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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

У створенні умов праці, яки відповідають сучасним вимогам, важливе 

значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у 

випускників ВНЗ переконання щодо важливості цих питань і їх пріоритетності 

по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону 

України "Про охорону праці", є одним з основних принципів державної 

політики у галузі охорони праці. Одним з шляхів наближення до вирішення цієї 

вкрай важливої проблеми є вивчення майбутніми керівниками підприємств і 

колективів, розробниками та користувачами складної сучасної техніки і 

технологій учбової дисципліни “Охорона праці в галузі”. 

Дисципліна “Охорона праці в галузі” – яка відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 

«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» 

належить до переліку нормативних дисциплін, у навчальних планах 

відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "магістр" ("спеціаліст"). 

Навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з 

урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» 

засвоїли головні положення нормативних дисциплін «безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці», а також окремі питання безпеки 

праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення 
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актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, 

економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-

технічного прогресу. 

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона 

праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів та магістрів 

визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і 

становить 36 академічних годин. 
 

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ НОРМАТИВНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ „ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” 

 

Мета вивчення дисципліни „Охорона праці в галузі” полягає у 

формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу 

та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної 

професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у 

будь-якій галузі виробництва. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

конкретної галузі господарювання через ефективне управління охороною праці 

та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку. 
 

Основні професійні компетенції 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями 

та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними 

професійними компетенціями з охорони праці: 

у науково-дослідній діяльності: 

 готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу 

ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих 

місцях. 

у технологічній діяльності: 

 обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 

 участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 

 розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві. 

в організаційно-управлінській діяльності: 
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 впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 

 здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні 

виробничих та управлінських функцій; 

 здатність до організації діяльності виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

 управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві; 

 впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 

повноважень з охорони праці у виробничому колективі. 

у проектній діяльності: 

 розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних 

умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на 

основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі 

охорони праці. 

у педагогічній діяльності: 

 розробка методичного забезпечення і проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці. 

у консультаційній діяльності:  

 надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 

безпеки праці; 

 готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в 

організації. 

 

III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

Розподіл навчального часу за  видами занять, а також за темами та видами 

занять    з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі”  

наведено відповідно у таблицях 1 та 2. 
 

Таблиця 1. Розподіл навчального часу за видами занять  (1 кр. ECTS)  
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 6 

Таблиця 2. Розподіл навчального часу за темами та видами занять 
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Тема 1. Міжнародні норми в сфері охорони праці. 

 

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з 

охорони праці в галузі. 

 

Тема 3. Система управління охороною праці в організації. 

 

 

Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. 

Розслідування нещасних випадків. 

 

Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі 

професійної діяльності. 

 

Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових 

дослідженнях. 

 

Тема 7. Основні заходи пожежної безпеки та профілактики 

на галузевих об’єктах. 

 

Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль  

за станом охорони праці. 

 

Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку  

та професійного захворювання на виробництві. 
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Примітка: -  в чисельнику для денної форми навчання; 

        -  в знаменнику для заочної форми навчання 

 

 

IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   „ОХОРОНА 

ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” 

Враховуючі специфіку нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

і розподіл навчального часу за видами занять, основними завданнями щодо 

самостійної роботи студентів (СРС) є, по-перше, поглиблене вивчення 

лекційного матеріалу за темами, і по-друге, додаткове самостійне вивчення під 

керівництвом викладача окремих розділів тем з дисципліни з використанням 

списку рекомендованої літератури. 
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За рішенням викладача, матеріали лекцій з дисципліни „Охорона праці в 

галузі” можуть надаватися студентам  як  денної, так  і  заочної форм навчання 

в електронному вигляді. 

Для студентів заочної форми навчання також передбачається виконання 

відповідних завдань з СРС  при проведені  практичних занять /лабораторних 

робіт/. 

 /*Примітка: Список рекомендованої літератури може корегуватися та 

доповнюватися викладачем з урахуванням специфіки галузі./  

 

Лекція 1. 

  
Тема 1.  –  Міжнародні норми в сфері охорони праці. 

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне 

партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі. 

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - 

частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова 

директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки 

та гігієни праці працівників». 

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації 

МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки 

співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони 

здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. 

Європейський Союз. Співдружність незалежних держав. 

Рекомендована література:  Л2.1;Л2.6;Л2.12;Л3.12; Л3.17-Л3.22. 

Додаткові завдання з СРС за даною темою: Охорона праці як 

невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні 

принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної 

відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». 

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». 

Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності. 

Рекомендована література:  Л2.6;Л2.12;Л3.19-Л3.20. 

 

Тема 2. –  Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 

праці в галузі. 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.  

Організація системи управління охороною праці в галузі. Покажчик 

нормативно-правових актів з питань охорони праці.  

Рекомендована література:  Л1.1-Л1.21; Л2.1-Л2.15;Л3.1-Л3.22. 

Додаткові завдання з СРС за даною темою:  Галузеві програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  

Рекомендована література: Л1.14;Л1.18Л1.19;Л2.2;Л2.12; Л3.15. 
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Лекція 2.  

Тема 3. Система управління охороною праці в організації. 

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління 

охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в 

організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів. 

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт 

OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. 

Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз 

з боку керівництва. 

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці 

керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій 

забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП. 

Рекомендована література: Л1.8-Л1.19; Л1.11-Л1.13;Л1.18-Л1.21;Л2.1-Л2.4; 

Л2.6;Л2.12;Л3.6-Л3.8;Л3.12;Л3.14-Л3.15;Л3.21-Л3.22. 

Додаткові завдання з СРС за даною темою:  Планування заходів з 

охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, 

оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників 

охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета 

та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини ПЛАС. 

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні 

складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні 

особливості. 

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи 

функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ. 

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та 

основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування. 

Рекомендована література: Л1.16;Л1.17;Л1.21;Л2.1-Л2.2;Л2.6;Л2.9-Л2.13; 

Л3.6;Л3.12;Л.3.15;Л3.21-Л3.22. 

 

Лекція 3.  

Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі.        

Розслідування нещасних випадків. 

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. 

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних 

захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. 

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних 

захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні 

документи. 
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Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та 

невідповідностей. 

Рекомендована література:  Л1.1-Л1.6;Л.1.10;Л2.1-Л2.6;Л2.12-Л2.14;Л3.7; 

Л3.10-Л3.11;Л3.17-Л3.20. 

Додаткові завдання з СРСР за даною темою:  Особливості 

розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. 

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та 

інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини 

виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем 

тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму. 

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму 

та професійної захворюваності в галузі. 

Рекомендована література:  Л1.10;Л.12-Л1.15;Л2.1-Л2.6;Л2.12;Л2.14-Л2.15; 

Л3.7-Л3.8;Л3.17-Л3.20. 

 

Лекція 4 – Лекція 7 

Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності. 

Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.  

Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. 

Вимоги безпеки до виробничих, офісних і допоміжних приміщень. Вимоги 

безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень. 

Вимоги безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та 

експлуатації виробничого обладнання і технологічних процесів при підготовці 

сировини та при виконанні робіт. Вимоги до засобів індивідуального захисту. 

Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і 

кондиціювання повітря. Вимоги безпеки і гігієни праці при використанні 

обчислювальної техніки і офісного обладнання.  

Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту 

працюючих від дій шкідливих та небезпечних факторів, характерних для 

типових виробничих і невиробничих підприємств або організацій галузі. 

Методичний підхід до розробки організаційних і технічних рішень щодо їх 

реалізації. 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 (розглядаються 

за характерними для галузі факторами).  

Шляхи, заходи і засоби підвищення безпеки технологічних процесів і 

обладнання характерних для галузі (за наявністю). Особливості питань 

електробезпеки в галузі. Аналіз і обґрунтування мір, засобів і заходів з 

електробезпеки. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, 

автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку. 
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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.  

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. 

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. 

Ідентифікація та декларування  безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

(ОПН). Профілактичні заходи щодо запобігання аварій на виробничих об’єктах 

галузі. Зміст і порядок розробки і затвердження плану локалізації і ліквідації 

аварій. Інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного 

функціонування потенційно небезпечних об’єктів, захист виробничого 

персоналу та населення, зменшення збитків, втрат, руйнувань у разі аварій.  

Рекомендована література:  Л1.1-Л1.9;Л1.17;Л1.19;Л1.21;Л2.1Л2.6;Л2.9- 

Л2.11;Л2.13-Л2.15;Л3.1-Л3.22. 

 

(*Примітка: Зміст даної теми та список рекомендованої літератури  

конкретизується і корегується кожним викладачем з урахуванням специфіки 

питань охорони праці  у конкретній галузі). 

 

Лекція 8.  
 

Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі 

охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні 

інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони 

праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші 

підрозділи вищих навчальних закладів. 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми. 

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, 

профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи 

аналізу.  

Рекомендована література: Л1.1-Л1.3;Л1.5-Л1.6;Л1.17;Л2.1-Л2.6;Л2.12-

Л2.13; Л3.15;Л3.19-Л3.22. 
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Додаткові завдання з СРС за даною темою:  Використання 

статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних 

захворювань в аналітичній роботі. Наукові основи удосконалення систем 

управління охороною праці і наглядовою діяльністю. Сучасні автоматизовані 

системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження 

травматизму і напрямки їх вдосконалення. 

Рекомендована література:  Л2.1-Л2.6;Л2.12-Л2.14. 

 

Тема 7. Основні заходи з пожежної безпеки та профілактики на 

галузевих об’єктах. 

Алгоритм і напрямки забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів.  

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. 

Порядок створення і використання систем евакуації. Міри і засоби обмеження 

можливості і швидкості розповсюдження пожежі. 

Система організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки у галузі. 

Організація служби пожежної безпеки у галузі, її функції.  

Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки на 

галузевих об’єктах. 

Рекомендована література:  Л1.4;Л2.1-Л2.6;Л2.12-Л2.13. 

Додаткові завдання з СРС за даною темою: Обґрунтування вибору 

номенклатури і кількості засобів пожежогасіння. Автоматичні засоби 

пожежогасіння та димовидалення на об'єктах галузі. Протипожежне 

водопостачання. Пожежна сигналізація і зв'язок. 

Навчання працівників з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні 

комісії та добровільні пожежні дружини на галузевих об’єктах.  

Рекомендована література:   Л1.4;Л2.1-Л2.6;Л2.12-Л2.13. 

 

Лекція 9.  

Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль  

за станом охорони праці в галузі. 

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб 

Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів 

державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. 

Рекомендована література:Л1.1;Л1.19;Л2.1;Л2.12-Л2.13;Л3.21. 

Додаткові завдання з СРС за даною темою: Особливості проведення 

державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення 

наглядових заходів. 

Рекомендована література:  Л1.19; Л2.12-Л2.13. 
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Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку  

та професійного захворювання на виробництві. 

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види 

страхування. 

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик 

і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони 

праці, їх функції і повноваження. Особливості соціального страхування в 

галузі. 

Рекомендована література: Л1.7;Л2.1;Л2.12;Л3.7;Л3.16. 

Додаткові завдання з СРС за даною темою: Фінансування страхових 

виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування 

Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів 

страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки 

застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.  

Рекомендована література:  Л1.7;Л2.1;Л2.12. 

(*Примітка:  згідно з  робочими навчальними програмами матеріали 

тем 6 – 9 вивчаються  студентами заочної форми навчання  самостійно в 

повному обсязі). 

 

Практичні заняття /лабораторні роботи/  
(для студентів заочної форми навчання) 

 

Рекомендуються наступні теми практичних занять /лабораторних робіт/ 

(вибір здійснюється з урахуванням специфіки напрямів підготовки та 

спеціалізації). 

Практичні заняття: 

1. Оцінка умов праці і принципи визначення ефективних мір з охорони 

праці в умовах дефіциту ресурсів 

2.  Порядок розробки системи управління охороною праці на 

підприємстві 

3. Порядок розробки і затвердження інструкції з охорони праці для 

професії (за спеціалізацією) 

4. Опрацювання принципів і методів організації діяльності підприємства 

у сфері охорони праці 

5. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій 

6. Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору та 

«Угоди з охорони праці» 

7. Порядок розробки і використання плану локалізації і ліквідації аварій 

на потенційно небезпечних об’єктах 

8. Перевірочний розрахунок системи опалення виробничих та офісних 

приміщень 
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9. Принципи вибору і розрахунку систем вентиляції  

10. Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення 

11. Вибір і оцінка ефективності акустичних методів захисту від шуму 

12. Розрахунок теплоізоляції технологічного устаткування 

13. Розрахунок занулення електрообладнання 

14.  Розрахунок санітарно-захисних зон об’єктів підвищеної небезпеки 

15.  Розрахунок зони захисту блискавковідводу 

16.  Розробка заходів пожежної профілактики на галузевих об’єктах  

17. Джерела і порядок розрахунку економічної ефективності мір з охорони 

праці  

Лабораторні роботи: 

18. Дослідження забруднення повітряного середовища робочої зони. 

19. Дослідження мікроклімату у виробничих приміщеннях. 

20. Дослідження природного та штучного освітлення виробничих 

приміщень. 

21. Дослідження ефективності засобів захисту від інфрачервоного 

випромінювання. 

22. Захист від шуму. 

23. Комплексне дослідження крокових напруг. 

24.  Заземлення та занулення  в електромережах. 

25. Пожежна безпека. 

 

(*Примітка: завдання  до СРС на практичних заняттях  /методичні  

вказівки до виконання лабораторних робіт/  надаються викладачем).   

(**Примітка: Теми практичних занять  /лабораторних робіт/ 

визначаються та корегуються кожним викладачем самостійно  з 

урахуванням існуючої специфіки питань охорони праці  у конкретній 

галузі) 

 

 

V. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Міжнародні норми в сфері охорони праці. 

2. Законодавство України в галузі охорони праці та промислової безпеки. 

3. Основні принципи  державної політики в галузі охорони праці та 

промислової безпеки. 

4. Загальна структура управління в сфері охорони праці. 

5. Рівні та органи  управління охороною праці в Україні. 

6. Економічні методи управління охороною праці. 

7. Загальна структура та завдання системи управління охороною праці на 

підприємстві. 

8. Функції  системи управління охороною праці на підприємстві. 

9. Вимоги стандарту OHSAS 18001 (ДСТУ-П OHSAS 18001) щодо 

побудови сучасних СУОП. 

10. Основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001. 

11. Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці. 
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12. Служба охорони праці підприємства. 

13. Розробка планів попередження, локалізації і ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій. 

14. Галузеве управління охороною праці. 

15. Розслідування та облік нещасних випадків. 

16. Розслідування та облік  нещасних випадків та професійних 

захворювань. 

17. Розслідування та облік аварій. 

18. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акти 

розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій. 

19. Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку. 

20. Оцінка умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх 

відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. 

21. Гігієнічна класифікація умов праці на робочих місцях. 

22. Паспортизація виробництв та атестація робочих місць за умовами 

праці, карта умов праці. 

23. Особливості професійного відбору в галузі. 

24. Вимоги до навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони 

праці. 

25. Навчання працівників з питань охорони праці. 

26. Види інструктажів з охорони праці, терміни проведення. 

27. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги для промислових підприємств та 

виробничих приміщень. 

28. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та до 

технологічних процесів. 

29. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення 

небезпечних ситуацій на виробництві. 

30. Карта небезпеки виробничого устаткування (апарата). 

31. Засоби індивідуального захисту в галузі. 

32. Гранично допустимі значення напруг доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів роботи 

електрообладнання. 

33. Класифікація виробничих приміщень за ступенем небезпеки ураження 

персоналу електричним струмом. 

34. Системи заходів і засобів безпечної експлуатації електроустановок. 

35. Класифікація  електроустановок за ступенем  електрозахисту. 

36. Ступінь пило- та вологозахисту електрообладнання  у відповідності з 

міжнародною IP класифікацією. 

37. Технічні заходи та засоби безпечної експлуатації електроустановок. 

38. Технічні заходи та засоби захисту персоналу при нормальних режимах 

роботи електроустановок. 

39. Технічні заходи та засоби захисту персоналу при переході напруг на 

нормально неструмопровідні частини електроустановок. 

40. Система організаційно-технічних заходів i засобів щодо попередження 

електротравм.  
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41. Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів. 

Нагляд та контроль. 

42. Захист від статичної електрики. 

43. Блискавкозахист будівель, споруд та технологічного обладнання на 

об’єктах галузі. 

44. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. 

45. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. 

46. Вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском. 

47. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском. 

48. Безпека під час експлуатації резервуарів і балонів. 

49. Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт. 

50. Вимоги до санітарно-захисних зон і зон спостереження. 

51. Санітарно-гігієнічні вимоги до  умов праці на комп’ютеризованих  

робочих місцях. 

52. Нормування шкідливих та небезпечних виробничих факторів під час 

роботи з ВДТ ПЕОМ. 

53. Вимоги до розміщення устаткування та організації  робочих місць 

користувачів ВДТ ПЕОМ. 

54. Вимоги ергономіки щодо  відображення візуальної   інформації  на 

екрані дисплея. 

55. Основні профілактичні заходи щодо збереження  здоров’я та 

підвищення працездатності користувачів ВДТ ПЕОМ. 

56. Методи аналізу професійного та виробничого ризиків, травматизму та 

професійної захворюваності. 

57. Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки. 

58. Законодавча і нормативно-правова база з пожежної безпеки. 

59. Класи та підкласи пожеж. 

60. Класифікація об’єктів галуз за їх вибухопожежонебезпекою. 

61. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою. 

62. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон 

відповідно до  ПУЕ. 

63. Вимоги щодо проектування електрообладнання для     

пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон. 

64. Системи забезпечення вибухопожежної безпеки об’єкта. 

65. Система попередження вибухів і пожеж. 

66. Система протипожежного та противибухового захисту. 

67. Евакуація людей при пожежі. 

68. Державний нагляд в сфері пожежної безпеки. 

69. Пожежна безпека при експлуатації приміщень та обладнання теплових 

установок і теплових мереж. 

70. Державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці. 

71. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. 
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72. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників або в 

разі їх смерті. 

 

VI. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1.Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1.1  Закон України «Про охорону праці».  

1.2  Кодекс законів про працю України.  

1.3  Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

1.4  Закон України «Про пожежну безпеку».  

1.5  Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 

1.6  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  

1.7  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

1.8  Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». 

1.9  Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності». 

1.10 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі 

питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві». 

1.11 НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-

правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці 

від 08.06.2004 р. № 151. 

1.12 НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 

р. № 55. 

1.13 НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». 

Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

1.14 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

1.15 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

1.16 НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».   

Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

1.17 НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці 

від 17.06.1999 р. № 112. 
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1.18 НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 

підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

1.19 НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за 

охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці 

України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92. 

1.20 Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки 

та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.08 р. 

1.21 Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 

системи управління охороною праці. Затверджено Головою 

Держгірпромнагляду    07.02.2008 р. 

2.Основна література 

2.1  Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони  

праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

2.2  Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. 

посіб.    – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

2.3 Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: 

Факт, 2005. – 480 с. 

2.4 Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 

Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 

2009. – 295 с. 

2.5 Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: 

Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. 

– К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

2.6 Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною 

праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2007. – 367 с. 

2.7  Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах 

державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002. 

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

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

2.9 Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією 

Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.  

2.10 Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. 

посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с. 

2.11 Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: 

Афіша, 2003. – 320 с. 

2.12 Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. 

Управління охороною праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с. 

2.13 Ткачук К.Н., Єсипенко А.С., Филипчук В.Л., Полукаров О.І. та ін. Система 

державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці: 

Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 384 с. 

2.14 Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф.,  Полукаров О.І. та ін. Психологія 

праці та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135 с. 
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2.15 Ткачук К.Н., Филипчук В.Л.., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукаров 

О.І. та ін. Виробнича санітарія: Навчальний посібник.– Рівне: 2012. – 443 с. 

3. Додаткова література 

3.1 ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 

3.2 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

3.3 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 

3.4 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

3.5 НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. № 65 

3.6 НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати 

на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994. 

3.7 НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

3.8 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та 

Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121. 

3.9 ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 

3.10 Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці 

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 

3.11 Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация». 

3.12 Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління 

охороною праці. Загальні вимоги. 

3.13 ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. 

3.14 Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та 

охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

3.15 Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 

7.02.2008 р. 

3.16 Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559. 

3.17 Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

працівників». 

3.18 Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». 

3.19 Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI 

SA8000: 2001 Social Accountability International. 



 19 

3.20 Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній 

відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social 

Responsibility. 

3.21 Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 

management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці 

– Вимоги. 

3.22 Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of 

OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001. 

4.Інтернет-ресурси 

4.1. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляду). 

4.2. http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

4.3. http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних 

ситуацій України.  

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

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України. 

4.5.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА 

СНГ). 

4.6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности 

труда МОТ. 

4.7. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

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

акти України (НАУ)». 

4.9. http://www.budinfo.com.ua  - Портал «Украина строительная: строительные 

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». 

4.10. http://www.oxpaha.ru  - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности. 

4.11. http://www.tehdoc.ru  - Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс,    

посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности. 

4.12. http://www.tehbez.ru  - Проект «Охрана труда в предпринимательстве», 

создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого 

предпринимательства в г. Москве». 

4.13. http://www.kodeks-luks.ru - Нормативные документы в области 

охраны труда:  

4.14. http://www.gazeta.asot.ru  - Электронная версия газеты «Безопасность 

Труда и Жизни». 

4.15. http://www.asot.ru  - Центральный сайт Ассоциации специалистов по 

охране труда (РФ). 
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http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
http://www.gazeta.asot.ru/

