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I. Загальні відомості 
 

Актуальність дисципліни обумовлена сучасними вимогами щодо реалізації 
конституційного права громадян на охорону їх життя, здоров’я в процесі трудової 
діяльності, регулювання за участю відповідних державних органів, відносин між 
роботодавцем і робітником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а 
також встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Україні. 

В структурно-логічній схемі навчання нормативна дисципліна «Основи охорони 
праці» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» після вивчення ними дисципліни «Безпека життєдіяльності» та основних 
дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє 
уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість 
викладання дисципліни «Основи охорони праці» з урахуванням професійної орієнтації 
студентів 
 

II. Розподіл навчального часу 
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7/8 Денна 
НП-08 

1,5/54 10 8  - 36 - 1 Екз. 
 

7/8 Заочна 
НП-08 

1,5/54 4 4 - 46 - 1 Екз. 
 

 
III. Мета і завдання дисципліни 

 
Мета вивчення дисципліни – надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для 

здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 
управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та 
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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. 

 
Основні загальнокультурні та професійні компетенції 
В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» молодші спеціалісти та 

бакалаври з відповідних спеціальностей та напрямів підготовки повинні бути здатними до 
вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і 
працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні 
компетенції з охорони праці: 

Загальнокультурні компетенції 
• здатність до ефективного використання положень нормативно-правових 

документів в своїй діяльності; 
• володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності 

виробничого персоналу. 
Професійні компетенції 
в виробничо-технологічній діяльності: 
• обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в 

галузі діяльності); 
• ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці на 

робочому місці, у виробничому колективі; 
• проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві; 
в організаційно-управлінській діяльності: 
• проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності; 
• здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 
• методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці серед працівників організації (підрозділу); 
в проектно-конструкторській діяльності: 
• впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, 

проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових 
досягнень в галузі охорони праці 

 
ІV. Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Вступ. Загальні питання, правові та організаційні основи охорони праці 
Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни 

«Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та 
визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих 
чинників. Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про 
охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної 
політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, 
пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, 
неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-
правових актів з охорони праці.  
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Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 
Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про 

охорону праці. 
Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та 

ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП. 
Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). 

Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, 
будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці. 

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з 
охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації. 

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони 
праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат. 

 
Тема 2. Державне управління та організація охорони праці на підприємстві  
Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та 

повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань 
безпечної життєдіяльності населення.  Органи державного нагляду за охороною праці, їх 
основні повноваження і права. Громадський контроль за дотриманням законодавства про 
охорону праці. 

Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації. 
Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, 
функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і 
обов’язки працівників служби охорони праці. 

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені 
найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права. 

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. 
Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. 

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. 
Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці. 

Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки 
роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Стимулювання охорони праці. 
 

Тема 3.  Навчання з питань охорони праці, профілактика травматизму та 
професійних захворювань 

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ 
охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в 
процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці 
працівників, які виконують роботи  підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони 
праці посадових осіб. 

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення 
інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, 
студентів. 

Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. 
Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого 

характеру. Інциденти та невідповідності. Мета та завдання профілактики нещасних 
випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини 
виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. 
Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. 
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Тема 4.  Основи фізіології та гігієни праці 
Основи фізіології 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. 

Повітря робочої зони, освітлення виробничих приміщень, вібрація, шум, ультразвук 
та інфразвук, електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону, 
випромінювання оптичного діапазону, іонізуюче випромінювання, санітарно-гігієнічні 
вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень. 

Тема 5. Основи виробничої безпеки 
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Безпека під час 

експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-
розвантажувальних робіт. 

Організація електробезпеки та пожежної безпеки в системі охорони праці.  
Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що 

впливають на наслідки ураження електричним струмом.  
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 

Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом при 
дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих 
металевих елементів електроустановок, яки опинились під напругою. Напруга кроку та 
дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи. 

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії 
приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо-небезпечних та 
пожежонебезпечних приміщень і зон. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. 
Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння. 

Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної 
безпеки на виробничих об’єктах. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 

 
Остаточний зміст навчальної дисципліни “Основи охорони праці ” визначається 

робочими навчальними програмами, розробленими на основі даної програми з урахуванням 
особливостей напрямів підготовки. 

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
Кредитний модуль створено у відповідності до типової навчальної програми 

«Основи охорони праці» 2011 р. Дисципліна повністю забезпечена навчально-
методичною літературою по окремих її складових. Розроблено конспект лекцій на 
електронних носіях. Перед читанням лекцій в кожну академічну групу дається навчальна 
програма, завдання для самостійної роботи, план-графік виконання самостійної роботи і 
контрольних заходів, перелік питань, що виносяться на модульні і залікові контрольні 
роботи.  

 
Основна література:  
1. Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В. та інш. Основи 

охорони праці. Підручник (режим доступу  http://www.zerkalov.org/node/3003) 
2. Зеркалов Д. В. Основи охорони праці: конспект лекцій для студентів економічного 

напряму. (режим доступу  http://www.zerkalov.org/node/3003 ) 
3. 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.:  Лібра, 2009 – 475 с.  
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Необхідна для самостійної роботи навчально-методична література і нормативно-

технічна документація також міститься в електронному вигляді на сайті кафедри охорони 
праці, промислової та цивільної безпеки (kafedra.bestup.infor).  

 
VI. Мова  

Мова викладання − українська. Дисципліна може також викладатися російською 
мовою. Консультування може проводитися англійською мовою.  

 
VП. Характеристика індивідуальних завдань 

У якості індивідуального завдання передбачається домашня контрольна робота, 
тематика і зміст якої визначається специфікою факультету (інституту).  

 
VШ. Методика оцінювання  

Рейтинг студента з дисципліни визначається у відповідності з положенням про 
систему підсумкового контролю і оцінювання знань. Він підраховується наприкінці 
семестру і доводиться до кожного студента.  

Рейтинг з дисципліни визначається сумою балів, нарахованих студенту за роботу в 
семестрі при виконанні індивідуальних завдань, контрольних заходів, практичних та 
лабораторних робіт, вирішення завдань з самостійної роботи, заохочувальних і штрафних 
балів, або балами, набраними за результатами залікової контрольної роботи.  

 
ІХ. Організація  

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та семестровий контроль визначається 
загальними вимогами факультету.  
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