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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Охорона праці 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського Інституту 

Сумського державного університету, циклова комісія 

комп’ютерних та математичних  наук  

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного університету, 

циклова комісія комп’ютерних та математичних  наук 

Бендерський М.А. 

Рівень вищої освіти 
Початковий рівень (короткий цикл), НРК України - 5 рівень, 

FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 рівень 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
13 тижнів  протягом 5семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  1,5 кредитів ЄКТС, 45 

годин, з яких 26 годин становить контактна робота з викладачем 

( 18 годин лекцій, 4 годин практичних занять, 4 годин 

семінарських занять),  19 годин становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої програми 

«Розробка програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з : Вступ до спеціальності, Фізика (електрика) 

, основи електротехніки та електроніки 

Додаткові умови 
Одночасно мають бути вивчені дисципліни: Безпека 

життєдіяльності, організація комп’ютерних мереж 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

  

Тема 1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 

Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, закони України "Про 

охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про використання 

ядерної енергії та радіаційний захист", "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодекс законів про працю України. Правове поле цих актів 

законодавства і коло питань, на які поширюється їх дія щодо охорони праці. Нормативні акти 



 

 

про охорону праці при експлуатації комп’ютерної техніки. 

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за 

порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для 

діяльності посадових осіб органів державного нагляду за схороною праці і представників 

професійних спілок 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду 

організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, 

впровадження їх в Україні. 
 

Тема 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці 

Органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів України, органи 

державного нагляду за охороною праці. Основні завдання управління охороною праці. 

Комісія з питань охорони праці. Нормативно-інформаційне забезпечення охорони праці, 

призначення і методика розробки стандартів підприємств та інструкцій з охорони праці. 

Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці 

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань 

охорони праці. Основні науково-методичні принципи побудови системи безперервної освіти в 

галузі охорони праці, її цільові функції та методологічні основи. 

Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних нормативів про навчання з 

питань охорони праці. 

 

Тема1.4. Державний нагляд і громадськийконтроль за охороною праці 

Органи державного нагляду за охороною праці: комітет з нагляду за охороною праці, органи 

пожежного нагляду. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною 

праці, відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці щодо 

виконання покладених на них обов'язків. Громадський контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів. 

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

 

Тема1.5. Розслідування та облік, нещасних випадків, професійних  

 захворювань та аварій 

Вимоги Закону України "Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій. Розслідування, облік та аналіз нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій. "Положення про розслідування та облік 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і 

організаціях". Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням. 

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків. Склад комісії. Акт про нещасний 

випадок. Спеціальне розслідування   нещасних   випадків,  формування комісій спеціального 

розслідування і їх функції. Перелік, документів, що входять до матеріалів спеціального 

розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, 

пов'язаних з нещасними випадками. 

Порядок розслідування професійних захворювань. Порядок розслідування аварій, 

класифікація аварій, склад комісії. 

Тема1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної 

захворюваності 

Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу. Використання 

статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків та професійних захворювань 

в аналітичній роботі. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого 

травматизму та професійної захворюваності. 



 

 

 

 

Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ 

САНІТАРІЇ 

Тема 2.1. Загальні положення 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", 

основні його вимоги щодо організації, розміщення виробництва та створення умов праці, що 

відповідають санітарним вимогам. Відповідальність за невиконання санітарних нормативів 

щодо умов праці та проживання населення. 

Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної 

сировини, проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування 

організму та його окремих систем. 

Поняття "виробнича санітарія, її значення". Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні 

умови праці. 

Тема2.2. Повітря робочої зони 

Мікроклімат робочої зони. Нормування, та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи 

та засоби нормалізації параметрів мікроклімату: удосконалення технологічних процесів та 

обладнання, процесами, вентиляція, опалення та кондиціювання повітря, влаштування зон 

(приміщень) для охолодження чи зігрівання, захисні екрани, водяні та повітряні завіси, 

повітряне та водоповітряне душування, засоби індивідуального захисту. 

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини. 

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. 

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища  та захисту 

працюючих .Контроль стану повітряного середовища, періодичність і методи контролю залежно 

від класу небезпечності домішок повітряного середовища. Нагляд за дотриманням санітарних 

вимог до стану повітряного середовища. 

 

Тема 2.3. Вентиляція виробничих приміщень 

Вентиляція як сукупність заходів і засобів, що забезпечують розрахунковий повітрообмін у 

приміщеннях чи інших спорудах. Види вентиляції. Штучна (механічна) вентиляція, її 

переваги над аерацією, недоліки, системи штучної вентиляції. Системи загальнообмінної 

припливної, всмоктувальної та припливно-всмоктувальної штучної вентиляції 

Тема 2.4. Освітлення виробничих приміщень 

Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види виробничого освітлення, 

вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Основні поняття системи 

світлотехнічних величин: сила світла, світловий і потік, освітленість, яскравість. Природне 

освітлення. Нормування природного освітлення, коефіцієнт природного освітлення, розряди 

робіт по зоровій напрузі, їх визначення, для конкретних умов. Орієнтація робочих місць 

відносно світлових отворів. Експлуатація систем природного освітлення. Контроль 

параметрів штучного освітлення. Загальний підхід до проектування систем штучного 

освітлення. 

Тема 2.5. Вібрація 

Визначення поняття "вібрація". Параметри вібрації, амплітуда, віброшвидкість, 

віброприскорення, частота. Класифікація вібрацій. Вплив вібрацій на організм людини. 

Вібраційна хвороба .Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, 

безпечний режим роботи та відпочинку, медико-профілактичні заходи. 

Тема2.6. Шум, ультразвук та інфразвук 

Визначення поняття "шум". Параметри звукового поля. Класифікація шумів за 



 

 

походженням. Нормування шумів. Дія шуму на організм людини. Методи та засоби 

колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність. 

Інфра- та ультразвук. 

Тема2.7. Іонізуючі випромінювання 

Визначення понять "іонізуюче випромінювання" та "радіаційна безпека". Корпускулярні та фотонні 

іонізуючі випромінювання. Проникаюча та іонізуюча здатність, поглинута та еквівалентна дози, 

потужність дози.Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини. 

Променева хвороба, стадії її розвитку. Можливі наслідки разового опромінення. 

Допустимі рівні, їх суть та призначення. Методи та засоби захисту. 

Невикористовуване рентгенівське випромінювання. 

Тема2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання 

радіочастотного діапазону 

Параметри полів і випромінювань. Класифікація електричних і магнітних полів. Вплив на 

людину. Методи захисту від полів. Нормування електромагнітних випромінювань. 

Захист від електромагнітних випромінювань 

 

Розділ3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ТА 

ПРОЦЕСУ 

Тема 3.1. Безпечність виробничого устаткування . Безпечність виробничих процесів. 

Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування. Проектування устаткування. Складові 

ча стини виробничого устаткування. Елементи устаткування з якими контактує працівник. 

Допоміжні приміщення Водопостачання та каналізація 

 

Тема 3.2. Вимоги безпеки при експлуатації систем що працюють під тиском та нещасні 

випадки при експлуатації систем. Вимоги до посудин, що працюють під тиском, Причини  

аварій і нещасних випадків при експлуатації таких систем (трубопроводи компресори 

кріогенна техніка.  

 

Тема3.3  Безпека при експлуатації компресорних та котельних установ. Безпека при експлу 

атації балонів та криогенної техніки. Перелік систем, що працюють під тиском та 

застосовуються на виробництві. Використання стисненого повітря. Допуски до експлуатації 

таким систем. Нещасні випадки при експлуатації таких систем   

 

Тема 3.4. Безпечна організація вантажно-розвантажувальних та складських робіт Причини 

нещасних випадків Вимоги до обладнання майданчиків для вантажно-розвантажувальних 

робіт. Вимоги до підіймального обладнання та пристроїв Безпека при проведенні 

вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги до освітлення майданчиків Внутрішньоцеховий 

транспорт Конвеєри та елеватори Безпека при складуванні  матеріалів і виробів    

(сипких матеріалів кругляку сталевих труб усіх видів горючих матеріалів) .    

 

Тема 3.5. Електробезпека 

Поняття "електробезпека", "електротравма" та "електротравматизм". Електротравматизм в 

Україні. Особливості електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Електричні 

травми місцеві та загальні (електричні удари). Причини летальних наслідків від дії 

електричного струму, Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. 

Сила струму. Величина напруги. Опір тіла людини проходженню струму. Допустимі 

значення струмів і напруг. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. 

 

Розділ4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

Тема4.1. Основні поняття та значення пожежної безпеки 



 

 

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Закон України 

"Про пожежну безпеку", Правила пожежної, безпеки в Україні, стандарти, будівельні норми та 

правила, відомчі нормативи. Визначення понять "пожежа" та "пожежна безпека", небезпечні та 

шкідливі фактори, пов'язані з пожежами. 

Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж. Пожежі як соціально небезпечний 

фактор. 

 

Тема 4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.  

Пожежовибухонебезпечність об’єкта 

Суть процесу горіння. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Класифікація видів 

горіння. Повне і неповне згорання. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини. 

Схильність до горіння та особливості горіння горючих матеріалів і речовин різного 

агрегатного стану. Показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. 

Класифікація рідин, що горять, на легкозаймисті (ЛЗР) і на горючі рідини (ГР) за 

температурою спалаху.Пожежовибухонебезпечність об'єкта як функція пожежонебезпечних 

властивостей матеріалів і речовину що використовуються на даному об'єкті, кількості цих 

матеріалів і речовин. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю, розрахункове 

обгрунтування категорії вибухопожежонебезпечності іприміщень. Категорії приміщень за 

вибухопожежонебезпечністю. 

 

Тема 4.3. Система попередження пожеж 

Призначення системи. Концептуальні засади системи попередження пожеж. Можливість 

пожежі при наявності трьох факторів: горючої речовини, окислювача, джерела 

підпалювання. Горюче середовище як сукупність горючої речовини та окислювача. Методи 

запобігання формуванню горючого середовища: використання негорючих та важкогорючих 

матеріалів і речовин. Методи запобігання виникненню в горючому середовищі (внесенню в 

горюче середовище) джерела підпалювання; використання устаткування та пристроїв, при 

роботі яких не виникає джерел займання. 

Тема4.4. Система пожежного захисту 

Суть, і складові системи пожежного захисту, призначення. Система пожежного захисту як 

комплекс методів, заходів і засобів, направлених на обмеження розповсюдження та 

локалізацію. пожежі, виявлення пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей 

і матеріальних цінностей. 

Попередження розповсюдження пожежі. Планування та розташування приміщень і 

виробництв з урахуванням вимог пожежної безпеки. Попередження розвитку пожежі. 

Обмеження кількості горючих речовин і матеріалів. Пожежна сигналізація, засоби виявлення 

пожежі та сповіщення про пожежу. Автоматичні електричні системи пожежної сигналізації. Ручні та 

автоматичні сповіщувачі про пожежу. 

 

Тема 4.5. Способи і засоби гасіння пожежі. 

 Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожежі. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. 

Евакуація людей. Методика розрахунку часу на евакуацію. Розміри, кількість, розміщення, 

виконання та утримання шляхів евакуації. Протидимовий захист. Засоби колективного та 

індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі. 

Тема4.6. Система організаційно-технічних заходів 

Забезпечення пожежної безпеки невід'ємна частина державної діяльності щодо охорони життя 

та здоров'я людей, національного багатства та навколишнього середовища. Обов'язки державних 

органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян України щодо 

гарантування пожежної безпеки. 



 

 

Державний пожежний нагляд. Пожежна охорона: державна, відомча, сільська, добровільна, 

пожежно-технічні комісії на підприємствах, в установах, організаціях. 

Інструкції     безпечного     використання     пожежонебезпечних речовин і матеріалів, дій 

персоналу під час виникнення пожежі. 

Використання засобів наочної агітації, знаків пожежної небезпеки, контроль    стану    

пожежної    безпеки. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками, зокрема посадовими 

особами. Навчання з питань пожежної безпеки. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати історію становлення дисципліни основи охорони праці та бути здатним до 

вирішення професійних задач діяльності пов’язаних забезпеченням життя, здоров’я і 

працездатності під час роботи, передбачати фактор впливу на організм людини 

РН2. 

Впроваджувати проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань, вміти методично правильно забезпечити проведення 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці серед працівників організацій та 

проведення інструктажів з охорони праці з оформленням відповідно до чинного 

законодавства 

РН3. 

Вміти ефективно використовувати положення нормативно-правових документів у 

своїй діяльності, володіти основними методами збереження здоров’я та 

працездатності виробничого персоналу 

РН4. 

Вміти користуватися засобами забезпечення пожежної безпеки на виробничому 

об’єкті, проводити навчання, відносно дій персоналу при виникненні пожежі та 

забезпечувати контроль за станом пожежної безпеки на виробничих об’єктах  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 

23 

Здійснювати контроль за станом техніки безпеки охорони праці, виробничої санітарії 

та протипожежного захисту, застосовувати основні законодавчі положення з охорони 

праці. Вибирати апаратуру і контрольно-вимірювальні прилади для експлуатації 

електричного обладнання, здійснювати контроль за їх безпечним використанням 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Л 1. 

Змістовний модуль 1.  

Правові ти організаційні питання охорони праці. 

Тема 1.1. Вступ. Основні поняття галузі охорони праці, їх терміни, нормативна база 

України про охорону праці. Основні законодавчі акти, Конституція України, Закон 

про охорону праці, про охорону здоров’я, про дорожній рух, про безпеку руху, про 

пожежну безпеку. 

Тема 1.2. Державне управління охороною праці та організація, охорони 

праці  

Органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів України, органи 

державного нагляду за охороною праці. Основні завдання управління охороною праці. 

Комісія з питань охорони праці,  Л1 стор.21-51 

Л 2 
Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці 

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з 



 

 

питань охорони праці. 

Основні науково-методичні принципи побудови системи безперервної освіти в галузі 

охорони праці, її цільові функції та методологічні основи. 

Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних нормативів про 

навчання з питань охорони праці. 
Тема1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 

Органи державного нагляду за охороною праці: комітет з нагляду за охороною праці, 

органи пожежного нагляду. Л1 Стор.52-63 

ПЗ 1  

 

Порядок складання інструкції, інструктажів , їх реєстрація та ведення журналу . 

Л1 стор.55-60, Л4 стор.97-103, навчально-методична розробка роб.№1 

Л 3 

Тема1.5. Розслідування та облік, нещасних випадків, професійних захворювань 

та аварій 

Вимоги Закону України "Про охорону праці” щодо розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. 

Тема 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної 

захворюваності  

Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу. Використання 

статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків та професійних 

захворювань в аналітичній роботі. Основні технічні та організаційні заходи щодо 

профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. Л1 Стор.64-82 

 

ПЗ 2 
Організація підготовки комісії по розслідування нещасних випадків. Акти форми  

Н 1 и Н 5. Л1 стор.65-74, Л4 стор.132-148, навчально-методична розробка роб.№2 

СЗ 1 
Правова та організаційна робота інженера з охорони праці по забезпеченню умов 

праці. 

Л4 

Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА 

ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ 

Змістовний модуль №2 
Тема 2.2. Повітря робочої зони 

Мікроклімат робочої зони. Нормування, та контроль параметрів мікроклімату. 
Тема 2.3. Вентиляція виробничих приміщень 

Вентиляція як сукупність заходів і засобів, що забезпечують розрахунковий 

повітрообмін у приміщеннях чи інших спорудах. 

Тема 2.4. Освітлення виробничих приміщень 

Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види виробничого 

освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Л1 Стор.85-126 

Л5 

 

Тема 2.5. Вібрація 

Визначення поняття "вібрація". Параметри вібрації, амплітуда, віброшвидкість, 

віброприскорення, частота. 

Тема2.6. Шум, ультразвук та інфразвук 

Тема2.7. Іонізуючі випромінювання 

Тема2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання 

радіочастотного діапазону 

Тема2.9. Випромінювання оптичного діапазону Л1 Стор. 127-178 

СЗ 2 
Функції роботодавців по забезпеченню основ фізіології , гігієни праці та виробничої 

санітарії. 



 

 

Л 6 

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО 

УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ 

Змістовний модуль №3 
Тема 3 Безпека при експлуатації копресорних та котельних установ. Безпека при 

експлуатації балонів та криогенної техніки. 

Тема 3.1. Безпечність виробничого устаткування . Безпечність виробничих процесів  

Тема 3.2. Вимоги безпеки при експлуатації систем що працюють під тиском та 

нещасні випадки при експлуатації систем.  

Тема 3.3. Вимоги до посудин, що працюють під тиском, контрольно-вимірювальні 

прилади, запобіжні пристрої та арматура.  

Тема 3.4. Безпечна організація вантажно-розвантажувальних та складських  

робіт. Вимоги для обладнання майданчиків для вантажно-розвантажувальних робіт.  

Безпека при проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги до освітлення 

майданчиків. Л1 Стор.183-210 

Л 7 

Тема  3.5. Електробезпека 

Поняття "електробезпека", "електротравма" та "електротравматизм". 

Електротравматизм в Україні. Особливості електротравматизму. Дія електричного 

струму на людину. Електричні травми місцеві та загальні (електричні удари). Л1 

Стор.212-248 

Л8 

 

4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

Тема4.1. Основні поняття та значення пожежної безпеки 

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Закон 

України "Про пожежнубезпеку", Правила пожежної, безпеки в Україні, стандарти, будівельні 

норми та правила, відомчі нормативи.  

Тема4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. 

Пожежовибухонебезпечність об’єкта 

Суть процесу горіння. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Класифікація 

видів горіння. Повне і неповне згорання. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та 

речовини. Л1 Стор.251-260 

Л 9 

Тема 4.3. Система попередження пожеж 

Призначення системи. Концептуальні засади системи попередження пожеж. 

Можливість пожежі при наявності трьох факторів: горючої речовини, окислювача, 

джерела підпалювання.  

Тема 4.4. Система пожежного захисту 

Суть, і складові системи пожежного захисту, призначення. Система пожежного 

захисту як комплекс методів, заходів і засобів, направлених на обмеження 

розповсюдження та локалізацію. пожежі, виявлення пожежі, створення умов для 

ліквідації пожежі, захист людей і матеріальних цінностей. 

Тема 4.5.Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби 

гасіння пожежі. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. Евакуація людей. Методика 

розрахунку часу на евакуацію. Л1 Стор.260-300 

7.2 Види навчальної діяльності 

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. 
Підготовка до обговорення та/або опитування за темами семінарського  та 

практичних занять 

НД 3. Тестування 



 

 

НД 4. Виконання завдання на практичних заняттях. 

8. Методивикладання та навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Інтерактивні лекції. 

МН 2. Проблемні лекції. 

МН 3 Семінарські заняття. 

МН 4. Практичні заняття. 

МН 5. Проблемно-пошукові методи навчання. 

Лекції надають студентам основу теоретичнихзнань, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти. (РН1, РН-2, РН-3) Лекції доповнюються семінарськими та 

практичним  заняттями які надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання 

на практичних прикладах, прикладах написання інструкцій, ведення журналів, інструктажів 

з охорони праці (РН-3, РН-4), а практичнезаняття по проведенню розслідування нещасних 

випадків та складання акту форми Н1(РН-3, РН-4), самостійному навчанню  сприятиме 

підготовка до лекцій, практичних та семінарських занять а також виконання завдань з різних 

ситуацій, про що свідчать результати тестування. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою:  

Оцінка   Рівень  Визначення  

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок; студент здійснює евристичний пошук, 

використовує знання для розв’язання завдань та 

проблемних ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій  

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання, передбачені даною програмою  

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні критерії;можливе 

повторне складання  

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання практичних і 

тестових завдань, оцінювання поточного тестування 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання:  



 

 

М 1.  Опитування.  

М 2.  Тестування  

М 3.  Перевірка виконання практичного завдання  

Форма підсумкового контролю: 5 семестр – залік;  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, 

онлайнопитування)  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі  

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

 

Основна література 

 

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002, 320 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. 

3. Кучерявий В.П. Охорона праці. – Київ: Оріяна-Нова, 2007, 366 с.  

4. Практикум з охорони праці. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с. 

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 

2004. – 408 с. 

6.  Навчально-методична розробка для практичних робіт  

Допоміжна  література 

7. Охорона праці та промислова безпека:Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. 

Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К.К.Ткачук, А. В. Чадюк. За 

ред. К. Н. Ткачука і В. В. Зацарного. – К.: ___ 2009 – __ с.  

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

«Тріада плюс», 2011 – 436 с. 

9. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. - 227с. 

10. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. 

Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 

348 с. 

Інформаційні 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. 

5. http://portal.rada.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.social.org.ua/
http://portal.rada.gov.ua/


 

 

6. http://www.iacis.ru - Официальный сайт 

МежпарламентскойАссамблеигосударств–участниковСодружестваНезависимыхГосуд

арств (МПА СНГ). 

7. http://base.safework.ru/iloenc- Энциклопедия по охране и безопасности труда   МОТ. 

8. http://base.safework.ru/safework - Библиотекабезопасного труда МОТ.  

9. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

10. http://www.budinfo.com.ua- Портал «Украинастроительная: 

строительныекомпанииУкраины, строительныестандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». 

 

 

 

http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework


   

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема Загальни

й обсяг, 

години 

Лекції, 

годин 

Практичн

і заняття, 

годин 

Семінарс

ькі 

заняття 

Лаборато

рні 

заняття, 

годин 

Самостійне 

опрацюван

ня 

матеріалу 

(СРС), 

годин 

Індивідуал

ьні 

завдання, 

годин (із 

обсягу 

СРС) 

Форма навчання денна        

Розділ 1. Правові та організаційні основи  

охорони праці. 
       

Тема 1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 

3 2 - 
 

- 
1  

Тема 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони 

праці. 

Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці. 
5 2 2 

 
- 

 

1 

 
Тема 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

Тема 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій. 
8 2 2 

 
 

2 
- 

 
2 

 

Тема 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та 

професійної захворюваності. 

Всього  16 6 4 2 - 4  
Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці  

та виробничої санітарії. 
       

Тема 2.1. Загальні положення. 

6 2 - 

 

- 

 
4 

 
Тема 2.2. Повітря робочої зони. 

Тема 2.3. Вентиляція виробничих приміщень. 

Тема 2.4. Освітлення виробничих приміщень. 

Тема 2.5. Вібрація. 

7 2 - 

 
 
 
2 

- 

 
 
 

3 

 
Тема 2.6. Шум, ультразвук та інфразвук. 

Тема 2.7. Іонізуючі випромінювання. 

Тема 2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання 

радіочастотного діапазону. 

Тема 2.9. Випромінювання оптичного діапазону. 

Всього  13 4 - 2 - 7  



   

 

Розділ 3. Основи техніки безпеки        

Тема 3.1.Безпечність виробничого  устаткування та  виробничих  процесів 

6 2 - 

 

- 

 

 

 

4 

 
Тема 3.2. Вимоги безпеки при експлуатації  систем що працюють під    .  

тиском 

Тема 3.3Вимоги до посудин що працюють під тиском Запобіжні пристрої 

та арматура. Попереджувальні знаки. 

Тема 3.4Безпечна організація вантажно_розвантажувальних та 

складських робіт Конвеєри та елеватори.. 

Тема 3.5. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини 2 2 -  - -  
Всього  8 4 -  - 4  

Розділ 4. Пожежна безпека        

Тема 4.1. Основні поняття та значення пожежної безпеки. 

4 2 - 
 

- 
 

2 
 

Тема 4.2. Пожежонебезпечні  властивості матеріалів і речовин. 

Пожежовибухонебезпечність  об’єкта. 

Тема 4.3. Система попередження пожеж. 4 

 

2 

 
- 

 
- 

2  
Тема 4.4. Система пожежного захисту. 

Тема 4.5. Система організаційно-технічних заходів. 

Всього  8 4 -  - 4  

Разом  45 18 4 4 - 19  

 

 



 

Додаток1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат навчання 

за дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ФК-19 ПРН-23 РН1. 
Л1 Л3 СЗ1 ПР1 ПР2 

Л7 
НД 1 НД2 НД 4 МН 1 МН4 МН5 ЗН 1 ЗН2 М1 М2 М3 

ФК-19 ПРН-23 РН2. Л2 Л3 СЗ2 ПР 2 НД 1 НД2 НД 4 МН 1 МН3 МН5 ЗН1 ЗН2 ЗН3 М1 М2 М3 

ФК-19 ПРН-23 РН3. Л3 Л4 Л5 Л1 НД 1 НД2 НД 4 МН 1 МН2 МН4 ЗН 1 ЗН2 М1 М2 М3 

ФК-19 ПРН-23 
РН4. 

Л5 Л6 Л2 Л7 Л8 Л9 

ПР1 

НД 1 НД2 НД 4 МН 1 МН2 МН3 

МН5 
ЗН 1 ЗН2 

М1 М2 М3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


