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1. Мета вивчення навчальної дисципліни  полягає у формуванні у майбут-

ніх спеціалістів 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 нерозрив-

ної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх 

вимог безпеки праці у конкретній галузі. 

2. Передумови для вивчення дисципліни. «Основи охорони праці» (ОП) є 

дисципліною, якій передує вивчення дисциплін –  «Фізика», «Хімія», «Вища ма-

тематика». 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання заочна (дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів  - 3 

Кількість годин        - 90 
вибіркове 

Семестр викладання дисципліни 8  

Вид контролю: Екзамен   

Розподіл часу:  

- лекції  (годин) 12  

- лабораторні роботи (годин) 12  

- практичні заняття (годин)   

- самостійна робота студентів (годин) 28  

- курсовий проект (годин)   

- курсова робота (годин)   

- розрахунково-графічна робота (кон-

трольна робота) 
  

- підготовка та складання екзамену 
(годин) 

30  

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни. По завершені вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати:  

 порядок проведення розслідування нещасних випадків, аварій та професійних 

захворювань; 

 основні заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації  

наслідків аварій на виробництві.  

 основні регламентуючі документи і закони з охорони праці; 

 методи і засоби вимірювання параметрів що характеризують вимоги праці на  

робочому  місці; 

 мікроклімат та його вплив на організм людини; 

 основні правила першої допомоги при отруєннях; 

 методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них; 

 заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за фактором 
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хімічного складу повітря робочої зони;  

 класифікація вентиляційних систем та їх призначення, схеми вентиляції; 

 види виробничого освітлення, його значення; 

 вимоги санітарних норм до виробничого освітлення; 

 параметри звукового поля - звуковий тиск, сила звуку, частота, рівні сили 

звуку і рівні звуку; 

 межі сприймання шумів органами слуху людини; 

 дія шуму на організм людини; 

 класифікація методів захисту від шуму; 

 види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини; 

 нормування вібрацій та загальні методи захисту; 

 вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від електромагніт-

них полів; 

 види і джерела іонізуючих випромінювань;  

 соматичні та генетичні наслідки радіаційного опромінення; 

 гігієнічне нормування радіаційного опромінення; 

 поглинута та еквівалентна дози, одиниці виміру, зв'язок; 

 загальні заходи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань; 

 заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за фактором 

електробезпеки;  

 заходи і засоби системи попередження пожеж ; 

 заходи і засоби системи протипожежного захисту промислових об'єктів; 

 складові системи організаційних протипожежних заходів у галузі.  

вміти:  

 використовувати засоби захисту людини від шкідливих виробничих  

факторів; 

 розробити технічні рішення, щодо поліпшення стану виробничого   

середовища за факторами хімічного  складу повітря робочої   зони;  

 розробити технічні рішення, щодо поліпшення стану виробничого    

середовища за факторами радіаційної безпеки робочої  зони;  

 оказувати першу допомогу людини, що вражена токсичними хімічними  

речовинами; 

 оказувати першу допомогу людини, що вражена електрострумом; 

 аналізувати вимоги виробничої діяльності, порівнювати фактичний стан  

вимог праці з      вимогами нормативних документів; 

 обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній  

виробничій      ситуації; 

–  провести інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих фак-

торів. 

5. Критерії оцінювання результатів навчання. Критерієм успішності ви-

вчення студентом дисципліни та проходження підсумкового оцінювання є досяг-

нення ним мінімального рівня оцінки за кожним запланованим результатом нав-

чання, якій дорівнює 60 балів за ЄКТС. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

 

Остаточна оцінка визначається з урахуванням правильності та повноти відповідей, ро-

зуміння ідей та принципів, що їх стосуються поставленні запитання, вірності підходу та резуль-

тату рішення завдань. 

Критерії оцінки наведені в таблиці. 

Оцінка 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Відповідь на питання пов-

на, конкретна, містить ви-

значення термінів, класи-

фікацію, основну і додат-

кову літературу; студент 

засвоїв взаємозв’язок ос-

новних понять дисциплі-

ни,  виявив творчі здібно-

сті в розумінні і викорис-

танні навчально-

методичного матеріалу. 

Відповідь містить ви-

значення термінів, кла-

сифікацію, основну лі-

тературу; студент пока-

зав систематичний ха-

рактер знань з дисцип-

ліни і здатний до їх са-

мостійного поповнення 

і оновлення в ході по-

дальшої навчальної ро-

боти і професійної дія-

льності. 

Відповідь містить 

визначення осно-

вних термінів; 

студент допустив 

похибки у відпо-

віді, але володіє 

необхідними 

знаннями для їх 

усунення під кері-

вництвом викла-

дача. 

Наведені невірні від-

повіді, нерозкрита 

суть питання; студент 

не може продовжити 

навчання або присту-

пити до професійної 

діяльності після за-

кінчення вузу без до-

даткових занять від-

повідної дисципліни. 

 

Оцінка 

 

 

 

Мова і стиль 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Викладено ясно, 

правильною мо-

вою, з вірними 

термінами, без 

граматичних по-

милок. 

Викладено до-

сить ясно, з не-

значними грама-

тичними помил-

ками.  

Викладено сум-

бурно, з помил-

ками, але все ж 

вірно по суті і 

зрозуміло. 

Викладено сум-

бурно, неграмот-

но і незрозуміло. 

 

Загальна оцінка виставляється залежно від кількості балів по всіх питаннях з урахуван-

ням коефіцієнта важливості. Критерії оцінювання наведені в таблиці. 

Оцінка 

За національною шка-

лою 

За 5 бальною шкалою За 100 бальною шка-

лою 

За шкалою ECTS 

Відмінно 5 90-100 А 

Добре 4,5 82-89 B 

4 75-81 C 

Задовільно 3,5 69-74 D 

3 60-68 E 

Незадовільно 2 35-59 FX 

1 1-34 F 
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Критерії затверджені на засіданні кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (про-

токол № 01 від 30 серпня 2019 року) 

6. Засоби діагностики результатів навчання.  Оцінка якості засвоєння на-
вчальної дисципліни «Основи охорони праці»   включає поточний контроль успі-
шності та складання підсумкового екзамену. Поточний контроль за здійснюється 
на кожному занятті.             

Підсумковий контроль за дисципліну проводиться у вигляді іспиту.  
 

 

7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього про-

цесу та видами навчальних занять 

Назва теми лекційного мате-

ріалу 

Кількість годин 
Назва тем ПР, ЛР, C3,CPC 

Кількість годин 
Літ-ра 

очна заочна очна заочна 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 8  
Лекція 1. Правові та ор-

ганізаційні основи охоро-

ни праці. Законодавство 

України про охорону пра-

ці. Закон України «Про 

охорону праці».  Розслі-

дування, нещасних випад-

ків, професійних захворю-

вань і аварій. 
2 

 СР1. 
1. Охорона праці жінок, 

неповнолітніх, інвалідів. Обов'-

язки працівників щодо додер-

жання вимог нормативно-

правових актів з охорони праці.  

2. Обов’язкові медичні 

огляди працівників певних ка-

тегорій. 

3. Відповідальність поса-

дових осіб і працівників за по-

рушення законодавства про 

охорону праці. 

4. Інструкції з охорони 

праці. Розробка та затверджен-

ня актів з охорони праці, що 

діють в організації. 

5. Фінансування охорони 

праці. Основні принципи і дже-

рела. Заходи і засоби з охорони 

праці, витрати на здійснення і 

придбання яких включаються 

до валових витрат. 

 

6 

 Осно-

вний: 

7, 9 

Додат-

ковий: 

16 

Інтер-

нет-

ресур-

си: 3, 6 

   Практична робота №1. «Дос-

лідження мікрокліматичних 

умов виробничого середовища» 

 2 

 Осн.: 

7, 10 

Додат.: 

11 

Інтер-

нет: 4, 

6 

Лекція  2. Навчання з 

питань охорони праці. 

Інструктажі з питань 

охорони праці. Види ін-

структажів. Порядок 

проведення інструктажів 

для працівників  

 

2 

    Осн.: 

1, 7, 9, 

10 

Дода.: 

16 

Інтер-

нет.: 1, 

3, 6 
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   Практична робота 2.   Дослі-

дження природного   освіт-

лення виробничих примі-

щень і робочих місць 
 

2 

 Осн.; 

1, 4, 6, 

7 

Додат: 

6, 19 

інтер-

нет: 1, 

5 

   Практична робота 3.   Дослі-

дження штучного  освітлення 

виробничих приміщень і ро-

бочих місць 
 

2 

 

Лекція 3.  Організація 

охорони праці на підп-

риємстві. 
 Структура, основні фун-

кції і завдання управлін-

ня охороною праці в ор-

ганізації. Служба охоро-

ни праці підприємства. 

Кольори, знаки безпеки 

та сигнальна розмітка. 

Стимулювання охорони 

праці. 

 

 

2 

 СР2.  Основні завдання, функції 

служби охорони праці. Струк-

тура і чисельність служб охоро-

ни праці. Права і обов’язки 

працівників служби охорони 

праці. Громадський контроль за 

станом охорони праці в органі-

зації. Комісія з питань охорони 

праці підприємства. Основні 

завдання та права комісії. Регу-

лювання питань охорони праці 

у колективному договорі. 

 

8 

 Осн.: 

2, 5, 7 

До-

дат.: 5, 

7, 18, 

19 

Інтер-

нет.: 1, 

4, 5 

Лекція 4. Профілактика 

виробничого травматиз-

му та професійних захво-

рювань 

 

2 

 СР3. Державне управління охо-

роною праці, державний нагляд 

і громадський контроль за охо-

роною праці. Система держав-

ного управління охороною пра-

ці в Україні. Компетенція та по-

вноваження органів державного 

управління охороною праці. 

Національна рада з питань без-

печної життєдіяльності насе-

лення.  Органи державного на-

гляду за охороною праці, їх ос-

новні повноваження і права. 

Громадський контроль за до-

триманням законодавства про 

охорону праці. 

 

6 

 Осн.: 

5, 7, 

10 

До-

дат.: 

28 

Інтер-

нет.: 2, 

4, 5 

   Практична робота 4. Атестація 

робочих місць за умовами пра-

ці.  

 2 

 Осн.: 

3, 5, 7 

Додат.: 

16 

Інтер-

нет.: 1, 

6 

 
  СР4: 

 Джерела, особливості і класи-

фікація електромагнітних ви-

промінювань та електричних і 

магнітних полів. Характеристи-

ки полів і випромінювань. Нор-

мування електромагнітних ви-

промінювань. Прилади та мето-

ди контролю. Захист від елект-

ромагнітних випромінювань і 

полів. 

6 

 Осн.: 

3,  7, 

10 

Додат. 

16 

Інтер-

нет.: 1, 

4, 5, 6. 
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  СР 5: 

 Класифікація та джерела ви-

промінювань оптичного діапа-

зону. Засоби та заходи захисту 

від ІЧ та УФ випромінювань. 

Специфіка захисту від лазерного 

випромінювання. 

 

6 

 
  СР 7: 

 Іонізуюче випромінювання. 

Виробничі джерела, іонізуючого 

випромінювання, класифікація і 

особливості їх використання. 

Типові методи та засоби захисту 

персоналу від іонізуючого ви-

промінювання у виробничих 

умовах. 

 

6 

 

 

 Практична робота №5 Дослі-

дження виробничого шуму 

 
2 

 Осно-

вний: 

5, 6, 7, 

10 

Дода-

тко-

вий: 

16 

Інтер-

нет-

ресур-

си: 4, 5 

СР 8. 

Ознайомитися з методами і 

призначенням звукоізоляції.  

Провести розрахунок звукоізо-

ляції, спроектувати ефективне 

звукоізляціонное огорожу.  

Скласти висновки, запропону-

вавши заходи щодо поліпшення 

акустичної захищеності примі-

щення. 

Програмне забезпечення - ком-

п'ютерна програма Is_Dev_Mes. 

 

6 

 

СР 9: 
 Джерела, класифікація і харак-

теристики вібрації.  Гігієнічне 

нормування вібрацій.  Методи 

контролю параметрів вібрацій.  

Типові заходи та засоби колек-

тивного та індивідуального за-

хисту від вібрацій. 

6  

 

 

 СР. Вентиляція виробничих 

приміщень. Розрахунок повіт-

рообміну 

Програмне забезпечення - ком-

п'ютерна програма Розрахунок 

повітрообміну_V_0.1. 

 

2 

 

 

 

 

 Осн.: 

1, 6, 7 

Додат: 

11 

Інтер-

нет: 4, 

6 
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  СР 10. Загальні вимоги безпеки 

Безпека під час вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Вивчити методику підбору 

строп до вантажів, що пе-

реміщуються. 

Ознайомитися зі способами ро-

зрахунку зусиль на гілках стро-

па. Розрахувати канати і стропи 

для вантажопідйомних робіт 

для визначення ступеня надій-

ності. Підібрати необхідний ка-

нат для безпечного переміщен-

ня вантажів. 

Програмне забезпечення - 

комп'ютерна програма 

SteelRoupes. 

 

 

4 

 Осно-

вний; 

1, 6, 7 

Додат-

ковий: 

12, 22 

інтер-

нет-

ресур-

си: 4, 

5, 6 

Лекція 5. Електробезпека. 

 Дія електричного струму 

на людину. Способи захи-

сту  людини  від ураження 

електричним струмом.  

2 

 СР. Електробезпека. 
Вивчити основні фактори, що 

впливають на тяжкість уражен-

ня людини електричним стру-

мом. 

Оцінити небезпека ураження 

електричним струмом. 

Вивчити зміну крокових напруг 

в залежності від відстані до мі-

сця замикання на землю. 

Програмне забезпечення - ком-

п'ютерна програма 

ElectroDefeat. 

 

2 

 

 

 

 Осно-

вний: 

5, 6, 7 

Додат-

ковий:  

9, 20, 

21, 26, 

27, 29 

Інтер-

нет-

ресур-

си: 3, 6 

Лекція 6. Основи пожеж-

ної профілактики на ви-

робничих об’єктах. Типи 

пожеж.  Організаційні та 

технічні протипожежні 

заходи.   

2 

 Практична робота 6. Пожежна 

безпека  

Ознайомитися з методикою 

оцінки часу утворення вибухо-

небезпечної концентрації парів 

леткої органічної речовини 

Розрахувати концентраційні ме-

жі поширення полум'я. Визначи-

ти час евакуації людей при по-

жежі. Визначити категорію при-

міщення за пожежною небезпе-

кою. 

Програмне забезпечення - ком-

п'ютерна програма FireSafe. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Осн.: 

1, 4, 6, 

7 

До-

дат.: 2, 

3, 4, 8, 

14, 15, 

17, 23, 

24, 25 

Інтер-

нет: 3, 

6 

Усього за семестр 16  Практичні 16   

   Самостійна робота 58   

УСЬОГО 16     90 
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8. Орієнтовна тематика індивідуальних або групових занять. «Поло-

ження про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань 

та аварій на підприємствах, в установах і організаціях».  Нещасні випадки, що пі-

длягають розслідуванню згідно з Положенням. 

 

9. Форми поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійс-

нюється у формі усних та письмових опитувань, тестування, практичних завдань. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту. 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення. Необхідним об-

ладнанням є персональні комп’ютери з програмним забезпеченням: MATLAB, 

MS Word, MS  Excel, STATISTICA. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основний перелік 
1. Бортницкий С.И.  Охрана труда на автомобильном транспорте К.: высш.шк, 1988  

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 

2004. – 408 с. 

3. Екологічна та радіаційна безпека: довідник / О. В. Полярус, Є. А. Подольська, 

С. В. Мінка, О. І. Богатов, Т. В. Подольська, І. В. Шляхова. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 288 с. 

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с. 

5. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони 

праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. 

6. Крайнюк Е.В. Практикум по охране труда: Учебное пособие (с использованием ком-

пьютерных программ) / Крайнюк Е.В., Богатов О.И., Буц Ю.В., Каслин Н.Д.– Харьков.: ХНА-

ДУ, 2018.– 160 с.  

7. Кулявець Ю.В., Богатов О.І. Основи охорони праці: конспект лекцій.- Х.: ХНАДУ, 

2010.- 154 с.  [Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/21632/mod_resource/content/1/OOP_konspect.pdf С. 93-94.  

8. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, 

В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с. 

9. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694–12. 

10. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: довідник / Авт. кол.: О. В. Полярус, 

О.В.Третьяков, С. В. Мінка, О. І. Богатов. – Х.: ХНАДУ, 2014. – 404 с 

 

Додатковий перелік 
1. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  

2. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

3. ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибу-

хобезпека. Загальні вимоги). 

4. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен-

клатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і ма-

теріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення). 

5. ГОСТ 12.4.026-76   ССБТ  Цвета сигнальные и знаки безопасности 

6. ГОСТ ССБТ 12.1.001 -89 Ультразвук. Общие требования безопасности. 

7. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека. у будівництві. Основні положення.  

http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/21632/mod_resource/content/1/OOP_konspect.pdf
http://www.santis.com.ua/
http://www.santis.com.ua/
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8. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

9.  ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення 17. Електробезпека. 

10.  ДБН В.2.5-28-2006 «Естественное и искусственное освещение». 

11. ДБН В.2.5-67 – 1026 Опалення, вентиляція та кондиціювання.  

12. ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймаль-

них кранів 

13. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

14. ДСТУ  ISO  6309:2007 Протипожежний  захист 

15. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

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

17. ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та 

конструкцій. Терміни та визначення. 

18. ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці 

19. ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи управління гігієною та безпекою праці. Осно-

вні принципи виконання вимог ОНSАS 18001 

20. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд. 

21. ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Электробезопасность в зданиях и сооружениях. Требова-

ния к защитным мерам от поражения электрическим током. 

22. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи 

вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги 

23. НАПБ  В.01.054-98/510  Правила пожарной безопасности для  предприятий и ор-

ганизаций автомобильного транспорта Украины 

24. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної  безпеки  України,  затверджені  наказом 

МНС України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. № 126. 

25. НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій. 

26.  НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок спожи-

вачів. Державний нормативний акт про охорону праці / Наказ Дернаглядохоронпраці від 

09.01.1998 № 4.  

27. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спе-

ціальних установок. 

28. Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 337 Порядок розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 

29. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок. вид. 3-тє, перероб. і доп.– К.: Мін-

паливенерго України, 2010, 2010.– 736с. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://dsp.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної служби України з питань праці. 

2. https://www.dsns.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної служби України з надзви-

чайних ситуацій.  

3. http://portal.rada.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

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

МОТ. 

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

6. https://dnaop.com - ДНАОП. Законодавча база. 

 

http://portal.rada.gov.ua/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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