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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) 

для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення 

оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах 

господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у 

студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення 

необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування 

безпеки праці на робочих місцях. 

Завдання: вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і 

здатностей (компетенцій) 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. 

Предмет: вивчення системи правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та 

засобів,спрямованих на збереження здоров'я і працездатності працівників під час 

трудової діяльності. 

Заплановані результати навчання: 

Знати: 

- суть поняття, мету, підсистеми та структурну схему побудови охорони праці;  

- обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування охорони 

праці; 

- роль, права, функціональні обов'язки кожного працівника в системі 

управління охороною праці підприємства, галузі; 

- участь трудового колективу та роль громадських об'єднань в СУОП; 

- класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; 

- фактори, які можуть спричинити професійні захворювання; 

- заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та напрями 

зниження напруженості трудового процесу; 

- травмонебезпечні робочі місця, і професії та розподіл виробничого 

травматизму за причинами (технічні, організаційні, незнання або невиконання 

вимог безпеки тощо); 



- основні напрями попередження виробничого травматизму; 

- фактори пожежної небезпеки і причини пожеж на галузевих об'єктах;  

- заходи і засоби системи попередження пожеж та протипожежного захисту. 

Вміти: 

- проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників 

підприємств з питань охорони праці; 

- визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого 

середовища щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими 

факторами;  

- визначити першочергові напрями робіт щодо профілактики і попередження 

виробничого травматизму; 

- визначити фактори пожежної небезпеки; 

- визначити тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі; 

- визначити вимоги щодо стаціонарних засобів гасіння пожежі. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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ІІ семестр 

Змістовний модуль 1. 

Правові та організаційні питання з основ охорони праці. 

Тема 1. Державне керування 

ОП і організація ОП на 

виробництві. 
2 2        

 

Тема 2. Законодавча та 

нормативна база охорони праці 

в Україні. 
4 2   2     

 

Тема 3. Навчання з охорони 

праці. 
4 2   2     

 

Тема 4. Державний нагляд та 

громадський контроль з 

охорони праці. 
4   2 2     

 

Тема 5. Розслідування та облік 

нещасних випадків на 

виробництві. 
2    2     

 



Тема 6. Аналіз, прогнозування 

та профілактика травматизму, 

профзахворювання. 
4 2   2     

 

Тема 7. Організація роботи 

охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу. 
2 2        

 

Тема 8. Інструктажі з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності в закладах 

освіти. Розслідування та облік 

нещасних випадків на 

виробництві. 

4 2   2     

 

Тема 9. Державне соціальне 

страхування від нещасних 

випадків. 
2 2        

 

Тема 10. Аналіз 

співробітництва України з 

Міжнародною організацією 

праці та Європейським союзом 

в галузі охорони праці. 

2    2     

 

Контроль знань модуля № 1. 2   2       

Змістовний модуль 2. 

Ергономіка, фізіологія праці та психологія безпеки праці. 
Тема 11. Ергономічні вимоги 

до організації трудових 

процесів. 
2 2        

 

Тема 12. Надійність людини в 

системі «середовище-людина-

машина». 
2    2     

 

Тема 13. Основи фізіології та 

гігієни праці. 
4 2   2     

 

Тема 14. Виробнича санітарія 

та професійна гігієна в системі 

охорони праці. 
2   2      

 

Тема 15. Права та обов’язки 

громадян, підприємств, 

установ та організацій щодо 

забезпечення санітарного та 

епідеміологічного 

благополуччя. 

4 2   2     

 

Тема 16. Організація пожежної 

безпеки та електробезпеки. 
2    2     

 

Тема 17. Закон України «Про 

пожежну безпеку». 
2    2     

 

Тема 18. Система організації 

заходів пожежної безпеки в 

закладах освіти. 
2 2        

 

Контроль знань модуля № 1. 2   2       

Разом за ІІ семестр 54 22  8 24      



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

ІІ семестр 

№ 

з/п 
Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. 

Тема 1. Державне управління охороною праці і організація 

охорони праці на виробництві. 
Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і 

повноваження. Система управління охороною праці. Служба охорони 

праці підприємства. Комісія з питань охорони праці підприємства. 

Атестація робочих місць за умовами праці. 

2 

2. 

Тема 2. Законодавча та нормативна база охорони праці в 

Україні. 
Основні законодавчі акти про охорону праці. Основні положення 

Закону України «Про охорону праці». Відомчі та галузеві документи. 

Вимоги Кодексу законів про працю України щодо охорони праці. 

Колективний та трудовий договори як відображення законодавства з 

охорони праці. 

2 

3. 

Тема 3. Навчання з охорони праці. 

Організація навчання з охорони праці на підприємстві. 

План-графік проведення навчання з охорони праці на підприємстві. 

Навчання з питань охорони праці посадових осіб. 

Спеціальне навчання та перевірка знань з охорони праці. 

Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці. 

Перевірка знань з охорони праці. Журнал обліку теоретичного 

навчання з охорони праці. Стажування, дублювання і допуск 

працівників до роботи. 

2 

4. 

Тема 4. Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму, 

профзахворювання. 
Поняття травматизму та професійного захворювання. 

Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних 

захворювань на виробництві. Основні причини виробничих травм та 

професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. 

Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним 

захворюванням. 

2 

5. 

Тема 5. Організація роботи охорони праці учасників навчально-

виховного процесу. 

Організація і ведення роботи з охорони праці у навчальних закладах. 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.  

2 

6. 

Тема 6. Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти. 
Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок 

проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань 

охорони праці для вихованців, учнів, студентів.  

2 

7. 

Тема 7. Державне соціальне страхування від нещасних випадків. 
Загальні положення. Управління страхуванням від нещасного 

випадку. Права та обов'язки фонду соціального страхування від 

нещасних випадків. Відшкодування шкоди, заподіяної 

застрахованому ушкодженням його здоров'я. Порядок розгляду справ 

2 

http://buklib.net/books/27269/
http://buklib.net/books/27269/
http://buklib.net/books/27287/
http://buklib.net/books/27295/
http://buklib.net/books/27295/
http://buklib.net/books/27295/
http://www.sop.com.ua/article/169-organzatsya-navchannya-z-ohoroni-prats-na-pdprimstv
http://www.sop.com.ua/article/121-qqq-16-m10-19-10-2016-skladamo-plan-grafk-provedennya-navchannya-z-pitan-ohoroni-prats
http://www.sop.com.ua/article/207-qqq-17-m2-23-02-2017-navchannya-z-pitan-ohoroni-prats-posadovih-osb
http://www.sop.com.ua/article/120-qqq-16-m10-spetsalne-navchannya-perevrka-znan-z-pitan-ohoroni-prats-normativne-regulyuvannya
http://www.sop.com.ua/article/119-qqq-16-m10-rozroblyumo-polojennya-pro-navchannya-z-pitan-ohoroni-prats-na-pdprimstv-zrazok
http://www.sop.com.ua/article/150-qqq-17-m1-19-01-2017-perevrka-znan-z-ohoroni-prats-zagalna-nformatsya
http://www.sop.com.ua/article/255-qqq-17-m3-16-03-2017-jurnal-oblku-teoretichnogo-navchannya-z-ohoroni-prats
http://www.sop.com.ua/article/255-qqq-17-m3-16-03-2017-jurnal-oblku-teoretichnogo-navchannya-z-ohoroni-prats


про страхові виплати. Порядок і строки проведення страхових 

виплат. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як 

страхувальника. 

8. 

Тема 8. Ергономічні вимоги до організації трудових процесів. 

Поняття «Ергономіка». Робоче місце. Параметри робочого місця. 

Організація робочої зони. Вимоги до освітленості і повітряного 

середовища в робочій зоні. Допустимі рівні звуку на робочих місцях. 

2 

9. 

Тема 9. Основи фізіології та гігієни праці. 
Основи фізіології праці. Види 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. 

2 

10. 

Тема 10. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ та 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя. 
Права та обов'язки громадян, підприємств, установ і організацій. 

Санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи. Державний 

санітарно-епідеміологічний нагляд. Відповідальність за порушення 

санітарного законодавства. Інші закони, які діють в сфері 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

2 

11. 

Тема 11. Система організації заходів пожежної безпеки в 

закладах освіти. 
Загальні принципи організації пожежної безпеки. Забезпечення 

пожежної безпеки в закладах освіти Орієнтовний план евакуації 

учнів та вихованців у разі виникнення пожежі Відповідальний за 

пожежну безпеку в навчальному закладі Вимоги до пожежної 

безпеки в навчальних закладах Перелік норм первинних засобів 

пожежогасіння для закладів та установ. 

2 

 Разом за ІІ семестр 22 
 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

ІІ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Державний нагляд та громадський контроль з охорони праці. 2 

2. Модульна контрольна робота №1 2 

3. Виробнича санітарія та професійна гігієна в системі охорони праці. 2 

4. Модульна контрольна робота №2 2 

 Разом за ІІ семестр 8 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1. Законодавча нормативна база охорони праці в Україні. 2 

2. Навчання з охорони праці. 2 

3. Державний нагляд та громадський контроль з охорони праці. 2 

4. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 2 



5. 
Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму, 

профзахворювання. 
2 

6. 
Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві. 
2 

7. 
Аналіз співробітництва України з Міжнародною організацією 

праці та Європейським союзом в галузі охорони праці. 
2 

8. Надійність людини в системі «середовище-людина-машина». 2 

9. Основи фізіології та гігієни праці. 2 

10. 
Права та обов’язки громадян, підприємств, установ та 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя. 
2 

11. Організація пожежної безпеки та електробезпеки. 2 

12. Закон України «Про пожежну безпеку». 2 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Стан охорони праці в Україні та інших країнах. 

2. Мета та завдання охорони праці. 

3. Законодавство про охорону праці в Україні. Права та обов'язки роботодавця як 

страхувальника від нещасних випадків. 

4. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. 

5. Нормативно-правові акти з охорони праці.Система стандартів безпеки праці. 

6. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

7. Фінансування охорони праці. 

8. Органи державного управління охороною праці,їх компетенція і повноваження. 

9. Система управління охороною праці. 

10.Органи державного контролю та нагляду за охороною праці. 

11. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

12. Права громадян на охорону праці під час укладання трудового договору. 

13.Завдання страхування від нещасних випадків. 

14.Фонд соціального страхування від нещасних випадків та його повноваження. 

15. Навчання з питань охорони праці. 

16.Інструктажі з охорони праці. 

17.Основні причини виробничого травматизму і професійної захворюваності. 

18.Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності. 

19.Розслідуваннята облік нещасних випадків на виробництві. 

20.Розслідування та облік нещасних випадків в закладах освіти. 



21. Склад та обов'язки комісій із звичайного та спеціального розслідувань 

нещасних випадків. 

22.Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

23.Гігієнічнакласифікація умов праці на робочому місці. 

24.Соціально-економічна ефективність праці охоронних заходів. 

25.Ергономічні вимоги до організації трудових процесів та робочих місць. 

26.Оцінка умов праці за психофізіологічними чинниками умов праці. 

27.Оцінка умов праці за санітарно-гігієнічними чинниками умов праці. 

28.Роль надійності людини в системі «середовище - людина - машина». 

29.Організація безпечної експлуатації електроустановок об'єкта господарювання. 

30.Організація пожежної безпеки об'єкта господарювання. 

31.Завдання служби охорони праці. 

32.Служба охорони праці та її функції. 

33.Права та обов'язки застрахованої особи від нещасних випадків. 

34.Права та обов'язки роботодавця як страхувальника від нещасних випадків. 

35.Управління охороною праці на об'єкті господарювання. 

36.Захисні засоби з електробезпеки. 

37.Державний, відомчий,громадський нагляд за охороною праці. 

38.Управління охороною праці в навчальному закладі. 

39.Організаційні і технічні заходи з попередження нещасних випадків. 

40.Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри. 

41.Загальні вимоги пожежної безпеки для навчальних, закладів і 

організацій,передбачені правилами пожежної безпеки. 

42.Основні заходи та засоби пожежогасіння. 

43.Небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежами. 

44.Загальні принципи організації пожежної безпеки. 

45. Види електричних травм. 

46. Умови ураження електричним струмом. 

47.Освітлення. Види освітлення. 

48.Фізіологія праці. Види праці. 

49. Гігієнічна класифікація праці. 

50.Адміністративно-громадський контроль з охорони праці в навчальному 

закладі. 



51.Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Словесні (пояснення, лекція, консультація), наочні (ілюстрація, схеми, 

демонстрація відео - фільми, мультимедійні файли), практичні (самостійна робота). 

 

            6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Усні відповіді студентів, тестовий контроль, практичні заняття, самостійна 

робота, поточний контроль, складання заліку. 

                7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

 

Практичні/Семінарські роботи – 2х5 балів = 10 балів. 

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% - 5 балів, якщо виконав 

завдання на 75% - 3-4 бали, на 50% - 2 бали, 25% - 1 бал, і менше 25% - 0 балів. 

Самостійна робота – 10 х 4 = 40 балів та 2 СРС  - по 5 балів = 50 балів. 

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% - 4 балів, якщо виконав 

завдання на 75% - 3 бали, на 50% - 2 бали, 25% - 1 бал, і менше 25% - 0 балів. 

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% - 5 балів, якщо виконав 

завдання на 75% - 3-4 бали, на 50% - 2 бали, 25% - 1 бал, і менше 25% - 0 балів. 

МКР – 2 х 20 = 40 балів. 

1-10 – завдання описове, потребує логічного мислення, аналізу матеріалу, який 

вивчався студентом. 

Критерії оцінювання: 

Завдання №1-10 

 

За кожне правильно виконане завдання по 2 бали. 

10 описових питань. 

Максимальна кількість балів – 20. 

         

Всього: 20 балів. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
СРС 

Т4 МКР Т14 МКР 

5 20 5 20 50 100 



Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів, залік виставляється автоматично, якщо студент не згоден з 

поточним балом, він здає залік (не більше 5 балів) і бали із заліку додаються до 

загальної кількості балів отриманих під час поточного навчання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого  

заліку (національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно 

Зараховано 

81-89 B Дуже добре 
Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 
 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 Робоча навчальна програма,  підручники та посібники, завдання для самостійної 

роботи студентів, конспект лекцій з основ охорони праці, комплекс завдань для 

модульного контролю,завдання для підсумкового контролю. 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна література 

1. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. 

Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010.-374 с. 

2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. 

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

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник — Львів: УАД, 2006 - 

336 с. 

 

 



Допоміжна література 

1. 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. Запарного. - К.: Лібра, 2009-

475с. 

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

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

 

10.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. www.dnop.gov.ua - Офіційний сайт Держгірпромнагляду. 

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