
 

НП-11 “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

 

Статус дисципліни  -      обов„язкова для підготовки фахівців 

всіх спеціальностей  освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст і бакалавр 

Лектор  -  Зацарний Віктор Васильович, кандидат технічних наук, доцент 

Інститут/ факультет - Інженерно-фізичний факультет 

 

І. Загальні відомості 

Дисципліна (НП-11  за переліком дисциплін програми підготовки) з загальним  об‗ємом 

підготовки 1 кредити (36 год.) відноситься до циклу професійної і практичної підготовки. 

Вивченню дисципліни передують дисципліни професійно-орієнтованого циклу в тому числі 

дисципліна “Безпека життєдіяльності”, яка формує поняттєво-категорійний, теоретичний і 

методологічний апарат, необхідний для вивчення наук про ризики, до яких відноситься 

“Охорона праці”. 
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ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців знань з нормативно-правових і 

організаційних питань охорони праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, 

необхідних у їх професійній діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

бакалавра напряму підготовки інженерне матеріалознавство та металургія. Засвоєння курсу 

забезпечує оволодіння такими уміннями: 

- В умовах виробничої діяльності на підставі технологічної документації, використовуючи чинну 

нормативно-правову базу з питань охорони праці організовувати дотримання учасниками 

трудового процесу вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог ( О); 

- В умовах виробничої діяльності на підставі технологічної документації, використовуючи чинну 

нормативно-правову базу контролювати дотримання учасниками трудового процесу безпеки 

праці та санітарно-гігієнічних вимог (О); 

- В умовах виробничої діяльності на основі аналізу результатів власних спостережень за 

наслідками нещасного випадку або аварії, користуючись чинними положеннями визначати факт 

випадку чи аварії (О); 

- В умовах виробничої діяльності у складі комісії з розслідування нещасного випадку, 

користуючись чинними положеннями складати акт про нещасний випадок на виробництві (О); 

- При здійсненні виробничої або соціальної діяльності використовувати основні положення 

законодавства з охорони праці (О); 

 

IV. Зміст дисципліни 

1. Правові та організаційні основи охорони праці.   Законодавчо - нормативна база України 

про охорону праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на 

підприємстві. Права й обов‗язки роботодавця та працівника з охорони праці. Державне 

управління охороною праці та управління охороною праці на виробництві. Державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці. Навчання з питань охорони праці. Розслідування та 

облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. 

2. Виробнича санітарія.  Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови 

праці. Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці на 

виробництві та шкідливих чинників виробничого середовища. Заходи щодо  нормалізації 

параметрів виробничого середовища, запобігання професійних захворювань. Атестація робочих 

місць за умовами праці 



 

3. Виробнича безпека.  Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і 

технологічних процесів та загальні вимоги безпеки. Забезпечення безпеки технологічного 

обладнання та процесів. Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму і аварій. Засоби 

колективного та індивідуального захисту працівників. Електробезпека 

4. Пожежна безпека.  Основні поняття пожежної безпеки, пожежонебезпечні властивості 

матеріалів і речовин. Пожежовибухонебезпека об'єкта. Система попередження пожеж. Система 

пожежного захисту. Система організаційно-технічних заходів. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні розроблено 

конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій в кожну академічну групу 

дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-графік виконання 

самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 

1. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці. К.: Основа, 

2003, - 472 с. (НТБ – 800 примірників) 

2. Практикум з охорони праці / За ред. В.Ц. Жидецького. Львів: Афіша, 2000, - 352 с. (НТБ – 

150 примірників) 

Необхідна для самостійної роботи нормативно-технічна документація також міститься в 

електронному вигляді в комп‗ютерному класі ІФФ. 

 

VІ. Мова 

Мова викладання -  українська. Дисципліна може також викладатися російською мовою. 

Консультування може проводитися українською, російською та англійською мовою. Розроблено 

термінологічний українсько-англійсько-російський словник з охорони праці. 

 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання з дисципліни не плануються. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 


