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1. Анотація курсу – в результаті успішного навчання за програмою 

курсу, здобувач буде здатним забезпечувати гарантії збереження здоров’я і 

працездатності працівників у виробничих умовах в галузі телекомунікацій та 

радіотехніки через ефективне управління охороною праці та формування 

відповідальності за колективну та власну безпеку. Здобувач знатиме 

можливості та рівні загроз, які можуть виникати в галузі інформаційних 

технологій, умітиме використовувати методи превентивного та аварійного 

планування, зможе керувати заходами з безпеки професійної діяльності, 

приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, умітиме 

планувати заходи з питань цивільного захисту. 

2. Мета та цілі курсу  

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх магістрів 

умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною 

праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності 

успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог 

безпеки праці у галузі інформаційних технологій. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або 

розширити наступні загальні (КЗ) та фахові (КФ) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 125 - Кібербезпека: 

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

КЗ 6. Здатність до відповідальності та навичок до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил, а також 

необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. 

 

3. Результати навчання 
Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН 5. реалізовувати процеси  постійної самоосвіти і професійної 

сертифікації, критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття 

у навчанні та професійній діяльності; 

ПРН 6. діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України 

та вимог відповідних стандартів, у тому числі у напрямах найкращих практик, 



технічних вимог та рекомендацій з управління інформаційною безпекою та /або 

кібербезпекою; 

ПРН 13. проводити та планувати навчання персоналу компанії, 

користувачів з інформаційних технологій організації у відповідності до 

сучасних норм, вимог, внутрішніх правил безпечного застосування 

інформаційних технологій, а також у відповідність вітчизняним і світовим 

стандартам галузі інформаційної та\або кібербезпеки. 

4. Обсяг курсу – 3 кредитів ECTS (90 годин) 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Лекції 14 

Семінарські заняття / практичні  16 

Самостійна робота  60 

Форма проведення занять – лекційні, практичні заняття (розгляд 

практичних ситуацій щодо дій в умовах техногенних та природніх катастроф, 

аварійних ситуацій в галузі), самостійна робота – з використанням системи 

дистанційного навчання, літератури, відеоматеріалів. 

5. Пререквізити – необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні 

дисципліни): «Охорона праці» на рівні бакалавра. 

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: 

поточний контроль – 60 балів (відвідування занять, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, робота 

під час практичних занять); підсумковий контроль – 40 

балів (диференційований залік).  

Вимоги до 

реферату, РГР, 

КР,КП, тощо 

відсуні. 

Практичні заняття відвідування занять, активність – до 15 балів. 

підготовленість до практичних занять  - до 15 балів. 

виконання завдань та участь в розгляді практичних 

ситуацій для перевірки рівня сформованості необхідних 

навичок і вмінь – до 30 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Необхідно набрати за поточний контроль не менше 20 

балів. Підсумковий контроль (залік) оцінюється максимум 

в 40 балів. 

A = 90-100 балів, B = 85-89 балів, C = 75-84 балів, D = 70-74 балів, E = 60-

69 балів, FX – 0-59 балів 

7. Політики курсу 

До загальної політики курсу відноситься відвідування занять очно у 

відповідності до затвердженого розкладу, крім випадків карантину (коли 

заняття проводяться дистанційно через Інтернет), а також вільного відвідування 

лекційних занять для осіб, які отримали на це дозвіл. Запорукою успішного 

вивчення дисципліни є активність та залучення під час проведення практичних 

занять – відповіді на запитання викладача (як один з елементів поточного 

контролю), задавання питань для уточнення незрозумілих моментів, вирішення 

практичних завдань. Ці складові дозволяють набрати левову частку оцінки за 



підсумковий контроль. Консультації відбуваються в аудиторіях університету у 

відповідності до затвердженого розкладу або ж особистих чи групових 

консультацій (через вбудований форум) на сторінці курсу в системі 

дистанційного навчання (СДН) НУ «Чернігівська політехніка». 

Політика академічної доброчесності 

Академічна доброчесність повинна бути забезпечена під час проходження 

даного курсу, зокрема, списування під час проміжного та підсумкового 

контролів, виконання практичних завдань на замовлення, підказки вважаються 

проявами академічної недоброчесності. Від усіх слухачів курсу очікується 

дотримання академічної доброчесності у зазначених вище моментах. До 

студентів, у яких було виявлено порушення академічної доброчесності, 

застосовуються різноманітні дисциплінарні заходи (включаючи повторне 

проходження певних етапів). 

Політика користування ноутбуками / смартфонами 

Прохання до здобувачів тримати смартфони переведеними у беззвучний 

режим протягом лекційних та практичних занять, так як дзвінки, переписки та 

спілкування у соціальних мережах відволікають від проведення занять як 

викладача, так й інших здобувачів. Ноутбуки, планшети та смартфони не 

можуть використовуватися в аудиторіях під час занять та під час проведення 

підсумкового контролю. 

Правила перезарахування кредитів 

Кредити, отримані в інших закладах вищої освіти за даною спеціальністю 

з освітніх компонент, спрямованих на отримання компетенцій з цивільного 

захисту та охорони праці в галузі телекомунікацій та радіотехніки можуть бути 

перезараховані викладачем у відповідності до положення «Порядок визначення 

академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у НУ ЧП» 

шляхом співставлення отриманих програмних результатів навчань та 

компетентностей. У випадку проходження подібного курсу з інших 

спеціальностей перезараховані можуть бути лише теми, орієнтовна на 

цивільний захист. 
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