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Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера 

 обслуговування 

Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Загальна кількість годин 

- 45 

 

Семестр 

5-й  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних: - 2 год. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

20 год. - 

Практичні 

10 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

15 год. - 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: залік 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: надання студентам знань, формування умінь та компетенцій для 

здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення 

оптимального управління охороною праці на підприємствах, об’єктах 

господарської й економічної діяльності; формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення 

необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів 

гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

 
 

Завдання:  

знати:  

- основні терміни та визначення в галузі охорони праці; 

- чинне законодавство України про охорону праці, основні принципи 

державної політики України з охорони праці; 

- структуру, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві; 

- принципи організації та види навчання з питань охорони праці на 

підприємстві; 

- мету і завдання профілактики нещасних випадків, професійних захворювань 

і отруєнь на виробництві; 

- фізіологічні особливості різних видів діяльності, загальні підходи до 

оцінювання умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов 

праці; 

- вимоги безпеки праці до технологічного обладнання, процесів, організації 

робочих місць; 

- основні причини пожеж, систему попередження пожеж, протипожежного 

захисту від пожеж, завдання та види пожежної охорони, порядок дій у разі 

пожежі; 

 

уміти: 

- 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;  

- організовувати проведення навчання та здійснювати перевірку знань з 

питань охорони праці на підприємстві; 

- визначати рівень шуму на робочому місці, розраховувати природне та 

штучне освітлення робочого приміщення; 

- надавати першу лікарську допомогу при ураженні електричним струмом; 

- попереджувати пожежі, вибирати типи та визначати необхідну кількість 

первинних засобів пожежегасіння. 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

1. Загальні питання охорони праці. 

2. Правові та організаційні основи охорони праці. 

3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. 

4. Організація охорони праці на підприємстві. 

5. Навчання з питань охорони праці. 

6. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

7. Основи фізіології та гігієни праці. 

8. Основи виробничої безпеки. 

9. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва розділів, тем 

Кількість кодин 

Всього Лекції Прак-

тичні 

заняття 

Само-

стійна 

робота 

Тема 1. Загальні питання охорони праці 2 2 - - 

Тема 2.  Правові та організаційні основи 

охорони праці 4 2 - 2 

Тема 3. Державне управління охороною 

праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці 
6 2 2 2 

Тема 4. Організація охорони праці на 

підприємстві 6 2 2 2 

Тема 5.  Навчання з питань охорони праці 4 2 2 - 

Тема 6. Профілактика травматизму та 

професійних захворювань 4 2 - 2 

Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці 9 4 2 3 

Тема 8. Основи виробничої безпеки 6 2 - 2 

Тема 9. Основи пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах  4 2 2 2 

Усього годин 45 20 10 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1. Тема лекції 1. Загальні питання охорони праці 

План 

1. Історія виникнення питань, пов’язаних із 

проблемою охорони праці. 

2. Мета і завдання дисципліни. 

3. Основні компетенції дисципліни. 

4. Стан охорони праці в Україні. 

2 

2 2. Тема лекції 2. Правові та організаційні основи 

охорони праці 

План 

1.  Конструкційні засади охорони праці в Україні. 

2.  Законодавство України «Про охорону праці». 

3.  Нормативно-правові акти з питань охорони праці. 

2 

3 3. Тема лекції 3. Державне управління охороною праці, 

державний нагляд і громадський контроль за 

охороною праці 

План 

1.  Права та обов’язки уповноважених з питань      

     охорони праці. 

2.  Система державного управління в Україні. 

3.  Національна рада з питань безпечної  

     життєдіяльності населення. 

4.  Громадський контроль за дотриманням чинного  

     законодавства України про охорону праці. 

2 

4 5. Тема лекції 4. Організація охорони праці на 

підприємстві 

План 

1.  Комісія з питань охорони праці підприємства. 

2.  Кабінет промислової безпеки та охорони праці.  

     Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

3.  Стимулювання охорони праці. 

2 

5 7. Тема лекції 5. Навчання з питань охорони праці 

План 

1.  Принципи організації та види навчання з питань  

     охорони праці. 

2.  Навчання та перевірка знань з питань охорони  

     праці посадових осіб. 

3.  Спеціальне навчання та перевірка знань з питань 

     охорони праці посадових осіб. 

4.  Інструктажі з питань охорони праці. 

2 



6 9. Тема лекції 6. Профілактика травматизму та 

професійних захворювань 

План 

1. Виробничі травми, професійні захворювання,    

    нещасні випадки виробничого характеру. 

2. Мета і завдання профілактики нещасних 

    випадків, професійних захворювань та отруєнь  

    на виробництві. 

3. Основні причини виробничих травм та  

    професійних захворювань. 

4. Основні заходи щодо запобігання травматизму  

    та професійних захворювань. 

2 

7 10. Тема лекції 7. Основи фізіології та гігієни праці 

План 

1.  Основи фізіології праці. 

2.  Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні  

     умови праці. 

3.  Повітря робочої зони. 

4.  Освітлення виробничих приміщень. 

2 

8 11. Тема лекції 8. Основи фізіології та гігієни праці 

План 

1.  Джерела та класифікація вібрації. 

2.  Шум, ультразвук та інфразвук. 

3.  Електромагнітні поля та випромінювання  

     радіочастотного діапазону. 

4. Іонізуюче випромінювання. 

2 

9 12. Тема лекції 9. Основи виробничої безпеки. 

План 

1. Загальні вимоги безпеки до виробничої діяльності 

різного типу. 

2. Електробезпека та надання першої допомоги при 

ураженні електричним струмом. 

3. Класифікація приміщень за ступенем небезпечності 

ураження електричним струмом. 

2 

10 13. Тема лекції 10. Основи пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах. 

План 

1. Вибухонебезпечні та пожежонебезпечні 

приміщення та зони. 

2. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної 

безпеки виробничого об’єкту. 

3. Дії персоналу при виникненні пожежі. 

2 

        Разом: 20 

 



5. Теми практичних занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми, дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 4. 
Тема практичного заняття 1. Державне 

управління охороною праці, державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці 

2 

2 6. Тема практичного заняття 2. Організація 

охорони праці на підприємстві 
2 

3 8. Тема практичного заняття 3. Навчання з питань 

охорони праці. 
2 

4 11. Тема практичного заняття 4. Основи фізіології 

та гігієни праці 
2 

5 13. Тема практичного заняття 5. Основи 

виробничої безпеки 
2 

       Разом: 10 
 

 

 

6. Самостійна робота 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці. 2 

2 Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд 

і громадський контроль за охороною праці. 
2 

3 Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві. 2 

4 Тема 6. Профілактика травматизму та професійних 

захворювань. 
2 

5 Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці. 3 

6 Тема 8. Основи виробничої безпеки. 2 

7 Тема 9. Основи пожежної профілактики на виробничих  

об’єктах. 
2 

      Разом: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

 

Орієнтовні теми дослідних робіт студентів: 

1. Вибір оптимальних умов і режимів праці. 

2. Проектування й організація робочих місць на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

 

8. Методи навчання 
                                                                                                    

- розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

- виконання практичних завдань; 

- творчі завдання; 

- самостійна робота вдома; 

- робота з підручником. 

 

 

9. Методи контролю 

 

- усне опитування; 

- письмовий контроль; 

- контрольна перевірка; 

- залік. 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні карти для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з їх виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Роздатковий матеріал. 

7. Наочні посібники. 

8. Електронні посібники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Рекомендована література 

Базова 

1. Кодекс законів про працю України. 

2. Закони України зі змінами та доповненнями: 

2.1. «Про охорону праці» 

2.2. «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

2.3. «Про пожежну безпеку». 

2.4. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

2.5. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

2.6. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

2.7. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

3. НПАОП 0.00-4.11-07 Наказ Держгірпромнагляду «Типове положення про 

діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці» від 21.03.07.-№56. 

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч.- Львів: УАД, 2006. - 336. 

5. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. 

Основи охорони праці: Підруч.- К: Центр учбової літератури, 2009.-264с. 

6. Катрено Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. 

Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540с.  

7. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. 

посіб. – 4-те вид., допов. і 

перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

 

Допоміжна 

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – 

К.:Каравела, 2004.-408с. 

2. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. 

Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с. 

2. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. 

ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с. 
 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Держгірпромнагляду. 

2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

3. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних 

ситуацій України. 

4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 
 


