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Державне соціальне страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань на виробництві вивчається з метою 

формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного 

в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань 

організації заходів щодо усунення причин виробничого травматизму і 

професійній захворюваності; забезпечення контролю за наданням 

робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; 

забезпечення ведення обліку нещасних випадків та профзахворювань 

на підприємстві, здійснення страхування працівників від нещасних 

випадків на виробництві, визначеного відповідними державними 

нормативно-правовими актами, а також активної позиції щодо 

практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я 

працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.  

Курс має на меті сформувати та розвинути такі компетентності 

студентів, відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 – 

Цивільна безпека, спеціальність – 263 Цивільна безпека, затвердженого 

наказом МОН України від 29.10.2018 р. № 1170: 

1. Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми під час 

практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, 

надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним 

захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Загальні компетентності: 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина України.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей  

розвитку предметно області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій; правових 

основ охорони праці; дотримання основних принципів здійснення державної 

політики з питань охорони праці; 

Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сферах техногенної, промислової безпеки  та охорони праці. 

Здатність до оцінювання ризиків у сфері безпеки праці. 



Здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об’єктів, 

технологічних процесів та виробничого устаткування для людини й 

навколишнього середовища. 

Здатність до організації безпечної експлуатації техніки, устаткування, 

спорядження у сфері професійної діяльності, створення безпечних і здорових 

умов праці. 

 

Чому ви маєте обрати цей курс? 
 

Якщо Ви обрали освітню програму «Безпека та охорона праці на 

залізничному транспорті», то відповідно до вимог Стандарту вищої 

освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі 

знань 26 – Цивільна безпека, спеціальність – 263 Цивільна безпека, 

затвердженого наказом МОН України від 29.10.2018 р. № 1170, 

дисципліна Державне соціальне страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань на виробництві є нормативною та її засвоєння 

спрямовано на формування спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей бакалавра. 

 

Огляд курсу 

 

Курс вивчається на протязі одного семестру і забезпечує 

формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного 

в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань 

організації заходів щодо усунення причин виробничого травматизму і 

профзахворюваності; забезпечення контролю за наданням робітникам 

встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; забезпечення 

ведення обліку нещасних випадків та профзахворювань на підприємстві, 

здійснення страхування працівників від нещасних випадків на 

виробництві, визначеного відповідними державними нормативно-

правовими актами, а також активної позиції щодо практичної реалізації 

принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по 

відношенню до результатів виробничої діяльності. 

 

Ресурси курсу 

 

Інформація про курс розміщена на сайті Університету у розділі 
«http://do.kart.edu.ua/» поряд із питаннями, над якими необхідно 
поміркувати підчас підготовки для обговорення в аудиторії. Необхідна 
підготовка повинна бути завершена до початку наступного практичного 
заняття. Під час обговорення ми запропонуємо вам критично 
поміркувати та проаналізувати відомі системи страхування від нещасних 
випадків і професійних захворювань, що використовуються  в Україні та 

http://do.kart.edu.ua/


європейських країнах. Ви повинні бути готовими до дискусій та мозкових 
штурмів – ми хочемо знати, Вашу думку з наведених нижче питань!  

Приклади питань для обговорення доступні на слайдах відповідних 
презентацій. Ось деякі з них: 

1. В чому полягає завдання державного страхування від нещасних 
випадків та професійних захворювань на виробництві? 

2. В чому полягає добровільне страхування від нещасного випадку? 
3. В чому полягає завдання Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків щодо профілактики нещасних випадків? 
4. В чому полягає державний нагляд у сфері загальнообов'язкового 

державного соціального страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання? 

5. В чому полягає економічний зміст страхового тарифу? 
 
Теми курсу 

 
Лекційні заняття 
Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування. Поняття, принципи й 

види загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Тема 2 Страхування від нещасного випадку та його завдання. 

Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного  випадку.  
Тема 3 Страхові фонди. Структура фонду соціального страхування 

від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.  
Тема 4 Обов'язки фонду соціального страхування від нещасних 

випадків. 
Тема 5 Страховий ризик і страховий випадок. Добровільне 

страхування від нещасного випадку. 
Тема 6 Порядок роботи страхових експертів фонду. 
Тема 7 Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку. 
Тема 8 Розміри страхових тарифів. Відшкодування шкоди, 

заподіяної застрахованому у разі ушкодження його здоров'я. 
Тема 9 Порядок розгляду справ про страхові виплати. Порядок і 

строки проведення страхових виплат. 
Тема 10 Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як 

страхувальника. 
Тема 11 Фінансування страхування від нещасного випадку.  
Тема 12 Відповідальність фонду соціального страхування від 

нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які 
надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків. Вирішення 
спорів. 

 
Практичні заняття 
П.1 Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 
П.2 Страхування від нещасного випадку та його завдання. Суб'єкти 

та об'єкти страхування від нещасного  випадку. 



П.3 Структура фонду соціального страхування від нещасних 
випадків та професійних захворювань на виробництві. 

П.4 Інтегральна оцінка ризику галузі виробництва та підприємств 
П.5 Страховий ризик і страховий випадок. 
П.6 Порядок роботи страхових експертів фонду. 
П.7 Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку. 
П.8 Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому у разі 

ушкодження його здоров'я. 
П.9 Порядок розгляду справ про страхові виплати. Порядок і строки 

проведення страхових виплат. 
П.10 Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як 

страхувальника. 
П.11 Фінансування страхування від нещасного випадку. 
П.12 Відповідальність фонду соціального страхування від 

нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які 
надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків. 

 
Правила оцінювання 
 

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 
(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 
100-бальною шкалою, повинна бути переведена до національної шкали 
(5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е) 

Визначення назви за 
державною 

шкалою(оцінка) 

Визначення назви за 
шкалою ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS                  
оцінка 

ВІДМІННО – 5 

Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначною кількістю 
помилок 

90-100 A 

ДОБРЕ – 4 

Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 
помилками 

82-89 B 

Добре – в загальному 
правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

75-81 C 

ЗАДОВІЛЬНО - 3 

Задовільно  - непогано, 
але зі значною кількістю 
недоліків 

69-74 D 

Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 

60-68 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 

Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим як 
отримати залік (без 
повторного вивчення 

35-59 FX 



модуля) 

Незадовільно  - необхідна 

серйозна подальша робота 
(повторне вивчення 
модуля) 

<35 F 

 
Індивідуальні завдання. 
 

В якості індивідуальних завдань передбачено виконання студентами 
розрахункової роботи за індивідуальними завданнями, що охоплює 
такі теми. 

Розділи 
Відсоток 

обсягу 
РГР 

1. Страховий ризик і страховий випадок. 45% 

2. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому у разі 
ушкодження його здоров'я. 

45% 

3. Фінансування страхування від нещасного випадку. 10% 

 
Ступінь залученості: 

Мета участі в курсі – залучити вас до дискусії, розширити можливості 
навчання для себе та своїх однолітків та дати вам ще один спосіб 
перевірити свої погляди на питання безпечного існування людини в 

різних сферах діяльності. Участь буде оцінюватися на основі кількості 
та вірності ваших відповідей. Питання, хоча й заохочуються, однак не 
оцінюються в цьому блоці. Ми намагаємося надати всім студентам 
рівні та справедливі можливості для підвищення власною залученості. 
Максимальна сума становить 21 бал. 
 

Практичні заняття: 
За відвідування кожного практичного заняття нараховується 1 бал (до 
14 балів), ступенем залученості (до 21 балів) та стислою 
презентацією виконаного розрахункового завдання (до 25 балів),.. 
Ступінь залученості визначається участю у дискусіях.  
Максимальна сума становить 60 балів. 
  

Екзамен:  

     Студент отримує залік за результатами модульного 1-го та 2-го 
контролю шляхом накопичення балів. Максимальна кількість балів, 
яку може отримати студент становить 100 (до 60 балів поточного 
контролю та до 40 балів тестування). Середнє арифметичне суми 
модульних оцінок складає заліковий бал. Якщо студент не 
погоджується із запропонованими балами він може підвищити їх на 
заліку, відповівши на питання викладача   



 
Команда викладачів: 

 
Козодой Дмитро Сергійович (http://kart.edu.ua/pro-kafedry-op-ta-ns-
ua/kolectuv-kafedru-op-ta-ns-ua/kozodoy-ds-ua )– доцент кафедри охорони 
праці та навколишнього середовища. Дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.26.01 - 
«Охорона праці». Напрямки наукової діяльності: управління 
професійним ризиком, удосконалення СУОП на залізничному 
транспорті, безпека праці та запобігання аварійним ситуаціям при 
виконанні робіт з небезпечними вантажами, зниження виробничого 
шуму. 

 

Очікувані результати навчання: 

 

Володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального 

досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності. 

Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для 

професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення 

цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання 

забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки 

об'єктів і територій. 

Застосовувати отримані знання правових основ цивільного 

захисту, охорони праці у практичній діяльності. 

Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізиологічні шкідливі 

виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого 

устатковання. 

Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги 

та суб'єкти господарювання за ступенем їх небезпечності. 

Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати 

ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки. 

Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні 

заходи щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки на 

об'єктах та територіях. 

 

 
Кодекс академічної доброчесності 
 

 
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського 

державного університету залізничного транспорту є серйозним 

порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за 

посиланням:  

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua 

http://kart.edu.ua/pro-kafedry-op-ta-ns-ua/kolectuv-kafedru-op-ta-ns-ua/kozodoy-ds-ua
http://kart.edu.ua/pro-kafedry-op-ta-ns-ua/kolectuv-kafedru-op-ta-ns-ua/kozodoy-ds-ua
http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua


 Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності 
УкрДУЗТ означає, що вся робота на іспитах та заліках має виконуватися 
індивідуально. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть 
консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але повинні 
самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними знаннями, 
уміннями та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела 
(наприклад, у звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути 
чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної роботи з 
іншими студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні 
зазначити ступінь їх залученості до роботи.  
 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 
Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 
обмеженими функціональними можливостями й відображає стан 
розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній 
процес Українського державного університету залізничного транспорту 
створена система дистанційного навчання на основі сучасних 
педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 
знайти за посиланням: http://do.kart.edu.ua/ 
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