуваннями, 
які інколи не мають 
безпосереднього відношення до 
змісту запитання. 

методи її вирішення. 
 

140-
169балів 

Достатній У відповідях на питання білету 
допускаються деякі неточності 
або помилки непринципового 
характеру. 
Абітурієнт демонструє розуміння 
навчального матеріалу на рівні 
аналізу властивостей. Помітне 
прагнення абітурієнта логічно 
розмірковувати при відповіді на 
питання білета. 

Обсяг правильно розв'язаних 
задач > 75 %. Питання 
розгорнуто в цілому 
правильно,  але наявні окремі 
неточностіу визначенні 
методів розв’язання 
проблемної ситуації. 

 
170-200 

балів 
Високий Абітурієнт дає повну і 

розгорнуту відповідь на 
питання білету. Його відповіді 
свідчать про розуміння 
навчального матеріалу на      
рівні аналізу закономірностей, 
характеризуються логічністю і 
послідовністю суджень, без 
включення випадкових і 
випадання істотних з них. 

Обсяг правильно розв'язних 
задач 100 %. Завдання 
виконано правильно, 
відповідь розгорнута. 
Абітурієнт показав уміння 
аналізувати, обґрунтовувати,  
узагальнювати. 
 

 
 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету 

набрав від 0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для 

допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення 

членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) 

вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії 

усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту. 

 

 

 



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

 
Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертного 

оцінювання й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до 

зарахування» або «не рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди 

з іноземної мови (англійської, німецької, французької). 
 

 
4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 

4.1. Основи охорони праці 

Змістовий модуль 1.Загальні питання охорони праці.  

Правові та організаційні основи охорони праці. Нормативно-правові акти з 

охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура 

НПАОП. Реєстр НПАОП. Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів 

безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти 

України з охорони праці. Система державного управління охороною праці в 

Україні. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною 

праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Органи 

державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. 

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 

 Організація охорони праці на підприємстві. Атестація робочих місць за 

умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та 

порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці. Кабінети 

промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи 

кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Стимулювання охорони 

праці. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення 

основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття 

на роботу і в процесі роботи.Виробничі травми, професійні захворювання, 

нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності. Мета та 

завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на 



виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. 

Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню 

травматизму та професійним захворюванням. 

Змістовий модуль 2. Основи фізіології та гігієни праці. 

Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій 

діяльності людини. Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що визначають 

санітарно- гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та 

забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.Робоча зона та повітря 

робочої зони. Мікроклімат робочої зони.Гранично допустимі концентрації (ГДК) 

шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. 

Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони. Вентиляція. 

Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, 

кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) 

вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна 

вентиляція. Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене 

освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до 

виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи. 

Експлуатація систем виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, 

лампи і світильники. Загальний підхід до проектування систем освітлення. 

Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. 

Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій.Електромагнітні поля та випромінювання 

радіочастотного діапазону. Випромінювання оптичного діапазону. Іонізуюче 

випромінювання. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення 

виробничих і допоміжних приміщень. 

Змістовий модуль 3. Основи виробничої безпеки. 

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Дія 

електричного струму на організм людини. Електричні травми. Безпечна 

експлуатація електроустановок: електрозахисті засоби і заходи. Надання першої 

допомоги при ураженні електричним струмом. Показники 



вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії 

приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних та 

пожежонебезпечних приміщень і зон. Основні засоби і заходи забезпечення 

пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби 

пожежогасіння. Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль 

стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах. Вивчення питань пожежної 

безпеки працівниками. 

4.2Безпека життєдіяльності. 

Змістовий модуль 1.Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності. 

Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки 

життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, 

ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек. Ризик як кількісна 

оцінка небезпек. Класифікація надзвичайних ситуацій за причинами походження, 

територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.  

Змістовий модуль 2.  Небезпеки та їхня класифікація.  

Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки.  Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і 

механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих 

факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек. Промислові аварії, 

катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього 

масштабу. Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, 

підприємств, установ та організацій. Загальні вимоги до безпечності 

технологічного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості 

структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність 

діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на об’єкті з попередження 

надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за відомими 

алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих норм і правил. 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та 

психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайній 



ситуації. Застосування ризикорієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайної ситуації. 

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють 

людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та 

природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного 

ризику. Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої 

господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і 

територій від надзвичайної ситуації. Управління безпекою через порівняння 

витрат та отриманої вигоди від зниження ризику. Головні етапи кількісного 

аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний 

метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. 

Змістовий модуль 3. Менеджмент безпеки. 

Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту 

населення у надзвичайній ситуації. Правові норми, що регламентують 

організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у надзвичайній 

ситуації, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів 

запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації. Структурно-функціональна схема 

державного управління безпекою та захистом у надзвичайній ситуації в Україні з 

урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи управління, 

сили і ресурси з попередження та реагування на надзвичайні ситуації на 

державному рівні. 

Система управління безпекою та захистом у надзвичайній ситуації в галузі, 

як складова державної системи, її місце і значення в системі управління 

функціонуванням галузі. Організаційна побудова системи управління безпекою та 

захистом у надзвичайній ситуації на підприємстві, в установі та організації. 

Управління силами та засобами силами цивільного захисту під час надзвичайній 

ситуації.  

 

 

 



Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 
випробування (особи, що потребують особливих умов складання 
випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної 
комісії створюються особливі умови для проходження вступних 
випробувань. 

 
 

5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
(СПІВБЕСІДИ) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Інженерно-педагогічний факультет 
 
 
Ступеньмагістр 
Галузь знань: 01Освіта/Педагогіка Вступне фахове 
Спеціальність: 015 Професійна освіта. Охорона праці випробування  
На базі ступеня/ОКР: бакалавра/спеціаліста  

 
 

Екзаменаційний білет № _1_ 
 
1. Охорона праці - частина соціальної політики Євросоюзу. Соціальні положення 
основного європейського законодавства. Директиви ЄС з охорони праці. 
 
 
2. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та 
інтелектуальна напруженість, монотонність праці. 
 
 
3. Поняття інтегрованої системи менеджменту у сфері охорони праці. Загальні 
вимоги. Основні функціональні елементи системи управління охороною праці у 
відповідності до стандарту OHSAS 18001:1999. 
 
 
Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова  

Протокол № __ від «__»   березня 2018р. 
 
Голова фахової комісії ________ / _________________________________ / 

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові 
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