
ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

 
 «Охорона праці у галузі» 

(код та назва кредитного модуля, дисципліни) 
 
Статус кредитного модуля     нормативна    

                                (обов’язковий або за вільним вибором студентів) 
 
Лектор  Зеркалов Дмитро Володимирович 

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада) 
 
Інститут/факультет     менеджменту та маркетингу 

(назва) 
 
Кафедра  охорони праці, промислової та цивільної безпеки 

(назва) 
 

I. Загальні відомості 
      Дисципліна «Охорона праці у галузі» відноситься до циклу професійної і практичної 
підготовки. Вивченню дисципліни передують дисципліни циклу гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки, природничо-наукового циклу, «Безпека 
життєдіяльності та охорона праці» які формують поняттєво-категорійний теоретичний і 
методологічний апарат, необхідний для вивчення  дисципліни «Охорона праці у галузі» 
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III. Мета і завдання дисципліни 

 
Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців знань щодо стану 

і проблем охорони праці, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів створення максимально безпечної техніки і технологій, 
забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними 
законодавчими та нормативно-правовими актами, необхідних для вирішення практичних 
завдань з вказаних питань під час його професійній діяльності на рівні освітньо-
кваліфікаційної характеристики магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю.  

 



Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентом нижче перелічених 
умінь і здатностей вирішувати типові задачи діяльності, що наведені у навчальної 
програмі. 

Уміння: 
Під час виконання професійних обов’язків по за без-печенню додержання вимог та 

положень чинних нормативних документів з охорони праці та виробничої безпеки: 
 - аналізувати характер та обсяг робіт, що виконуються, оптимальність параметрів 

технологічних режимів (Р*); 
- аналізувати раціональність планування (відповідність площі робочого місця 

нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання і 
оснащення), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам та 
правилам (Р*); 

-  визначати рівні професійного ризику(О); 
- обгрунтовати віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими 

умовами праці(О); 
- оцінювати травмонебезпечність робочих місць для упровадження більш 

досконалих конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, 
інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів- 
оцінювати травмонебезпечність робочих місць для упровадження більш досконалих 
конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших 
засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів(О). 

Під час виконання дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, розробки і 
проектування робочих місць, дільниць, цехів, плануванні робочих приміщень для 
невиробничої сфери, відповідно до вимог чинних нормативних документів, за відповідними 
методиками, використовуючи закони фундаментальних і прикладних наук та знання з 
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки розробляти 
технологічні регламенти, обладнання і прилади, конструкторські і планувальні рішення, 
що забезпечують: 

- максимально нешкідливі умови праці(О); 
- максимально безпечні умови праці(О); 

технологічні, конструкторські, об’ємно-планувальні і спеціальні міри і засоби захисту: 
 - від шкідливих виробничих факторів(О); 
 - від небезпечних виробничих факторів(О) 

В умовах виробничої діяльності: 
- у відповідності до вимог законодавчих та нормативно - правових актів з охорони 

праці забезпечити оцінку стану виробничого середовища, адекватну діючим 
несприятливим виробничим факторам, його поліпшення на базі аналізу результатів 
атестацій робочих місць(О); 

- на підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-
правову базу організовувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками 
трудового процесу(О); 

- організувати заходи щодо усунення причин виробничого травматизму і 
профзахворюваності(О); 

- забезпечити своєчасну профілактичну роботу в системі "людина-машина-
середовище"(О); 

- забезпечити контроль за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій 
за умовами праці(О); 

- забезпечити здійснення страхування працівників від нещасних випадків на 
виробництві(О); 

- забезпечити впровадження системи управління охороною праці на підприємстві; 
- організувати проведення санітарно-гігієнічної паспортизації робочих місць за умовами 

праці на підприємстві(О). 



Під час виконання службових обов’язків, на підставі наказів, настанов та вимог 
нормативно-правових  актів з охорони праці для удосконалення знань, умінь і навичок у 
роботі: 

- організувати проведення навчання та перевірку знань з питань  охорони 
праці(О); 

- організувати проведення занять,  інструктажів  щодо шкоди алкоголізму(О); 
наркоманії та інших негативних соціальних чинників на стан робітника(О). 

При здійсненні виробничої або соціальної діяльності: 
- використовувати основні положення нормативно-правових актів, стандартів, 

норм, правил та інших документів, що регламентують питання охорони праці та 
виробничої безпеки(О). 

Під час перевірки стану виробничої та протипожежної безпеки об'єктів, 
використовуючи стандарти, спеціальні розрахункові методики, враховуючи специфіку 
технологічних процесів, конструктивні особливості обладнання, властивості речовин та 
матеріалів: 

- визначити небезпеку аварії (пожежі, вибуху) з метою прогнозування 
можливостей їх виникнення та розвитку(Р). 

В умовах виробничої діяльності: 
- очолити роботу комісії з розслідування нещасного випадку, користуючись 
чинними нормативами складати акти про нещасний випадок на виробництві(О). 
В умовах аварії на виробництві під час здійснення дій з ліквідації її наслідків, що 
загрожують життю і здоров’ю людей: 
- використовувати засоби централізованого оповіщення для своєчасної ліквідації 
аварії та її наслідків(О). 
Здатності: 
В умовах виробничої діяльності: 
- використовувати основні положення нормативно-правових документів з 

охорони праці, виробничої безпеки 
- застосувати досягнення науково-технічного прогресу для вирішення завдань 

охорони праці 
_____________________________________________________________________________ 

О* – рівнів сформованості уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії 
інформації щодо неї; 

Р** – рівнів сформованості уміння виконувати дію, спираючись на постійний 
розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації. 

 
ІV. Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Система управління охороною праці в галузі, її складові та 
функціонування 

Принципи державної політики в сфері охорони праці.  
Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) як складова системи 

управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі в 
цілому (при наявності). Місце і значення СУОПГ в системі управління функціонуванням 
галузі. Місце, роль, функціональні обов’язки керівництва підприємства і його служб, 
інженерно-технічних працівників, кожного працівника в системі управління охороною 
праці на підприємстві (СУОПП). Методи реалізації основних функцій СУОП в умовах 
конкретного підприємства. Забезпечення виконання положень законодавства щодо 
державного страхування від нещасних випадків, аварій та професійних захворювань на 
виробництві.  



Оцінка ефективності функціонування СУОПГ і СУОПП, показники такої оцінки, 
шляхи поліпшення їх функціонування. 

Економічне стимулювання функціонування СУОПГ і СУОПП, їх вплив на 
економічні показники окремих підприємств і галузі в цілому. 

 
Тема 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі 

 
2.1. Стан умов праці у галузі 

 
Характеристика умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. 
Методичний підхід до визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 
процесу. Орієнтовний перелік характерних для галузі робіт і їх гігієнічних класів. 

Професійні захворювання, захворювання, спричинені виробничими факторами, 
характерна загальна захворюваність працівників галузі. Причини та фактори захворювань 
за приведеними вище групами. Статистика захворюваності та її соціально-економічні 
наслідки у галузі. 

Проведення атестації і паспортизації робочих місць за умовами праці в окремих 
випадках 

 
2.2. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та 

напруженості трудового процесу 
 
Галузева нормативна база з гігієни праці та виробничої санітарії. 
Обґрунтування першочергових напрямів щодо поліпшення стану виробничого 

середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі. 
Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту 

працюючих від дій характерних для галузі шкідливих та небезпечних факторів 
виробничого середовища. Аналіз і обґрунтування раціональних заходів і засобів 
поліпшення стану виробничого середовища характерних для галузі виробництв за 
факторами: мікроклімат, склад повітря робочої зони, шумовий клімат, виробничі вібрації, 
випромінювання, освітлення тощо. Методичний підхід до розробки технічних рішень 
щодо реалізації цих заходів. Розрахункове обґрунтування параметрів засобів захисту та 
поліпшення стану виробничого середовища – систем опалення, кондиціювання повітря, 
вентиляційних систем різного призначення, систем освітлення, засобів захисту від шуму, 
вібрацій, виробничих випромінювань тощо. Методи розрахункового обґрунтування 
параметрів засобів захисту і покращення умов праці розглядаються за характерними для 
галузі факторами.  

Вимоги охорони праці до організації і планування робочих місць,приміщень, 
дільниць, цехів. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих приміщень підприємств та 
організацій. Аналіз і обґрунтування в умовах галузі раціональних заходів і засобів щодо 
удосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості. 
Застосування доцільних режимів праці та відпочинку, раціональна організація трудового 
процесу, механізація та автоматизація, удосконалення технологічних процесів і 
обладнання як фактори зменшення важкості та напруженості виробничого процесу. 
 

Тема 3.  Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі 
 
3.1. Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму у 

галузі. 
 



Аналіз умов праці в галузі за травмонебезпечними факторами щодо характерних 
технологічних процесів і обладнання (за наявністю). 
  Методи аналізу виробничого травматизму. Виробничий травматизм у галузі, 
статистичні дані щодо загального та смертельного травматизму, динаміка останніх років, 
порівняльна оцінка. Розподіл виробничого травматизму у галузі за причинами, факторами, 
що травмують тощо. Характерні обставини виробничих травм у галузі за окремими 
причинами та факторами, що травмують, приклади, аналіз. Соціально-економічні наслідки 
виробничого травматизму у галузі. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 
професійному доборі 

 
3.2. Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму у 

галузі 
Обґрунтування першочергових напрямів профілактики виробничого травматизму у 

галузі – на базі статистичних даних щодо травматизму і аналізу характерних нещасних 
випадків 

Заходи і засоби підвищення безпеки технологічних процесів і обладнання 
характерних для галузі виробництв (за наявністю). Утримання обладнання та засобів 
захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки, 
забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, нагляд та контроль за 
виконанням вимог безпеки. 

Галузеві потенційно небезпечні об’єкти (ПНО) (за наявністю). Нормативні 
документи щодо їх устрою та безпечної експлуатації. Система нарядів-допусків при 
експлуатації галузевих об’єктів підвищеної небезпеки. Порядок оформлення нарядів, 
відповідальні особи та їх обов’язки, порядок виконання робіт і закриття нарядів. 

Інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного 
функціонування ПНО, захист виробничого персоналу, зменшення збитків, втрат, 
руйнувань у разі аварій.  
 Активні методи навчання з питань охорони праці. Формування у працівників усіх 
рівнів переконання у важливості питань охорони праці, позитивного ставлення до цих 
питань та їх пріоритетності по відношенню до результатів виробничої діяльності. 

 
Тема 4.  Пожежна безпека у галузі 

Актуальність питань пожежної безпеки у галузі; статистика пожеж, втрати від 
пожеж. 

Фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів, їх особливості та 
пожежонебезпечні властивості. Причини пожеж на галузевих об’єктах – реальні та 
вірогідні. Категорії вибухопожежонебезпечності галузевих об’єктів. Класи приміщень і 
зон галузевих об’єктів за ПУЕ. 

Заходи та засоби системи попередження пожежі, обґрунтування та вибір доцільних 
заходів і засобів попередження пожежі на галузевих об’єктах. 

Заходи та засоби системи пожежного захисту на галузевих об’єктах, міжгалузеві та 
галузеві нормативи щодо заходів і засобів системи пожежного захисту на галузевих 
об’єктах, обґрунтування і вибір заходів і засобів системи захисту для галузевих об’єктів. 

Система організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки у галузі. Організація 
служби пожежної безпеки у галузі, її функції. Навчання працівників з питань пожежної 
безпеки. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини на галузевих об’єктах. 
Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки на галузевих об’єктах.  

 
Остаточний зміст навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” 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 
«Охорона праці у галузі» 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. Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: 
«Основа». 2011. – 551 с. http://www.zerkalov.org/node/3001  

2. Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі: конспект лекцій для студентів економічного 
напряму.  http://www.zerkalov.org/node/3001 

3.  Электробезопасность на промышленных предприятиях: Справочник / Сабарно Р.В. и 
др. К.: Техника, 1985. – 387 с. 

4. Справочник по охране труда на промышленном предприятии./ К.Н. Ткачук и др. - К.:, 
Техника, 1991.-285 с. 

5. Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів освіти України. – К.: - Пожінформтехніка, 1999. – 256 с. 

6. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів: Афіша, 2000.–176с. 
 
Необхідна для самостійної роботи учбово-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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