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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

 «Електрична 

інженерія» 

Нормативна 

 

 
 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4  3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин -90   
-й 6-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи  

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

 

год. 36 год. 12год. 

Практичні  

 год.  год. год. 

Семінарські  

  год.  год. год. 

Лабораторні 

 год. 2 год. 4 год. 

 Самостійна робота 

 год. 26 год. 10год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Забезпечення здорових умов праці є проблемою загальнодержавного 

значення. З метою запобігання травматизму держава здійснює ряд заходів, однак у 

багатьох сферах виробничої діяльності рівень виробничого травматизму 

залишається високим, що є наслідком дії ряду чинників. До них можна віднести 

недоліки в організації праці, порушення трудової і технологічної дисципліни, 

недостатню навченість персоналу, відсутність нагляду й контролю за безпечним 

виконанням робіт і дотриманням норм законодавчої бази. 

Характерною рисою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна 

домінуючої державної форми власності, перехід до демократичної системи та 

економічних ринкових відносин. Людина, її життя та безпека визнано найвищою 

соціальною цінністю. Україна підтримала концепцію ООН про сталий людський 

розвиток. Пріоритет у цій концепції належить праву кожної людини на надійну 

безпеку. 

Необхідність вирішення питань безпеки зумовлює формування цілісної 

системи знань з проблем охорони праці, необхідних для прийняття майбутнім 

молодим спеціалістам за будь-яких умов обґрунтованих рішень колективу, 

підприємства. 

Зниження рівня травматизму, професійної захворюваності та інвалідності 

зберігає здоров’я працюючих, одночасно зменшуючи витрати на сплату пільг та 

компенсацій за роботу в шкідливих умовах, оплату наслідків такої праці, виплату 

допомоги за ушкодження здоров’я сплату штрафних санкцій за нещасні випадки та 

незадовільні умови праці. Щорічно в Україні майже 17 тисяч людей стають 

інвалідами праці, а загальна кількість пенсіонерів у наслідок трудового каліцтва 

перевищує 150 тисяч осіб. Сума виплат за пільговими пенсіями від трудового 

каліцтва, відшкодування шкоди потерпілим на виробництві через незадовільні 

умови праці перевищує 1 млрд. грн. на рік.  

Стратегічним принципом держави в цій сфері повинен стати принцип 

комплексного, на всіх рівнях, вирішення питань безпеки як однієї із складових 

якості суспільного життя людини. 

Пріоритетним завданням дисципліни «Охорона праці» є навчання майбутніх 

фахівців відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як 

до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей. 

Навчальна програма укладена з урахуванням останніх змін, що відбулися в 

нормативній базі з охорони праці: 

- Нова редакція Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року; 

- Нова редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (зі змінами 2017 р.); 

- Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.04.2019р. № 337 та введеним в дію з 1 липня 2019 

року; 
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- Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу затверджене наказом 

МОНУ від 16.05.2019 року № 659; 

- Кодекс Цивільного захисту України ( Із змінами , внесеними згідно  із 

Законами  № 224-VII від 14.05.2013р., № 353-VII від 20.06.2013р.)  

- Правила пожежної безпеки в Україні ( Наказ МВС України від 30.12.2014р. 

№1417); 

- Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України затверджені наказом МОНУ від 15.08.2016р. № 974; 

- Правила улаштування електроустановок – 2017 р. 

- НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок. 

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

Зареєстровано   в  Міністерстві      юстиції    України   02 березня 2012р . за 

№ 350/20663. (Із змінами , внесеними згідно  з Наказами Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості  № 91 від 13.02.2012р., № 905 від 

16.11.2012р.) 

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час робот з інструментом 

та пристроями; 

- ДСТУ Б.А3.2-13: 2011 ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні 

вимоги. 

- ДСТУ 7237: 2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура 

видів захисту. 

- НПАОП 0.00-1.28-13 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно- обчислювальних машин. 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста галузі «Електрична інженерія» спеціальності 141 

«Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка» та Типовою навчальною 

програмою нормативної дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для вищих 

навчальних закладів  для  всіх напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр», затвердженою Заступником Міністра 

освіти і науки, молоді та спорту України Жебровським Б.М. 18 березня 2011 року.  

При проведенні занять також використовується інформаційно-довідковий 

матеріал та методичні розробки, одержані викладачем під час його навчання та 

перевірки знань з охорони праці в ДП «ГНМЦ Держпраці України» в квітні 2021 

року,підвищення кваліфікації викладачів на базі ДВНЗ «Придніпровська академія 

будівництва та архітектури» в січні 2019 року, статті, рекомендації журналів 

«Охорона праці»,  «Пожежна безпека» та «Безпека життєдіяльності». 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) 

для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення 

оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах 
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господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у 

студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення 

необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування 

безпеки праці на робочих місцях. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і 

здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження 

життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної 

діяльності. 

Випускник вищого навчального закладу повинен вміти використовувати 

закони та інші нормативно-правові акти, чинну галузеву нормативно-технічну 

документацію, засоби з охорони праці для того, щоб: 

 

- розробляти організаційно-технічні заходи, які забезпечують безпечне 

виконання робіт; 

- готувати робочі місця для безпечного виконання основних видів робіт із 

застосуванням електроустановок та електрообладнання; 

- організовувати безпечне виконання робіт; 

- забезпечувати протипожежну безпеку об’єктів; 

- застосовувати на практиці індивідуальні та колективні засоби захисту 

працюючих; 

- дотримуватись правил і вимог виробничої санітарії, поліпшення умов 

праці на робочих місцях; 

- ефективно й вчасно надавати першу домедичну допомогу при нещасних 

випадках; 

- проводити навчання, інструктажі по охороні праці для членів бригади, 

підрозділу; 

- вміти належно, створювати інструкції по охороні праці, грамотно вести 

необхідну документацію по охороні праці; 

- розслідувати нещасні випадки на виробництві і складати акти та інші 

необхідні в цьому випадку документи. 

 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці» є створення 

цілістної системи знань з проблем охорони праці, необхідних для прийняття 

майбутнім молодим спеціалістом за будь-яких умов обґрунтованих рішень 

коллективу, підприємства. 

Стратегічним принципом держави в цій сфері повинен стати принцип 

комплексного, на всіх рівнях, вирішення питань безпеки як однієї із складових 

якості суспільного життя людини. 

Пріоритетним завданням  дисципліни «Охорона праці» є навчання майбутніх 

фахівців відповідальному ставленню до власного здоров'я та здоров'я оточуючих як 

до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей. 
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 Міждисциплінарні зв’язки: в структурно-логічній системі навчання 

нормативна дисципліна «Охорона праці» вивчається на етапі після вивчення 

дисципліни «Безпека життєдіяльності». Вивчення курсу «Охорона праці» базується 

на знаннях студентів, набутих ними  при вивченні загальноосвітніх дисциплін 

(математика, фізика, хімія), соціально-правових та економічних, загально-технічних 

та спеціальних «Правознавство», «Теоретичні основи електротехніки» 

«Електротехніка», «Електричні машини»,  «Основи електропривода», «Електричні 

та технічні вимірювання», «Електробезпека» проведення навчальної 

електромонтажної практики, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо 

умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість 

викладання дисципліни «Охорона праці» з урахуванням професійної орієнтації 

студентів. 

 

    Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Правові та організаційні питання охорони праці. 

2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 

3. Основи виробничої безпеки. 

     4.  Пожежна безпека. 

 

 На вивчення курсу предмету «Охорона праці» надається 90 годин/3 кредити. 

 

  2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 Змістовні модулі 1.  

 Правові та організаційні питання охорони праці 

 

Тема 1. Предмет, структура, зміст та мета навчальної дисципліни «Охорона праці» .  

Основні поняття в галузі охорони праці, терміни та визначення. 

 Сучасний стан охорони праці в Україні. Стан безпеки праці на підприємствах 

енергетичної галузі. 

Тема 2. Законодавча  та нормативна база України з охорони праці. Основні 

положення Закону України «Про охорону праці». Державні нормативні акти 

України  з охорони праці. 

Тема 3. Державне управління охороною праці.  

Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за 

охороною праці. Триступеневий адміністративно-громадський контроль за 

охороною праці на виробництві. 

Фінансування робіт з охорони праці. 

Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних 

актів з охорони праці. 

Тема 4. Пільги та компенсації працівникам за важкі та шкідливі умови праці. 

Тема 5. Колективний договір. Структура колективного договору, порядок його 

підготовки, затвердження та внесення змін і доповнень до нього. Відповідальність 

посадових осіб та працівників за порушення законодавства та нормативно-правових 

актів з охорони праці. 
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Тема 6. Основні положення Законодавства про працю. Охорона праці жінок,  

        неповнолітніх та інвалідів. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови  

 праці. 

Основні положенні колективного договору, порядок його розгляду та 

затвердження. Трудовий договір.  

  Тема 7. Державне соціальне страхування. Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Фінансування страхування 

від нещасного випадку. Структура управління Фондом соціального страхування. 

Основні виплати та послуги, які здійснює Фонд. 

  Тема   8. Система управління охороною праці  підприємства. Функції 

управління охороною праці на підприємстві. Планування заходів.  Організація і 

координація робіт з охорони праці, функціональні обов’язки посадових осіб і 

працівників. 

 Тема 9. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Основні вимоги 

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці». Визначення понять: робота з підвищеною 

небезпекою, спеціальне навчання, стажування, дублювання. 

 Організація навчання і перевірки знань з охорони праці працівників на 

підприємстві. 

 Тема 10. Організація проведення інструктажів з охорони праці. Стажування, 

дублювання та допуск працівників до самостійного виконання робіт.  Класифікація 

інструкцій з охорони праці.  

 Тема11. Нормативно-правові документи з охорони праці, що діють в межах 

підприємства. 

Тема 12. Порядок розробки, затвердження та ведення обліку Інструкцій з 

охорони праці, що діють на підприємстві. 

   Тема 13. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань на виробництві. Класифікація нещасних випадків за наслідками, 

кількістю потерпілих та стосовно їх зв’язку з виробництвом. Процедура проведення 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  

згідно «Порядка проведення розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві»,  затвердженого     Постановою      

КМУ від 17.04.2019р. № 337.  

 Тема 14.  Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого 

характеру. Формування комісії з розслідування нещасного випадку. Обов’язки 

комісії з розслідування нещасного випадку.Складання документів по розслідуванню. 

 

 Змістовний модуль  2.  

 Виробнича санітарія і гігієна праці 

 

 Тема 15.  Законодавство в галузі  гігієни праці. Закон України «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». 

Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Гігієнічна класифікація праці. 

 Тема 16.  Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, 

до виробничих і допоміжних приміщень.   
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 Тема 17. Повітря робочої зони. Визначення: робоча зона, мікроклімат, 

оптимальні, допустимі мікрокліматичні умови. Гігієнічне нормування параметрів 

повітря робочої зони.  Методи оптимізації  метеорологічних умов.  

  Шкідливі речовини повітря робочої зони. Колективні та індивідуальні  засоби 

захисту працюючих.  Дія шкідливих речовин на організм людини та їх 

класифікація. Захист працюючих від дії шкідливих речовин.  

 Тема 18. Вентиляція виробничих приміщень та робочих місць. Види 

вентиляції. Природна вентиляція. Класифікація систем штучної вентиляції. Основні 

санітарно –гігієнічні  вимоги до вентиляції. 

 Тема 19. Виробничий шум та захист працюючих від його дії. Характеристики 

шуму. Його шкідлива дія на організм людини. Нормування та вимірювання шумів. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту від шуму. 

 Тема 20. Лабораторна робота Дослідження виробничого шуму. 

 Тема 21. Захист від підвищених рівнів вібрації. Гігієнічні характеристики та 

нормування вібрації. Методи захисту від впливу вібрації: вібродемпфірування, 

віброізоляція.  Захист від вібрації ручних машин. Профілактичні заходи, спрямовані 

на попередження віброхвороби. 

 Тема 22. Виробниче освітлення та його вплив на безпечні умови праці. 

Значення світла для працездатності та здоров’я людини. Основні  світлотехнічні 

характеристики. Природне освітлення, його нормування та розрахунок. 

 Тема 23. Штучне освітлення, його класифікація за функціональним 

призначенням. Джерела штучного освітлення. Переваги та недоліки ламп 

розжарювання та газорозрядних ламп. Cвітлодіодні джерела штучного освітлення.  

Контроль та догляд за освітлювальними установками 

 Тема 24. Лабораторна робота Дослідження освітленості виробничих 

приміщень. 

 Тема 25. Джерела радіоактивних та іонізуючих випромінювань та шляхи 

зменшення їх впливу на організм. Характеристика іонізуючих випромінювань. 

Нормування іонізуючих випромінювань. Захист від іонізуючих випромінювань. 

 Тема 26. Захист від впливу електромагнітних полів. Основні поняття та 

характеристики електромагнітного поля. Дія електромагнітних полів на людину. 

Нормування, контроль і вимірювання електромагнітних полів. Методи та засоби 

захисту від електромагнітних полів.  

 Тема 27. Захист від випромінювань оптичного діапазону. Біологічна дія, 

нормування та захист від ІЧ випромінювань. Біологічна дія, нормування та захист 

від УФ випромінювань. Біологічна дія, нормування та захист від лазерних 

випромінювань. 

 Тема 28. Основні вимоги охорони праці користувачів персональних 

комп’ютерів згідно НПАОП 0.00-1.28-13. 
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Змістовні модулі 3.  

Основи виробничої безпеки 

 

 Тема 29. Загальні вимоги безпеки до виробничого устаткування та 

технологічних процесів. Кольори та знаки безпеки праці згідно ГОСТ 12.4.-026 -76 

ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

 Тема 30.  Правила безпеки внутрішньозавадського  та внутрішньоцехового 

транспорту. Безпека при виконання вантажних та транспортувальних робіт. 

 Тема 31. Електробезпека. Основні нормативні документи, що регламентують  

безпеку виконання робіт в електроустановках. Основні визначення: електробезпека, 

електротравма, електроустановка,  електроприміщення, зовнішні електроустановки, 

закриті електроустановки. Дія електричного струму на організм людини.  

Електричні місцеві травми та електричні удари. Особливості електротравматизму. 

Фактори, що впливають  на наслідки ураження електричним струмом: електричного 

характеру, індивідуальні особливості людини, чинники виробничого середовища.   

 Тема 32. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. Небезпека при замикання на землю в електроустановках. 

Небезпека прнапруга кроку. 

 Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході 

напруги на нормально-неструмовідні частини: захисне заземлення, захисне 

занулення, захисне вимикання, умови їх застосування. Перелік документів, які 

повинні бути при експлуатації кожного заземлюючого пристрою.  

 Тема 33.  Система електрозахисних засобів, їх класифікація. Правила 

зберігання, застосування, проведення випробувань. 

 Вимоги до працівників, що обслуговують електроустановки. Класифікаційні 

групи працівників з електробезпеки. Система організаційних та технічних заходів. 

 Тема 34. Лабораторна робота. Дослідження опору контура захисного 

заземлення механічної майстерні колледжу. 

 Тема 35. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту. Класи 

ручного електрифікованого інструменту. Вимоги до працівників, що працюють з 

переносним електроінструментом. Вимоги до переносних ручних електричних 

світильників. 

 Тема 36.Захист від статичної електрики. Захист від атмосферної 

електрики(блискавки). 

 Тема 37. Надання першої домедичної допомоги  постраждалим при ураженні 

електричним струмом та блискавкою. Навчальний фільм КРЖК Домедична 

допомога при враженні електричним струмом. 

 Тема 38. Безпека при експлуатації систем під тиском та кріогенної техніки. 

Безпека при експлуатації компресорних установок. Безпека при експлуатації 

балонів. Написи на балонах, колір їх забарвлення. Транспортування та зберігання 

балонів. 
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Змістовий модуль 4.  

Пожежна   безпека  

 

 Тема 39.  Особливі терміни та визначення. Сучасний рівень і стан пожежної 

безпеки в Україні. Причини та наслідки пожеж.  Законодавча та нормативно-правова 

база України про пожежну безпеку. 

 Тема 40. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами. Сутність та 

види горіння. Пожежно-небезпечні  особливості галузевих об’єктів. Категорії 

приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Блискавкозахист 

будівель і споруд. 

 Тема 41. Вимоги пожежної безпеки  під час основних робіт в 

машинобудуванні та енергетичній галузі. Загальні вимоги, підготовка до проведення 

вогневих робіт. Електрозварювальні роботи.  

 Тема 42. Засоби виявлення пожежі та оповіщення про пожежу. Способи і 

засоби гасіння пожежі. Вимоги до протипожежного водопостачання. Первинні 

засоби пожежогасіння. Порядок дій адміністрації і персоналу підприємства під час 

пожежі. 

 Тема  43. Правила застосування та безпека  під час тушіння пожеж 

вогнегасниками. Навчальний фільм ГНМЦ Держпраці України «Типи 

вогнегасників». 

 Тема 44. Елементи забруднення навколишнього середовища при виконанні 

робіт на підприємствах енергетичної та машинобудівної галузей. Охорона 

навколишнього середовища в проектній та виконавчій документації. Вимоги 

охорони навколишнього середовища  до робочих місць і дільниць. Заходи та засоби  

попередження забруднення навколишнього середовища. 

 Тема 45. Підсумкове заняття. Аналіз проведених занять та засвоєння 

програми навчання по курсу. Семестрова контрольна робота. 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

 

                                                

Назви змістових модулів і тем 

 Кількість годин 

 Денна форма 

  усьо

го  
у тому числі 

 лек п.р лаб. к.р. інд. 

завд 

с.р. 

    1                                      2 3 4 5 6 7 8 

                        

 

 

 

  

Змістовий модуль 1 

 Правові та організаційні питання 

охорони праці 

 

 

 

 

28 

 

 

18 
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. Тема 1. Предмет, структура, зміст та 

мета навчальної дисципліни «Охорона 
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праці». Основні поняття в галузі охорони 

праці, терміни та визначення. 

 Сучасний стан охорони праці в 

Україні. Стан безпеки праці на 

підприємствах енергетичної галузі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2. Законодавча  та нормативна база 

України з охорони праці. Основні 

положення Закону України «Про охорону 

праці». Державні нормативні акти 

України  з охорони праці. 

 

       

 

2 

 

Тема 3. Державне управління охороною 

 праці. Державний нагляд, відомчий,  

громадський та регіональний контроль  

за охороною праці. Триступеневий 

адміністративно-громадський контроль за 

охороною праці на виробництві. 

Фінансування робіт з охорони 

праці. 

Відповідальність працівників за 

порушення законодавства та 

нормативних актів з охорони праці. 

 

  

 

 

 

 

2 

     

Тема 4. Пільги та компенсації 

працівникам за важкі та шкідливі умови 

праці. 

 

       

2 

Тема 5. Колективний договір. Структура 

колективного договору, порядок його 

підготовки, затвердження та внесення 

змін і доповнень до нього. 

Відповідальність посадових осіб та 

працівників за порушення законодавства 

та нормативно-правових актів з охорони 

праці. 

 

  

 

 

2 

     

Тема6. Основні положення 

 Законодавства про працю. Охорона  

праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

та інвалідів. Пільги та компенсації 

за важкі та шкідливі умови  праці. 

Основні положенні колективного 

договору, порядок його розгляду та 

       

 

2 
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затвердження. Трудовий договір.  

 

Тема 7. Державне соціальне 

страхування. Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування». Фінансування страхування від 

нещасного випадку. Структура управління 

Фондом соціального страхування. Основні 

виплати та послуги, які здійснює Фонд. 

  

 

 

2 

     

Тема   8. Система управління охороною 

праці  підприємства. Функції управління 

охороною праці на підприємстві. 

Планування заходів.  Організація і 

координація робіт з охорони праці, 

функціональні обов’язки посадових осіб і 

працівників. 

       

 

 

2 

Тема 9. Навчання та перевірка знань з 

питань охорони праці. Основні вимоги 

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового 

положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці». Визначення понять: 

робота з підвищеною небезпекою, 

спеціальне навчання, стажування, 

дублювання. 

 Організація навчання і перевірки 

знань з охорони праці працівників на 

підприємстві. 

  

 

 

 

 

2 

     

Тема 10. Організація проведення 

інструктажів з охорони праці. 

Стажування, дублювання та допуск 

працівників до самостійного виконання 

робіт.  Класифікація інструкцій з 

охорони праці. Нормативні акти з 

охорони праці, що діють у межах 

підприємства. 

  

 

2 

     

 Тема 11. Нормативно-правові  

документи из охорони праці, що діють в 

межаж підприємства. 

  

2 

     

Тема 12.  Порядок розробки, 

затвердження та ведення обліку 

Інструкцій з охорони праці, що діють у 

межах підприємства. 

 

  

2 
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Тема 13. Розслідування та облік 

нещасних випадків, професійних 

захворювань на виробництві. 

Класифікація нещасних випадків за 

наслідками, кількістю потерпілих та 

стосовно їх зв’язку з виробництвом. 

Процедура проведення розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань  згідно 

«Порядка проведення розслідування та 

обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві»,  

затвердженого     Постановою      КМУ 

від 17.04.2019р. № 337.  

  

 

 

 

 

 

2 

     

Тема 14. Розслідування та облік 

нещасних випадків невиробничого 

характеру. Формування комісії з 

розслідування нещасного випадку. 

Оформлення документів по 

розслідуванню. 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

2 

Змістовий модуль 2.  

Основи фізіології, гігієни праці та 

виробничої санітарії 

 

28 

 

14 

   

4 

  

10 

Тема 15.  Законодавство в галузі  гігієни 

праці. Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення». Фізіологічні 

особливості різних видів діяльності. 

Гігієнічна класифікація праці. 

  

 

 

2 

     

Тема 16.  Загальні санітарно-гігієнічні 

вимоги до розміщення підприємств, до 

виробничих і допоміжних приміщень.  

  

2 

     

 

 

Тема 17. Повітря робочої зони. 

Визначення: робоча зона,мікроклімат, 

оптимальні, допустимі мікрокліматичні 

умови. Гігієнічне нормування параметрів 

повітря робочої зони.  Методи 

оптимізації  метеорологічних умов. 

  Шкідливі речовини повітря 

робочої зони. Колективні та 

індивідуальні  засоби захисту 

працюючих.  Дія шкідливих речовин 

на організм людини та їх класифікація. 

Захист працюючих від дії шкідливих 

       

 

 

 

2 



15 

 

  

речовин.  

Тема 18. Вентиляція виробничих 

приміщень та робочих місць. Види 

вентиляції. Природна вентиляція. 

Класифікація систем штучної вентиляції. 

Основні санітарно – 

гігієнічні  вимоги до вентиляції. 

  

 

 

2 

     

Тема 19. Виробничий шум та захист 

працюючих від його дії. Характеристики 

шуму. Його шкідлива дія на організм 

людини. Нормування та вимірювання 

шумів. Колективні та індивідуальні 

засоби захисту від шуму. 

  

 

2 

 

 

 

 

     

Тема 20. Лабораторна робота 

Дослідження виробничого шуму. 

    

2 

   

Тема 21. Захист від підвищених рівнів 

вібрації. Гігієнічні характеристики та 

нормування вібрації. Методи захисту від 

впливу вібрації: вібродемпфірування, 

віброізоляція.  Захист від вібрації ручних 

машин. Профілактичні заходи, 

спрямовані на попередження 

віброхвороби. 

       

 

 

 

2 

Тема 22. Виробниче освітлення та його 

вплив на безпечні умови праці. Значення 

світла для працездатності та здоров’я 

людини. Основні  світлотехнічні 

характеристики. Природне освітлення, 

його нормування та розрахунок. 

  

2 

     

Тема 23. Штучне освітлення, його 

класифікація за функціональним 

призначенням. Джерела штучного 

освітлення. Переваги та недоліки ламп 

розжарювання та газорозрядних ламп.  

Контроль та догляд за освітлювальними 

установками.  

  

 

 

2 

     

Тема 24. Лабораторна робота 

Дослідження освітленості виробничих 

приміщень. 

    

2 

   

Тема 25. Джерела радіоактивних та 

іонізуючих випромінювань та шляхи 

зменшення їх впливу на організм. 

Характеристика іонізуючих 

       

2 
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випромінювань. Нормування 

іонізуючих випромінювань. Захист від 

іонізуючих випромінювань. 

 

Тема 26. Захист від впливу 

електромагнітних полів. Основні поняття 

та характеристики електромагнітного 

поля. Дія електромагнітних полів на 

людину. Нормування, контроль і 

вимірювання електромагнітних полів. 

Методи та засоби захисту від 

електромагнітних полів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

2 

Тема 27. Захист від випромінювань 

оптичного діапазону. Біологічна дія, 

нормування та захист від ІЧ 

випромінювань. Біологічна дія, 

нормування та захист від УФ 

випромінювань. Біологічна дія, 

нормування та захист від лазерних 

випромінювань. 

       

 

 

 

2 

 Тема 28. Основні вимоги охорони праці 

користувачів персональних комп’ютерів 

згідно НПАОП 0.00-1.28-13.  

 

 

 

2 

     

Змістовні модулі 3.  

Основи виробничої безпеки 

20 10   2  8 

Тема 29. Загальні вимоги безпеки до 

виробничого устаткування та 

технологічних процесів.  

Кольори та знаки безпеки праці згідно 

ГОСТ 12.4.-026 -76 ССБТ «Цвета 

сигнальные и знаки безопасности». 

  

 

 

2 

     

Тема 30.  Правила безпеки 

внутрішньозаводського  та 

внутрішньоцехового транспорту. Безпека 

при виконання вантажних та 

транспортувальних робіт. 

       

 

2 

Тема 31. Електробезпека. Основні 

нормативні документи, що 

регламентують  безпеку виконання робіт 

в електроустановках. Основні 

визначення: електробезпека, 

електротравма, електроустановка,  

електроприміщення, зовнішні 

електроустановки, закриті 

електроустановки. Дія електричного 

  

 

 

2 
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струму на організм людини.  Електричні 

місцеві травми та електричні удари. 

Особливості електротравматизму. 

Фактори, що впливають  на наслідки 

ураження електричним струмом: 

електричного характеру, індивідуальні 

особливості людини, чинники 

виробничого середовища.   

 

Тема 32. Класифікація приміщень за 

ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. Небезпека при 

замикання на землю в електроустановках. 

Небезпека при дотику до корпусу 

електроустановки, що опинився під 

напругою. Напруга дотику та напруга 

кроку. 

 Технічні засоби безпечної 

експлуатації електроустановок при 

переході напруги на нормально-

неструмовідні частини: захисне 

заземлення, захисне занулення, захисне 

вимикання, умови їх застосування. 

Перелік документів, які повинні бути при 

експлуатації кожного заземлюючого 

пристрою.  

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

     

Тема 33.  Система електрозахисних 

засобів, їх класифікація. Правила 

зберігання, застосування, проведення 

випробувань. 

 Вимоги до працівників, що 

обслуговують електроустановки. 

Класифікаційні групи працівників з 

електробезпеки. Система організаційних 

та технічних заходів. 

  

 

 

 

2 

     

Тема 34. Лабораторна робота. 

Дослідження опору контура захисного 

заземлення механічної майстерні 

коледжу. 

   

 

 

 

2 

 

 

 

 

  

Тема 35. Вимоги безпеки до ручного 

електрифікованого інструменту. Класи 

ручного електрифікованого інструменту. 

Вимоги до працівників, що працюють з 

переносним електроінструментом. 

  

 

2 
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Вимоги до переносних ручних 

електричних світильників. 

Тема 36.Захист від статичної електрики. 

Захист від атмосферної електрики 

(блискавки). 

  

 

 

     

2 

Тема 37. Надання першої домедичної 

допомоги  постраждалим при ураженні 

електричним струмом та блискавкою. 

       

2 

 

Тема 38. Безпека при експлуатації систем 

під тиском та кріогенної техніки. Безпека 

при експлуатації компресорних 

установок. Безпека при експлуатації 

балонів. Написи на балонах, колір їх 

забарвлення. Транспортування та 

зберігання балонів. 

       

2 

 

 

Змістовий модуль 4.  

Пожежна   безпека  

14 6     8 

Тема 39.  Особливі терміни та 

визначення. Сучасний рівень і стан 

пожежної безпеки в Україні. Причини та 

наслідки пожеж.  Законодавча та 

нормативно-правова база України про 

пожежну безпеку. 

  

 

 

 

     

 

2 

 

Тема 40. Небезпечні та шкідливі 

чинники, пов’язані з пожежами. Сутність 

та види горіння. Пожежно-небезпечні  

особливості галузевих об’єктів. Категорії 

приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою. Блискавкозахист 

будівель і споруд. 

       

 

 

2 

Тема 41. Вимоги пожежної безпеки  під 

час основних робіт в машинобудуванні та 

енергетичній галузі. Загальні вимоги, 

підготовка до проведення вогневих робіт. 

Електрозварювальні роботи. 

       

 

2 

Тема 42. Засоби виявлення пожежі та 

оповіщення про пожежу. Способи і 

засоби гасіння пожежі. Вимоги до 

протипожежного водопостачання. 

Первинні засоби пожежогасіння. 

Порядок дій адміністрації і персоналу 

підприємства під час пожежі. 

  

 

 

2 

     

Тема 43. Правила  застосування та 

безпека при  тушінні пожеж 

 2  
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вогнегасниками. Навчальний філь ГНМЦ 

Дежпраці України «Типи вогнегасників».  

  

Тема 44. Елементи забруднення 

навколишнього середовища при 

виконанні робіт на підприємствах 

енергетичної машинобудівної галузей. 

Охорона навколишнього середовища в 

проектній та виконавчій документації. 

Вимоги охорони навколишнього 

середовища  до робочих місць і дільниць. 

Заходи та засоби  попередження 

забруднення навколишнього середовища. 
 

       

 

2 

Тема 45. Підсумкове заняття. Семестрова 
контрольна робота.  

  

2 

     

Усього годин 90 48     6  36 

 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1                   Навчальним планом не передбачено  

 

                                                                                          

6. Теми лабораторних  занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Дослідження виробничого шуму приміщень. 2 

2 Дослідження виробничого освітлення приміщень. 2 

3 Дослідження опору контура зазисного заземлення 

механічної майстерні. 

2 

 Всього 6 

 

 

7. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальним планом не передбачено. 2 
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 8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1 

 Правові та організаційні питання охорони праці 

 

 

10 

1 Тема 2. Законодавча  та нормативна база України з 

охорони праці. Основні положення Закону України «Про 

охорону праці». Державні нормативні акти України  з 

охорони праці. 

 

 

2 

2  Тема 4. Пільги та компенсації працівникам за важкі та 

шкідливі умови праці. 

 

2 

3 Тема 6. Основні положення  Законодавства про працю.  

Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Пільги 

та к    та компенсації за важкі та шкідливі умови  праці. 

Трудовий договір. 

 

 

2 

4 Тема 8. Система управління охороною праці  

підприємства. Функції управління охороною праці на 

підприємстві. Планування заходів.  Організація і 

координація робіт з охорони праці, функціональні 

обов’язки посадових осіб і працівників. 

 

 

2 

5 Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків 

невиробничого характеру. Формування комісії з 

розслідування нещасного випадку. Складання доментів 

по результатам розслідування. 

 

2 

 Змістовий модуль 2.  

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої 

санітарії 

 

10 

6 Тема 17.  Повітря робочої зони. Визначення: робоча 

зона, мікроклімат, оптимальні, допустимі 

мікрокліматичні умови праці. Гігієнічне нормування 

параметрів повітря робочої зрни. Методи оптимізації 

параметрів мікроклімату. 

Шкідливі речовини повітрчяробочої зони. Колективні та 

індивідуальні засоби захисту працюючих від дії 

шкідливих речовин. 

 

2 

7 Тема 18. Захист від підвищених рівнів вібрації. 

Гігієнічні характеристики та нормування вібрації. 

Методи захисту від впливу вібрації: 

вібродемпфірування, віброізоляція.  Захист від вібрації 

ручних машин. Профілактичні заходи, спрямовані на 

попередження віброхвороби. 

 

 

 

 

2 
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8 

Тема 25. Джерела радіоактивних та іонізуючих 

випромінювань та шляхи зменшення їх впливу на 

організм. Характеристика іонізуючих випромінювань. 

Нормування іонізуючих випромінювань. Захист від 

іонізуючих випромінювань. 

 

2 

 

9 

 

Тема 26. Захист від впливу електромагнітних полів. 

Основні поняття та характеристики електромагнітного 

поля. Дія електромагнітних полів на людину. 

Нормування, контроль і вимірювання електромагнітних 

полів. Методи та засоби захисту від електромагнітних 

полів.  

 

2 

 

 

 

 

10 

Тема 27. Захист від випромінювань оптичного 

діапазону. Біологічна дія, нормування та захист від ІЧ 

випромінювань. Біологічна дія, нормування та захист від 

УФ випромінювань. Біологічна дія, нормування та 

захист від лазерних випромінювань. 

 

 

2 

 Змістовні модулі 3.  

Основи виробничої безпеки 

8 

 

11 Тема 30.  Правила безпеки внутрішньозаводського  та 

внутрішньоцехового транспорту. Безпека при виконання 

вантажних та транспортувальних робіт. 

 

2 

12 Тема 36. Захист від статичної електрики. Захист від 

атмосферної електрики ( блискавки). 

2 

13 Тема 37. Надання першої домедичної допомоги  

постраждалим при ураженні електричним струмом та 

блискавкою. 

 

        2 

14 Тема 34. Безпека при експлуатації систем під тиском та 

кріогенної техніки. Безпека при експлуатації 

компресорних установок. Безпека при експлуатації 

балонів. Написи на балонах, колір їх забарвлення. 

Транспортування та зберігання балонів. 

 

 

 

2 

 Змістовий модуль 4.  

Пожежна   безпека  

8 

 

 

15 

Тема 39. Основні терміни та визначення з питань 

пожежної безпеки. Сучасний рівен і стан пожежної 

безпеки в Україні. Причини та наслілки пожеж. 

Законодавча та нормативно-правова база України з 

пожежної безпеки. 

 

 

2 

16 Тема 40. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з 

пожежами, Сутність та види горіння. Категорії 

приміщень за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

 

 

2 
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17 

Тема 41. Вимоги пожежної безпеки  під час основних 

робіт в машинобудуванні та енергетичній галузі. 

Загальні вимоги, підготовка до проведення вогневих 

робіт. Електрозварювальні роботи.  

 

2 

 

 

 

 

18 

Тема 44. Елементи забруднення навколишнього 

середовища при виконанні робіт на підприємствах 

енергетичної машинобудівної галузей. Охорона 

навколишнього середовища в проектній та виконавчій 

документації. Вимоги охорони навколишнього 

середовища  до робочих місць і дільниць. Заходи та 

засоби  попередження забруднення навколишнього 

середовища. 

 

 

2 

 Всього 36 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальна робота має на меті: 

- визначення рівня самостійної підготовки студентів з окремо визначених 

питань; 

- перевірка законспектованої студентами додаткової літератури з зазначених 

тем; 

- захист та обговорення персональних домашніх завдань; 

- підготовка до проведення круглих столів, колоквіумів з окремих тем. 

 

Перелік орієнтовних тем рефератів, персональних домашніх завдань 

 

1. Заходи охорони праці  праці в колективному договорі підприємства. 

2. Охорона праці жінок. 

3. Охорона праці неповнолітніх працівників. 

4.Структура управління та основні завдання, які вирішує Фонд соціального 

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на 

підприємстві. 

5. Роль проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

6. Значення проведення психофізіологічної  експертизи  по запобіганню 

нещасних випадків і аварій при виконанні працівниками робіт підвищеної 

небезпеки та робіт. 

6. Шкідливі фактори на підприємствах енергетичної та машинобудівної 

галузі та їх можливі наслідки для працюючих. 

7. Сучасні колективні та індивідуальні засоби захисту працюючих на 

підприємствах машинобудівної галузі. 

8. Вимоги до електротехнічних працівників. 

9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. Кваліфікаційні вимоги до 

працівників, які необхідні для отримання I-V кваліфікаційних груп з 

електробезпеки. 
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10. Перелік основних організаційних заходів, що убезпечують працівників 

під час роботи в електроустановках.  

11. Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство. 

12. Електробезпека під час роботи з ручним електроінструментом. 

13. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт в 

електроустановках. 

14. Причини виникнення пожеж при порушеннях правил монтажу та 

експлуатації електроустаткування. 

15. Первинні засоби пожежогасіння.   

16. Основні причини виникнення пожеж  на промислових підприємствах. 

17. Вимоги пожежної безпеки підчас проведення вогневих робіт. 

18. Порядок дій у разі виникнення пожежі. 

19. Улаштування блискавкозахисту будинків і споруд. 

20. Вибір типів  та визначення необхідної кількості первинних засобів 

пожежогасіння. 

21. Охорона праці при користуванні мобільними телефонами. 

22. Регіональна Програма радіаційного захисту населення Жовтих Вод.  

 

9.  Методи навчання 

 

Лекції, бесіди, діалог, робота в групах, мозковий штурм, демонстрація 

фільмів, проведення екскурсій та уроків на виробництві. 

 
10.  Методи контролю 

 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

- опитування на заняттях; 

- виконання та захист  індивідуальних  домашніх завдань; 

- тестовий контроль знань  змістовних  модулів; 

- підготовка слайда  до теми заняття; 

- складання іспиту. 

 

11. Критерії оцінювання знань 

Усна відповідь – є одним із основних способів перевірки знань студентів з 

предмету. При оцінюванні відповіді студента передбачено керуватися такими 

критеріями: 

- повнота і правильність відповіді; 

- ступінь усвідомленості і розуміння вивченого матеріалу; 

- мовне оформлення відповіді (використання технічної термінології). 

Відповідь студента має бути  зв’язним, логічно послідовним повідомленням  на 

певну тему(питання), виявляти його вміння застосовувати визначення і технічні 

терміни. 
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Оцінка  “5” (відмінно) ставиться, якщо студент: 

- ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 

-  виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, наводить 

необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені; 

- викладає матеріал послідовно і правильно, з конкретним  використанням 

технічної термінології; 

- дає повні, обґрунтовані відповіді на поставлені додаткові запитання.  

       Оцінка “4” (добре) ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє  ті ж 

вимоги, що й оцінка “5”, але допускає  деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладення матеріалу і мовному оформленні. 

       Оцінка “3”(задовільно) ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння 

основних положень даної теми, але: 

- викладає матеріал не досить повно, непослідовно і допускає помилки у 

формулюванні правил, визначень і використанні технічної термінології; 

- не вміє глибоко  і переконливо обґрунтувати свої думки і відчуває трудності  

під час добору прикладів. 

        Оцінка“2”(незадовільно) ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої 

частини вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні  

правил і визначень помилки, що спотворюють їх зміст,  непослідовно і невпевнено 

викладає матеріал не використовує технічної термінології. Також оцінка “2” 

ставиться, якщо студент виявляє повне незнання чи нерозуміння матеріалу. 

 Позитивна оцінка( “5” , “4” , “3” ) ставиться не тільки  за одноразову 

відповідь( коли на перевірку знань студенту відводиться певний час), а за суму 

відповідей даних студентом  протягом уроку.  

                                                                  
  

12. Методичне забезпечення 

 

1.Навчальна програма навчальної дисципліни  «Охорона праці». 

2.Робоча програма навчальної дисципліни  «Охорона праці». 

3.Опорний конспект лекцій навчальної дисципліни. 

       4.Методичні рекомендації до змісту і оформлення розділу «Охорона праці» 

       в  дипломних проектах студентів спеціальності   «Монтаж та експлуатація 

       електроустаткування підприємств і цивільних споруд».  

       ЖВПК ДНУ,  2014 р. 

       5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

6. Комплект екзаменаційних білетів – 30 штук. 
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7. Пакети тестового контролю знань;  

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних   робіт; 

9. Планшети та плакати кабінету охорони праці коледжу; 

10. Слайди та навчальні фільми  з охорони праці  ДП «ГНМЦ  Держпраці 

України». 

11.  Навчальні фільми з охорони праці ФССНВ України та КЖРК. 

 

13. Основна література 

 

 ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «Основи 

охорони праці» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей і 

напрямків підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший 

спеціаліст» та «бакалавр» затверджена заступником Міністра 

МОНмолодьспорту України Жебровським Б.М. 18.03.2011р. 

 

1.  М.П. Ганзюк , Є.П. Желібо, М.О. Халімовський  Основи охорона праці.     

 Підручник, Київ, Каравела, 2003р. 

 

 2.Жидецький В.Ц.  Основи охорони праці. Підручник. Четверте видання,  

   перероблене і доповнене. Київ, Знання, 2010 рік. Електронний додаток до     

   підручника ( компакт –диск) «Нормативна база з  питань охорони праці». 

 

 3. Р.Є.Стець. І.О. Трунова Охорона праці в галузі машинобудування. 

Навчальний посібник. Суми, Університетська книга, 2010 р. 

 

3. В.В. Березуцький , Т.С. Бондаренко, Л.А. Васковець Лабораторний       

 практикум з курсу «Основи охорони праці». Посібник для студентів вищих    

 технічних навчальних закладів. Харків, Факт, 2005р. 

 

4.Дипломне проектування. Розділи з охорони праці. Навчальний посібник. За    

редакцією Буракової С.О. Кам’янець-Подільський,   

ПП «Медозбори-2006» ,  2010р.  

 

Додаткова література 

 

5. П.П. Кухровський Електробезпека на виробництві та побуті. Навчальний    

 посібник. Третє видання, доповнене і перероблене. Харків, Лідер, 2013р.  

 

6. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів 

    у трьох томах, Київ , Основа, 2010 рік. 
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7. Основи охорони праці. Навчальний посібник. Третє видання. Перероблене 

   і доповнене. Навчальний посібник. За загальною редакцією Я.І. Бедрія. Львів, 

   Магнолія, 2010 рік. 

 

8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Навчальний 

 посібник    Суми , Університетська книга. 2007р. 

 

9. Охорона праці та промислова безпека. Навчальний посібник для студентів 

   вищих навчальних закладів. За редакцією К.Н.Ткачука і В.В. Зацарного. Київ, 

   Лібра, 2010 р. 

 

10.НПАОП 0.00-1.71-13  Правила охорони праці під час роботи з    

   інструментом та пристроями. Харків, Форт, 2014р.  

 

11.НПАОП 0.00-1.28.-13 Правила охорони праці під час експлуатації 

 електронно-обчислювальних машин. 

 

12.Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних  

захворювань та  аварій на виробництві. ( Постанова КМУ від 17.04.2019р.  

    № 337.)   Харків, Форт, 2019 р. 

 

    13. Г.Г. Лесенко Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів.      

     (практичні рекомендації)  Київ, Основа, 2008 р. 

 

14.Методичні рекомендації до змісту і оформлення розділу «Охорона  праці» в  

дипломних проектах студентів спеціальності 5.05070 104 «Монтаж і 

експлуатація   електроустаткування підприємств і  цивільних споруд». 

ЖВПК ДНУ,  ЕТЦ, 2015 р. 

 

15. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення. 

 

16.ДБН.В.2.5.-27 2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках  

будинків і споруд. 

 

17.ДСТУ Б.В.2.5-38: 2008 (ІЕС 62305: 2006, NEQ) Улаштування 

блискавкозахисту будинків і споруд. 

Інтернет-ресурси 

 

1. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Держпраці України. 

2. http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 

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

   України.  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/


27 

 

  

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

   нещасних випадків на виробництві та професійних  

   захворювань України. 

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

«Нормативні    акти України (НАУ)». 

6. http://www.budinfo.com.ua  

       - Портал «Украина строительная: строительные 

        компании Украины, строительные стандарты:  

        ДБН , ГОСТ, ДСТУ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.social.org.ua/
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Додаток № 1 

 

Перелік планшетів кабінету охорони праці 

 

1. Закон України «Про охорону праці». 

2. Охорона праці  при використанні металообробних верстатів. 

3. Електробезпека. 

4. Пожежна безпека. 

5. Засоби індивідуального захисту. 

6. Надання першої домедичної допомоги. 

7. Навчання, перевірка знань та інструктажі працівників з охорони праці. 

8. Розслідування нещасних випадків на виробництві. 

9. Охорона праці  в будівельній галузі. 

 

 

Перелік плакатів кабінету  охорони праці 

 
 

     Комплект плакатів «Електробезпека» - 20 штук. 

 

     Комплект плакатів « Охорона праці при роботі 

      з ВДТ»  - 20 штук. 

      

     Комплект плакатів « Охорона праці з інструментом та 

     пристроями.  – 20 штук.  

    

     Комплект плакатів «Безпека при зварювальних  

     роботах»  - 3 штуки. 

 

      Комплект плакатів «Охорона праці при використанні  

     металообробних верстатів» - 20 штук.   
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Додаток № 2 

 

Слайди спеціалістів та консультантів Національного науково-дослідного 

інституту промислової безпеки та охорони праці України ,  ДП « Головний 

навчально-методичний центр» Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,  консультантів Інституту 

державного управління у сфері цивільного захисту МНС України,  спеціалістів 

Міністерства охорони здоров’я  України, рекомендованих при вивченні 

студентами та працівниками курсу «Охорона праці». 

 

(по матеріалам навчання в ГНМЦ НДІ Держгірпромнагляду в 2016 році.) 

 

1. Винокурова Л.Е. Навчання з питань охорони праці. 

2. Деревинський Д.М.  Організація забезпечення протипожежних заходів. 

3. Кирильченко А.А. Електробезпека. 

4. Кравчук В.В. Надання першої долікарської допомоги потерпілому у разі 

нещасного випадку. 

5. Фартушний Є.М. Психофізіологічні аспекти промислової безпеки та охорони 

праці. 

6. Лесковець В.І. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві. ( Постанова КМУ від 

17.04.219р. № 337). 

7. Олійник А.М. Пожежна безпека. 

 

      Слайди викладача ЖВПК : 

 

       Особливості охорона праці жінок. 

  

       Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. 

 

       Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. 

 

      Основи пожежної безпеки. 
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Додаток № 3 

 

Навчальні фільми з охорони праці ВАТ «КЗРК»: 

 

1. Вогнегасник порошковий. 

 

2. Перша домедична допомога при опіках. 

 

3. Перша домедична допомога при ураженні електричним струмом. 

 

4. Перша домедична допомога при переломах кісток. 

 

 

Фільми ДП ГНМЦ «Держгірпромнагляду» України: 

      Типи вогнегасників. 

      Вогнегасник ТВ-100. 

       Вогнегасник ВВПА-400. 

 

 Фільм ФССНВ                                Охорона праці при виконанні робіт в колодязях. 
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