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Вступ 

Програму навчальної дисципліни    “Охорона праці та цивільний захист” 

складено відповідно до освітньо-професійних програми підготовки 

бакалаврів напрямів 162 - біотехнології та біоінженерія, 133 -  галузеве 

машинобудування. 

Навчальна дисципліна належить до циклу базової підготовки. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, 

соціально-економічні та організаційно-технічні основи 

безпекижиттєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту, а також 

організаційні заходи та технічні засоби щодо контролю, мінімізації або 

усунення потенційних ризиків при роботі  на підприємствах 

фармацевтичного профілю та при роботі з біологічними об’єктами. 

Міждисциплінарні зв’язки: У структурно-логічній схемі дисципліна 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“бакалавр” після дисциплін природничо-наукової і соціально-гуманітарної  

підготовкита основних дисциплін базової підготовки, коли студенти мають 

достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це 

забезпечує можливість викладання дисципліни “Охорона праці та цивільний 

захист”з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни. 

Метою навчальної дисципліни  є формування у майбутніх фахівців 

усвідомлення відповідальності за особисту та колективну безпеку та 

здатностей (компетентностей) для її оцінки і забезпечення на робочих місцях 

і у підрозділах  під час майбутньої   професійної діяльності на первинній 

посаді з обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони 

праці, а також набуття студентами компетенцій, знань, умінь та навичок, що 

необхідні для здійснення їх професійної діяльності за спеціальністю з 

урахуванням ризику виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій 

(аварій, пожеж тощо), які можуть  привести до несприятливих наслідків на 

об’єктах фармацевтичного виробництва та при роботі з біологічними 

об’єктами. 

За результатами вивчення дисципліни бакалаври за напрямами 

підготовки біотехнологія та машинобудування мають бути здатними 

вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог безпеки 

життєдіяльності, охорони праці  та цивільного захисту виходячи з наступних 

компетенцій:  

 мати відповідну культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, 

при якому питання безпеки, захисту й збереження здоров’я людини 

розглядаються як  найважливіші пріоритети в житті й професійній 

діяльності; 

 здатність аналізувати небезпечні для людини та навколишнього 

середовища чинники виробничого процесу, надзвичайні ситуації та 



враховувати їх при плануванні (проведенні) технологічного 

процесу;  

 здатність оцінювати санітарно-гігієнічні умови і рівень безпеки 

праці на окремих робочих місцях і у виробничих приміщеннях; 

 здатність використовувати положення законодавчих актів і 

нормативно-правових документів з охорони праці, виробничої і 

промислової безпеки та цивільного захисту у своїй діяльності; 

 здатність організовувати навчання з питань охорони праці на своїх 

робочих містах; 

 здатність аналізу біонебезпек та біозагроз для врахування при 

роботіна  біотехнологічному виробництві; 

 здатність користуватися основними методами збереження життя, 

здоров’я та працездатності працівників під час майбутньої 

професійної діяльності у межах своєї компетенції на первинної 

посаді, а також в умовах надзвичайних ситуацій; 

 здатністьвиконувати професійні функції, обов’язки і повноваження з 

охорони праці, виробничої та цивільної безпеки під час майбутньої 

професійної діяльності на первинній посаді. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання : 

 соціально-економічних, правових і організаційних основ безпеки 

життєдіяльності,біобезпеки, охорони праці та цивільного захисту; 

 основ гігієни праці і виробничої санітарії в фармацевтичної 

промисловості та при роботі з біологічними об’єктами; 

 основ виробничої безпеки, а також безпеки технологічних процесів і 

обладнання в фармацевтичної промисловості та при роботі з 

біологічними об’єктами; 

 основ безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС); 

 методів локалізації та ліквідації НС; 

 методів захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних 

цінностей в умовах НС. 

уміння: 

в виробничо-технологічній діяльності: 

 здійснювати ідентифікацію шкідливих і небезпечних факторів в 

оточуючому середовищі; 

 оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність 

вимогам безпеки; 



 оцінювати рівень біозагроз та враховувати їх при плануванні та 

управлінні біотехнологічних процесом;  

 обирати та експлуатувати сучасні засоби колективного та 

індивідуального захисту; 

 обґрунтовувати вибір оптимальних умов і режимів праці в галузі 

діяльності на основі сучасних досягнень в сфері охорони праці; 

 обґрунтовувати та забезпечувати виконання комплексу робіт на 

об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-

гігієнічним вимогам; 

 оцінювати  рівень вибухо-пожежонебезпеки приміщень і 

забезпечувати відповідність мір пожежної профілактики, засобів, 

пристроїв та заходів протипожежного захисту нормативним 

вимогам; 

  проводити інструктажі з охорони праці на робочих місцях; 

 кваліфіковано діяти при виникненні і в умовах аварійних та 

надзвичайних ситуацій. 

 оцінки відповідності умов  праці на робочих місцях вимогам чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

 аналізу пожежної небезпеки об’єктів і вибору первинних засобів 

пожежогасіння; 

 надання першої долікарської допомоги. 

в проектно-конструкторській діяльності: 

 забезпечувати максимальний рівень безпеки і гігієнічних 

характеристик технологічних процесів і обладнання на стадії їх 

створення (проектування) у межах своєї компетенції. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4кредити 

ECTS і вона складається з одного кредитного модулю. 

Рекомендований розподіл навчального часу 
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1 4 120 36 28 8 48 Диф. залік 

Заочна 1 4 120 8 4 - 108 
Диф. залік 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1.  Безпека життєдіяльності 

Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, 

ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки 

як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. 

Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці 

життєдіяльності. Види небезпек. Класифікація небезпек. 

 Небезпеки природні, соціальні та техногенні. Таксономія, ідентифікація 

та квантифікація небезпек. Види небезпек. Критерії переходу небезпечної 

події у надзвичайну ситуацію (НС). Класифікація НС за причинами 

походження, територіальним поширенням і обсягами заподіяних або 

очікуваних збитків. 

Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників 

фармацевтичного виробництва. Травми, захворювання та отруєння, в тому 

числі виробничі травми та професійні захворювання, які мають місце в 

умовах фармацевтичного виробництва та при роботі з біологічними 

об’єктами. 

 Основні причини травм, захворювань та отруєнь. Розподіл травм за 

ступенем тяжкості. Захворювання хронічні. Мета та завдання профілактики 

нещасних випадків, захворювань та отруєнь. Основні заходи запобігання 



травм, захворювань та отруєнь. Профілактика травматизму та захворювань, в 

тому числі професійних. 

Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Загальний аналіз ризику і проблем 

безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, 

персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище. 

Концепція прийнятного ризику.  

 Ідентифікація ризиків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, 

передача і ухвалення) та інструментів управління виявленими ризиками.  

 

Розділ 2. Охорона праці  

Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці в умовах біотехнологічного виробництва. 

Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці.  

Система державного управління охороною праці в Україні. Система 

управління охороною праці на фармацевтичних підприємствах. 

Служба охорони праці фармацевтичногопідприємства.  

Навчання з питань охорони праці на фармацевтичних підприємствахта 

на біотехнологічних виробництвах. 

Інструктажі з питань охорони праці.  

Профілактика травматизму та професійних захворювань на 

фармацевтичних підприємствах та на біотехнологічних виробництвах. 

Розслідування нещасних випадків. 

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки 

виробничого характеру. Мета та завдання профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини 

виробничих травм та професійних захворювань. Основні заходи по 

запобіганню травматизму та професійним захворюванням. 

Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки 

роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких 

проводиться розслідування. Встановлення зв’язку нещасного випадку з 

виробництвом. 

Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні 

документи. Спеціальне розслідування.  

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві.Завдання страхування від нещасного 

випадку.Страховий ризик і страховий випадок.  



Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються 

Фондом соціального страхування від нещасних випадків.Визначення ступеня 

втрати працездатності потерпілим.Право на страхові виплати у разі смерті 

потерпілого. 

Основи гігієни праці та виробничої санітарії на фармацевтичних 

підприємствахта на біотехнологічних виробництвах. 

Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні 

підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці на фармацевтичному підприємстві. 

Повітря робочої зони на фармацевтичних підприємствах та на 

біотехнологічних виробництвах.Мікроклімат робочої зони. Заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату. 

 Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та 

засоби попередження забруднення повітря робочої зони. 

Вентиляція на фармацевтичних підприємствах та на біотехнологічних 

виробництвах. Види вентиляції.  

Освітлення виробничих приміщень біотехнологічних виробництв. 

Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування рівня 

освітлення на робочих місцях.  

Вібрація на біотехнологічних виробництвах.Джерела, класифікація і 

характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. Типові заходи та 

засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій. 

Шум, ультразвук та інфразвук на біотехнологічних 

виробництвах.Нормування шумів. Методи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від шуму.  

Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та 

ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та 

засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку. 

Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного 

діапазону.Характеристики полів і випромінювань. Нормування 

електромагнітних випромінювань. Захист від електромагнітних 

випромінювань і полів. 

Особливості інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного 

випромінювання, їх нормування. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ 

випромінювань. 

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного 

випромінювання. Специфіка захисту від лазерного випромінювання. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і 

допоміжних приміщень на фармацевтичних виробництвах та на 

біотехнологічних виробництвах. 

Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-

захисні зони підприємств. Вимоги до розташування промислового 



майданчика підприємства, до виробничих та допоміжних приміщень. Вимоги 

охорони праці до розташування виробничого і офісного обладнання та 

організації робочих місць. 

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та 

зміст атестації. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці, паспортизація виробництв, карта умов праці. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до  умов праці на комп’ютеризованих  робочих 

місцях.Організація режиму праці та відпочинку користувачів ВДТ ПЕОМ.  

Виробнича безпека на фармацевтичних підприємствах та 

біотехнологічних виробництвах. Загальні вимоги безпеки  технологічного 

обладнання та процесів.  

Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих 

місць.Застосування засобів  індивідуального та колективного захисту. 

Основні заходи і засоби, що використовуються у біотехнологічний 

галузі для підвищення рівня безпеки технологічних процесів, обладнання та 

продукції.  

Електробезпека в біотехнологічній галузі. 

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 

струмом. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електрообладнання.  

Класифікація електрообладнання за електрозахистом.Методи та засоби 

захисту від статичної електрики. Блискавкозахист виробничих об’єктів та 

обладнання. 

Організація безпечної експлуатації електрообладнання. Вимоги до 

працівників. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. Навчання та інструктажі 

з електробезпеки.  

Безпека під час експлуатації систем, що працюють  під тиском, які 

використовуються в біотехнологічних системах.  

          Загальні вимоги з безпеки при виробництві, монтажу та експлуатації 

посудин, що працюють під тиском, парових та водогрійних котлів, 

теплообмінних апаратів і теплових мереж. 

Порядок технічного опосвідчення та отримання  дозволу на 

експлуатацію.   

Безпека під час експлуатаціїсистем кріогенної техніки в 

біотехнологічному виробництві. Захист працівників під час експлуатації 

установок кріогенної техніки. 

Безпека під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт 

на підприємствах фармацевтичної галузі.   

навантажувально-розвантажувальних робіт та переміщення вантажів. 

 Безпека при роботі з біологічними об’єктами. Нормативно-правова база 

України у сфері охорони праці при роботі з біологічними об’єктами. 

Потенційно небезпечні біологічні об’єкти і їхсучасна класифікація. 

Організаційні заходи і технічні засоби щодоконтролю, мінімізації 

та/або усунення потенційних ризиків при роботі з біологічнимиоб’єктами. 



Особливості контролю мікробіологічних забруднень на біотехнологічних і 

фармацевтичних підприємствах 
 

Розділ 3.  Цивільний захист  населення і територій 

Законодавча і нормативно правова база цивільного захисту 

Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. 

Класифікація надзвичайних ситуацій. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС України).Суб’єкти забезпечення цивільного 

захисту. Основні принципи здійснення цивільного захисту. 

Єдина державна система цивільного захисту (ЄСЦЗ). Головні завдання 

та структура ЄСЦЗ. Органи управління ЄСЦЗ, їх функції та повноваження. 

Режими функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту.  

Права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту. 

Загальні принципи навчання та підготовки населення до дій в умовах 

надзвичайних ситуацій.Система інструктажів з ЦЗ. Програми підготовки 

населення до дій у НС.  

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та адміністративно-

територіальних одиниць (АТО) у надзвичайних ситуаціях (НС). 

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, вражаючі 

фактори, що ними формуються.  

Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів 

економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних 

метеорологічних явищ. 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища, вражаючі фактори, що ними 

формуються, характер їхніх проявів та наслідки. 

Пожежі у природних екосистемах, вражаючи фактори природних 

пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Промислові аварії, 

катастрофи та їх наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їх 

масштабу.  

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. 

Вимоги до транспортування небезпечних речовин.Гідродинамічні об’єкти і їх 

призначення. Причини виникнення гідродинамічних аварій. Хвиля прориву 

та її вражаючі фактори. Техногенні вибухи таїх фактори і наслідки.НС в разі 

аварії на вибухопожежонебезпечних об’єктах. Характеристика осередків 

ураження (ОУ) при вибухах та пожежах.Захист населення. 

Характеристики зон хімічного зараження. Особливості забруднення 

місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом 

небезпечних хімічних речовин.Захист приміщень від проникнення токсичних 

аерозолів. 



Радіаційні катастрофи і аварії. Фази аварій.Характеристики зон 

радіоактивного зараження. Алгоритм локалізації та ліквідації наслідків 

радіаційного ураження . Дозиметричний контроль. Захист населення і 

територій від наслідків дії радіації.Режими захисту цивільного населення. 

Використання засобів індивідуального захисту, укриття людей у 

захисних спорудах (ЗС). Класифікація захисних споруд цивільного захисту. 

Порядок створення, утримання та експлуатації захисних споруд, регламент їх 

використання у мирний час. Укриття населення у захисних спорудах при 

виникненні НС.  

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. 

Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, 

гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. 

Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, 

чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. 

Заходи безпеки спрямовані на запобігання поширенню інфекційних 

захворювань. Дії населення, яке опинилось в осередку інфекційних 

захворювань.Знезараження територій, споруд, техніки та санітарна обробка 

людей. Способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції на об’єкті 

господарської діяльності. 

Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та 

засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та 

каскадні вражаючі фактори,аналіз аварійних ситуацій під час технологічного 

тероризму на фармацевтичних підприємствах та біотехнологічних 

лабораторіях.  

Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. 

Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку 

суспільства. Інформаційна війна сучасної Росії проти України та інших країн 

світу. 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у 

рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. Шкідливі 

звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Зростання злочинності як 

фактор небезпеки.  

Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі 

надзвичайної ситуації. 

Заходи захисту населення і територій, які проводять завчасно. Сталість 

функціонування виробничих об’єктів.  

Єдина державна система цивільного захисту. Оповіщення населення. 

Порядок ідентифікації, обліку та декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки.  

Пожежна безпека та профілактика на виробничих об’єктах 

біотехнологічної галузі. 

Існуюча нормативно-правова база з пожежної безпеки та профілактики. 



Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих 

об’єктах. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого 

об’єкту. Засоби пожежогасіння.  

Навчання працівників з питань пожежної безпеки та профілактики. 

4. Рекомендована тематика практичних занять 

Метою практичних занять є поглиблення знань за окремими розділами 

та темами лекційного матеріалу і питань, які вивчають самостійно, 

формування відповідних умінь та набуття досвіду щодо оцінювання 

виробничого середовища на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, 

потенційної небезпеки об’єктів, вибору засобів пожежогасіння та організації 

відповідних заходів з цивільного захисту у разі виникнення НС з 

урахуванням напряму підготовки та майбутніх первинних посад. 

Рекомендується наступна тематика практичних та семінарських занять. 

За розділом 1: 

1. Визначення ризику для технічної системи побутового або 

спеціального призначення. 

2. Розробка ризик-стратегії з метою зниження ймовірності реалізації 

ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 

3. Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. 

4. Вплив інформаційних чинників на здоров’я та безпеку 

людини(семінар). 

5. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я 

людини(семінар). 

6. Оцінка станів втоми і стресу. 

7. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

8. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги. 
 

За розділом 2: 

1. Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони  

праці параметрів повітря робочої зони.  

2. Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони 

праці параметрів освітлення виробничих і офісних приміщень. 

3. Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони 

праці параметрів шуму, ультра- інфразвуку на робочих місцях. 

4. Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони 

праці параметрів виробничих вібрації. 



5. Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони 

праці параметрівелектромагнітних полів і випромінювань 

радіочастотного діапазону 

6. Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони 

праці параметрів випромінювань оптичного діапазону 

7. Небезпечні чинники біотехнологічних виробництв та методика 

прогнозування їх впливу на здоров’я людини. 

8. Шкідливі чинники біотехнологічних виробництв та їх вплив на 

здоров’я людини. 
9. Розслідування нещасного випадку (семінар). 
10. Визначення повітрообміну при загальнообмінній вентиляції. 

11. Вибір та розрахунок системи вентиляції. 

12. Визначення величини освітленості, що створює система 

загального робочого освітлення. 

13. Розрахунок площі світлових прорізів 

14. Розрахунок системи освітлення 

15. Визначення рівня шуму на робочому місці 

16. Розрахунок шумопоглинального екрану 

17. Розрахунок величини струму, що протікає через людину в разі 

ввімкнення її в електричну мережу 

18. Вибір і розрахунок заземлювальних пристроїв 

19. Розрахунок занулення корпусів електроустаткування 
 

За розділом 3: 

1. Прогнозування і оцінювання хімічної обстановки в разі аварії 

на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті. 

2. Засоби індивідуального та колективного захисту населення від 

небезпек надзвичайних ситуацій.  

3. Оцінювання надійності захисту працівників промислового 

об’єкту з використанням захисних споруд. 

4. Засоби моніторингу радіаційної, хімічної обстановки та 

дозиметричного контролю, а також визначення виду і ступеню 

зараження об’єкта радіоактивними, та небезпечними 

хімічними речовинами.  

5. Практична підготовка та відпрацювання дій за планами 

реагування на надзвичайні ситуації. 

6. Аналіз пожежної небезпеки об’єктів Методи і засоби гасіння 

пожеж. 

7.  Розрахунок часу евакуації в разі пожежі. 
 



Тематика практичних та семінарських занять визначається фаховою 

спрямованістю за відповідним напрямом підготовки бакалаврів, обирається 

та наводиться у робочій навчальній програмі дисципліни «Охорона праці та 

цивільний захист». При цьому допускається розширення переліку і тем 

практичних занять якщо цього вимагають специфіка і особливості напряму 

підготовки. 

5. Рекомендований перелік лабораторних робіт  

Метою проведення лабораторних робіт з нормативної дисципліни 

«Основи охорони праці та цивільний захист» є оволодіння студентами 

засобами і методами дослідження параметрів виробничого середовища та 

трудового процесу, виявлення шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників, оцінки заходів, спрямованих на їх нормалізацію та безпеку праці. 

Рекомендується наступна тематика лабораторних робіт. 

1. Дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо 

відповідності цих параметрів нормативним значенням. 

2. Дослідження та контроль характеру забрудненості робочої зони 

шкідливими речовинами та оцінка щодо його відповідності 

нормативним значенням. Особливості застосування засобів 

індивідуального захисту. 

3. Електробезпека в електромережах з різними режимами нейтралі, 

заземлення, занулення. 

4. Дослідження та оцінка якості природного  та штучного освітлення на 

робочих місцях. 

5. Дослідження  та  оцінка відповідності виробничого шуму на робочих 

місцях санітарним нормам. 
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1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/. 

2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

3. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/


4. Рада національної безпеки і оборони України 

http://www.rainbow.gov.ua/. 

5. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

6. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

7. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

www.100top.ru/news/ . 

8. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню 

території  http://www.scgis.ru/russian/. 

9. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

10. Український інститут досліджень навколишнього середовища i 

ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України  

http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

11. http://www.social.org.ua– Офіційний сайт Фонду соціального 

страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних 

захворювань України. 

12. http://base.safework.ru/iloenc–  Энциклопедия по охране и безопасности 

труда МОТ. 

13. http://base.safework.ru/safework– Библиотека безопасного труда МОТ.  

14. http://www.nau.ua  – Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

15. http://dpu.gov.ua/default.aspx - Офіційний сайт Державної 

інспекції України з питань праці. 

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

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

17. http://www.iacis.ru http://base.safework.ru/iloenc- Энциклопедия по 

охране и безопасности труда   МОТ. 

18. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

 

7. Засоби діагностики успішності навчання 

Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою 

рейтингової системи оцінювання. Підсумкова оцінка якості засвоєння 

навчальної програми визначається результатами заліку, порядок проведення 

якого визначається робочою навчальною програмою 

Для підсумкової комплексної діагностики пропонується 

використовувати залікові білети, які повинні мати не менш трьох питань (по 

одному з кожного розділу) і двох завдань. Типовий перелік питань/завдань 

наведено у додатку 1., який може корегуватися і доповнюватися у 

відповідності зі змістом робочих навчальних програм кредитного модуля для 

конкретних спеціальностей. 

file:///C:/Users/ОП/AppData/Local/Temp/Рада%20національної%20безпеки%20і%20оборони%20України
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/
http://chronicl.chat.ru/
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
http://www.nau.ua/
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc


 

8. Методичні рекомендації 

Уточнення змісту навчальної дисципліни «Основи охорони праці та 

цивільний захист» для конкретних напрямів підготовки бакалаврів 

здійснюється у робочих навчальних програмах, на основі даної програми з 

урахуванням специфіки напряму та особливостей діяльності майбутнього 

фахівця. 

У робочій навчальній програмі дисципліни завдання вивчення 

кредитного модулю подають у вигляді системи конкретних знань, умінь та 

компетенцій із зазначенням рівня їх сформованості за напрямом відповідно 

до освітньо-професійної програми. 

Кафедра “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки” спільно з 

факультетом біотехнології  НТУУ ”КПІ ім. І. Сикорського” забезпечує 

студентам, що навчаються за індивідуальними програмами, можливість 

виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни 

«Основи охорони праці та цивільний захист».  
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