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                     Опис дисципліни 

 

     Мета вивчення навчальної дисципліни «Безпека праці і життєдіяльності» 

полягає в набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникненням техногенний аварій й природних небезпек, які можуть  

спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків. 

Завдання–опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати 

професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо 

забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та 

надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки 

функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в 

межах науково-обгрунтованих критеріїв  прийнятного ризику. 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                        Структура курсу 

 

Години 
(лек./пра

ктичні) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 1.Вступ. Загальні 

питання охорони 

праці. 

Сучасний стан охорони праці в Україні 

та за кордоном. Основні розділи 

дисципліни «Основи охорони праці». 

Суб’єкти і об’єкти охорони праці. 

Класифікація шкідливих та небезпечних 

виробничих чинників. 

Основні терміни та визначення в галузі 

охорони праці 

Тести, 

питання 

2/2 2.Правові та 

організаційні 

основи охорони 

праці 

Конституційні засади охорони праці в 

Україні. Законодавство України про 

охорону праці. Закон України «Про 

охорону праці». Основні принципи 

державної політики України у галузі 

охорони праці. Гарантії прав 

працівників на охорону праці, пільги і 

компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці. Охорона праці жінок, 

неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки 

працівників щодо додержання вимог 

нормативно-правових актів з охорони 

праці.  

Обов’язкові медичні огляди працівників 

певних категорій. 

Відповідальність посадових осіб і 

працівників за порушення 

законодавства про охорону праці. 

Акти з охорони праці, що діють в 

організації, їх склад і структура. 

Інструкції з охорони праці. Розробка та 

затвердження актів з охорони праці, що 

діють в організації. 

Фінансування охорони праці. Основні 

принципи і джерела. Заходи і засоби з 

охорони праці, витрати на здійснення і 

придбання яких включаються до 

валових витрат. 

 

 Тести, 

питання 



2/2 3.Державне 

управління 

охороною праці, 

державний 

нагляд і 

громадський 

контроль за 

охороню праці 

Система державного управління 

охороною праці в Україні. Компетенція 

та повноваження органів державного 

управління охороною праці. 

Національна рада з питань безпечної 

життєдіяльності населення. 

Органи державного нагляду за 

охороною праці, їх основні 

повноваження і права. 

Громадський контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 

Тести, 

питання 

2/2 4.Організація 

охорони праці на 

підприємстві 

Структура, основні функції і завдання 

управління охороною праці в 

організації. 

Служба охорони праці підприємства. 

Статус і підпорядкованість. Основні 

завдання, функції служби охорони 

праці. Структура і чисельність служб 

охорони праці. Права і обов’язки 

працівників служби охорони праці. 

Комісія з питань охорони праці 

підприємства. Основні завдання та 

права комісії. Регулювання питань 

охорони праці у колективному договорі. 

Атестація робочих місць за умовами 

праці. Мета, основні завдання та зміст 

атестації. Організація робіт та порядок 

проведення атестації робочих місць. 

Карта умов праці. 

Тести, 

питання 

2/2 5.Навчання з 

питань охорони 

праці 

Інструктажі з питань охорони праці. 

Види інструктажів. Порядок проведення 

інструктажів для працівників. 

Інструктажі з питань охорони праці для 

вихованців, учнів, студентів. Принципи 

організації та види навчання з питань 

охорони праці. Вивчення основ охорони 

праці у навчальних закладах і під час 

професійного навчання. Навчання і 

перевірка знань з питань охорони праці 

працівників під час прийняття на роботу 

і в процесі роботи. 

Тести, 

питання 

2/2 6.Профілактика 

травматизму та 

професійних 

захворювань. 

Виробничі травми, професійні 

захворювання, нещасні випадки 

виробничого характеру. Інциденти та 

невідповідності. Мета та завдання 

Тести, 

питання 



профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на 

виробництві. Основні причини 

виробничих травм та професійних 

захворювань. 

Розподіл травм за ступенем тяжкості. 

Основні заходи по запобіганню 

травматизму та професійним 

захворюванням. 

Складання планів номенклатурних 

заходів по попередженню нещасних 

випадків, захворювань і загальному 

покращенню умов праці. 

2/2 7. Основи 

фізіології та 

гігієни праці 

Основи фізіології праці. Втома. Гігієна 

праці, її значення. Чинники, що 

визначають санітарно-гігієнічні умови 

праці. 

Роль центральної нервової системи в 

трудовій діяльності людини. Загальні 

підходи до оцінки умов праці та 

забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці. 

Тести, 

питання 

2/2 8.Повітря робочої 

зони 

Робоча зона та повітря робочої зони. 

Мікроклімат робочої зони. Нормування 

та контроль параметрів мікроклімату. 

Заходи та засоби нормалізації 

параметрів мікроклімату. 

Склад повітря робочої зони: джерела 

забруднення повітряного середовища 

шкідливими речовинами (газами, 

парою, пилом, димом, 

мікроорганізмами). Гранично допустимі 

концентрації (ГДК) шкідливих речовин. 

Контроль за станом повітряного 

середовища на виробництві. Заходи та 

засоби попередження забруднення 

повітря робочої зони. 

Вентиляція. Види вентиляції. 

Організація повітрообміну в 

приміщеннях, повітряний баланс, 

кратність повітрообміну. Природна 

вентиляція. Системи штучної 

(механічної) вентиляції, їх вибір, 

конструктивне оформлення. Місцева 

(локальна) механічна вентиляція. 

Тести, 

питання 



Дослідження забрудненості робочої 

зони шкідливими речовинами та оцінка 

щодо відповідності його нормативним 

значенням 

 

2/2 9.Освітлення 

виробничих 

приміщень 

Основні світлотехнічні визначення. 

Природне, штучне, суміщене 

освітлення. Класифікація виробничого 

освітлення. Основні вимоги до 

виробничого освітлення. 

Нормування освітлення, розряди зорової 

роботи. Експлуатація систем 

виробничого освітлення. Джерела 

штучного освітлення, лампи і 

світильники. Загальний підхід до 

проектування систем освітлення. 

Дослідження та оцінка якості 

природного освітлення 

Тести, 

питання 

2/2 10.Вібрація Джерела, класифікація і характеристики 

вібрації. Гігієнічне нормування 

вібрацій. Методи контролю параметрів 

вібрацій. 

Типові заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій 

Дослідження та оцінка параметрів 

вібрації 

Тести, 

питання 

2/2 11.Шум, 

ультразвук та 

інфразвук 

Параметри звукового поля: звуковий 

тиск, інтенсивність, частота, коливальна 

швидкість. Звукова потужність джерела 

звуку. Класифікація шумів за 

походженням, за характером, спектром 

та часовими характеристиками. 

Нормування шумів. Контроль 

параметрів шуму, вимірювальні 

прилади. 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. 

Гігієнічна оцінка виробничого 

шуму. 

Тести, 

питання 



2/2 12.Електромагніт

ні поля та 

випромінювання 

радіочастотного 

діапазону 

Джерела, особливості і класифікація 

електромагнітних випромінювань та 

електричних і магнітних полів. 

Характеристики полів і випромінювань. 

Прилади та методи контролю. Захист 

від електромагнітних випромінювань і 

полів. Нормування електромагнітних 

випромінювань. 

Тести, 

питання 

2/2 13.Загальні 

вимоги безпеки. 

Загальні вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та процесів. 

Безпека під час вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Тести, 

питання 

2/2 14.Електробезпек

а 

Дія електричного струму на організм 

людини. Електричні травми. Чинники, 

що впливають на наслідки ураження 

електричним струмом. Класифікація 

приміщень за ступенем небезпеки 

ураження електричним струмом. Умови 

ураження людини електричним 

струмом.Безпечна експлуатація 

електроустановок: електрозахисні 

засоби і заходи. 

Надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Тести, 

питання 

2/2 15.Основи 

пожежної 

профілактики на 

виробничих 

об’єктах. 

Показники вибухопожежонебезпечних 

властивостей матеріалів і речовин. 

Категорії приміщень за 

вибухопожежонебезпечністю. 

Класифікація вибухо-небезпечних та 

пожежонебезпечних приміщень і зон. 

Основні засоби і заходи забезпечення 

пожежної безпеки виробничого об’єкту. 

Пожежна сигналізація. Засоби 

пожежогасіння. 

Дії персоналу при виникненні пожежі. 

Забезпечення та контроль стану 

пожежної безпеки на виробничих 

об’єктах. 

Вивчення питань пожежної безпеки 

працівниками. 

 

Тести, 

питання 

     Літературні джерела 

1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, 

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



2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. 

Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 

264 с. 

3. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко 

та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с. 

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

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

2009. – 295 с. 

5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. 

Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2010. – 374 с. 

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

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

7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 

336 с. 

Політика  оцінювання 

1. Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання семінарських 

занять, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). 

2. Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. 

     Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується  наступним чином: 

Види оцінювання % остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2 20 

Змістовний модуль 3 20 

Екзамен 40 

Шкала оцінювання студентів: 

ECNS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 85-89 добре 

С 75-85 добре 

Д 65-74 задовільно 

Е 60-64 достатньо 

FX 35-39 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 


