
№ 

заняття 

Назва розділів, тем та зміст 

занять 

Основні вимоги до знань та умінь з теми Науково-

методич. 

літерат. 

1 Розділ І 

Правові та організаційні 

основи охорони праці. 

1.1 Основні законодавчі акти з 

охорони праці 

1.2 Основні завдання системи 

стандартів безпеки праці 

ЗНАТИ: правові аспекти охорони праці, основні положення 

ЗУ «Про охорону праці», Положення про створення 

ДНАОП, види та зміст ДНАОП 

[1], 

c. 3-13 

СРС 1.3 Охорона праці жінок та 

підлітків  

Права працівників на охорону 

праці під час роботи на 

підприємстві,  на  пільги і 

компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці.  

ЗНАТИ: правила внутрішнього трудового розпорядку; 

колективний договір, його укладення і виконання; права на 

охорону праці, трудовий договір, охорона праці жінок, 

неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю; 

соціально-економічне значення охорони праці; порядок 

забезпечення працюючих засобами індивідуального 

захисту.         

[1], 

c. 13-17 

2 1.4 Державний нагляд і 

громадський контроль за 

охороною праці 

1.5 Поняття про виробничий 

травматизм і профзахворювання 

ЗНАТИ:  відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці; навчання, інструктування і перевірка знань з 

питань охорони  праці; основні причини травматизму і 

захворювань на виробництві. 

[1], 

c. 17-25 

[2], 

c. 39-40 

СРС Основні заходи запобігання 

травматизму та захворюванням 

на виробництві. 

 

ЗНАТИ:  основні заходи запобігання травматизму та 

захворюванням на виробництві; відшкодування шкоди у 

разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті; 

розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і професійних отруєнь. 

[1],  

c. 26-32 

[2],  

c. 15-16 

 

3 Практична робота № 1 

«Методи аналізу виробничого 

травматизму» 

ЗНАТИ:  причини виробничого  травматизму та 

захворювань,  методи аналізу виробничого травматизму,  

заходи щодо профілактики виробничого травматизму та 

професійної захворюваності 

ВМІТИ:  використовувати статистичний та економічний 

методи аналізу травматизму,  визначати економічні 

наслідки виробничого травматизму та професійних 

захворювань 

[4],  

c. 133-146 

4 Розділ ІІ 

Основи безпеки праці в галузі 

2.1 Загальні питання безпеки 

праці 

ЗНАТИ:  загальні питання безпеки праці; зони небезпеки та 

їх огородження; світлова та звукова сигналізація; запобіжні 

надписи, сигнальні фарбування; знаки безпеки; мікроклімат 

виробничих приміщень.  

[1], 

c. 33-47 

 

СРС  2.2 План евакуації з приміщень у 

випадку аварії 

ЗНАТИ: розробка та виконання планів ліквідації аварії та 

евакуації з приміщень у випадку аварії  

[1], 

c. 48-52 

5 Розділ ІІІ 

Основи пожежної безпеки 

3.1 . Організаційні та технічні 

протипожежні заходи 

 

ЗНАТИ: характерні причини виникнення пожеж, 

пожежонебезпечні властивості речовин, організаційні та 

технічні протипожежні заходи; пожежна сигналізація; 

протипожежний інструктаж та навчання; горіння речовини і 

способи його припинення; поняття вогнестійкості. 

[1], 

c. 52-56 

 

СРС Гасіння та профілактика пожеж 

на об’єктах галузі 

ЗНАТИ: блискавкозахист будівель і споруд; вогнегасячі 

речовини, пожежна техніка для захисту об'єктів. 

[2],  

c. 82-97 

6 Практична робота № 2 

«Визначення видів та кількості 

первинних засобів 

пожежогасіння» 

ЗНАТИ: пожежні характеристики речовин і матеріалів, 

категорії виробництва з пожежної небезпеки, первинні 

засоби вогнегасіння. 

ВМІТИ:  обирати тип та розраховувати необхідну кількість 

вогнегасників. 

[5],  

c. 3-10 

7 Розділ ІV 

Основи електробезпеки 

4.1.Загальні поняття та 

визначення термінів 

електробезпеки 

ЗНАТИ: основні випадки ураження струмом, особливості 

ураження електричним струмом, 

класифікація виробничих приміщень з електробезпеки; 

допуск до роботи з електрикою 

[1],  

c. 65-72 

СРС 4.2 Колективні та індивідуальні 

засоби захисту в 

електроустановках 

ЗНАТИ:  захисне заземлення, занулення, захисне 

відімкнення, захист від статичної електрики 

[1],  

c. 73-85 



8 Семінарське заняття з тем 

розділів I-IV  

ЗНАТИ: питання  з тем розділів I-IV  

9 Розділ V  

Основи фізіології, гігієни праці 

та виробничої санітарії 

5.1 Виробнича санітарія та її 

завдання  

Поняття про виробничу 

санітарію та гігієну праці 

ЗНАТИ: виробниче середовище, його елементи, види 

адаптації в трудовій діяльності, виробнича санітарія та її 

завдання 

[1],  

c. 84-85 

[4],  

c. 157-163 

 

СРС 

3 

5.2.Шкідливі виробничі фактори 

та засоби захисту від них 

Шум, вібрація, іонізуюче 

випромінювання, дія шкідливих 

речовин як шкідливі виробничі 

чинники 

ЗНАТИ:  визначення та природа іонізуючого 

випромінювання, основні характеристики радіоактивного 

випромінювання, дія на організм, захист від радіаційного 

випромінювання загальні визначення та поняття, гігієнічне 

нормування шуму, вібрація, захист від шуму та вібрації, 

ультра- та інфразвук загальна характеристика 

електромагнітних випромінювань, дія на організм та 

нормування, захист від електромагнітних випромінювань 

випромінювання оптичного діапазону, лазерне 

випромінювання, його дія, заходи безпеки 

[3],  

c. 114-123 

10 Практична робота № 3 

«Розрахунок основних 

параметрів шуму» 

ЗНАТИ:  методика розрахунку виробничого шуму, методи 

зниження шумового навантаження 

ВМІТИ: визначати загальний рівень звукової потужності 

шуму від устаткування в розрахунковій точці для 

виробничого приміщення, розраховувати необхідне 

зниження шуму на даному робочому місці 

[5],  

c. 12-17 

СРС Мікроклімат робочої зони та 

виробничого середовища 

ЗНАТИ: гігієнічне нормування параметрів повітря робочої 

зони, заходи по нормалізації мікроклімату, прилади для 

вимірювання загальні відомості про повітря робочої зони, 

пилове забруднення, методи визначення запиленості, заходи 

боротьби 

[3],  

c. 125-130 

11 Практична робота № 4 

«Дослідження метеорологічних 

умов виробничих приміщень» 

ЗНАТИ: нормативи параметрів мікроклімату виробничих 

приміщень, 

методика розрахунку кількості повітря, необхідного для 

подачі загальнообмінної вентиляції з метою забезпечення 

оптимальних значень параметрів мікроклімату. 

ВМІТИ: визначати кількість повітря, необхідного для 

подачі загальнообмінною вентиляцією в теплий період року 

з метою забезпечення оптимальних параметрів 

мікроклімату.  

[5],  

c. 18-25 

12 Вимоги до опалення, вентиляції 

та кондиціонування повітря   

виробничих,  навчальних та 

побутових приміщень. 

ЗНАТИ: призначення вентиляції, кондиціонування повітря, 

вимоги до застосування 

[1],  

с. 99-102 

[6],  

c. 44-48 

СРС Види вентиляції, їх призначення 

та застосування 

ЗНАТИ: види вентиляції – загальнообмінна, механічна, 

природна, місцева, витяжна 

[6],  

c. 48-52 

13 Практична робота № 5 

«Розрахунок вентиляції» 

ЗНАТИ: основні види вентиляції, та застосування на 

об’єктах галузі 

ВМІТИ: визначати кратність повітрообміну при вентиляції 

приміщень. 

[5],   

c. 26-30 

СРС Освітлення робочих приміщень 

Види освітлення.  

ЗНАТИ: значення світла для працівника, види освітлення, 

природне та штучне освітлення, його нормування  

[3],  

c. 165-171 

14 5.3 Фізіологія праці 

Характеристика небезпечних 

психофізіологічних та 

шкідливих виробничих чинників 

ЗНАТИ: характеристика небезпечних психофізіологічних та 

шкідливих виробничих чинників, вплив втоми та стресу на 

безпеку праці 

[3],  

c. 137-146 

СРС Санітарно-побутове 

забезпечення працюючих 

ЗНАТИ: санітарні вимоги до робочих місць санітарні 

вимоги до робочих місць, СНіП 

[1],  

c. 96-99 

15 Практична робота № 6 

«Розрахунок інтегральної 

бальної оцінки тяжкості праці 

на робочому місці» 

ЗНАТИ: показники тяжкості праці, методика інтегральної 

бальної оцінки тяжкості праці на робочому місті 

ВМІТИ: визначати інтегральну бальну оцінку важкості 

праці, визначати категорію важкості праці  

[5],  

c. 39-51 

16 Семінарське заняття з тем  ЗНАТИ: питання  з тем розділу V  



17 Розділ VI  

Галузеві аспекти охорони 

праці 

6.1 Охорона праці при польових 

роботах 

ЗНАТИ:  організація й управління польовими 

експедиційними дослідженнями, орієнтування й організація 

руху в польових умовах 

[7],  

c. 15-23 

18 6.2 Охорона праці в лабораторії ЗНАТИ:  вимоги до приміщень та обладнання хімічних 

лабораторій, вимоги безпеки до працівників хімічних 

лабораторій та їх робочих місць 

[8],  

c. 1-20 

СРС Техніка безпеки при роботі з 

небезпечними речовинами 

ЗНАТИ: небезпечні речовини, класифікація, техніка безпеки 

при роботі з небезпечними речовинами, правила безпечної 

роботи зі зрідженими газами і охолоджувальними сумішами 

[8],  

c. 10-12 

СРС Техніка безпеки під час 

експлуатації систем, що 

працюють під тиском 

ЗНАТИ: класифікація, реєстрація та технічне посвідчення 

посудин, що працюють під тиском, правила безпеки при 

експлуатації парових котлів, компресорних та холодильних 

установок, стаціонарного обладнання 

[8],  

c. 12-15 

[6],  

c. 113-20 

19 Практична робота №  7 

«Оцінка хімічної обстановки» 

ЗНАТИ:  класифікація СДОР, методика оцінки та аналізу 

хімічної обстановки, що склалася у випадку аварії 

ВМІТИ:  визначати розміри зони хімічного зараження; 

оцінювати час перебування людей в захисних спорудах, 

оцінювати можливі втрати людей в осередку хімічного 

ураження; визначати способи захисту людей від 

сильнодіючих отруйних речовин.  

[9],  

c. 12-19 

СРС 6.3 Охорона праці користувачів 

ПК 

ЗНАТИ: гігієнічні вимоги до організації і обладнання 

робочих місць з ВДТ, вимоги до режимів праці і відпочинку 

при роботі з ВДТ[6], c. 152-159 

[3],  

c. 234-241 

 

20 6.4 Охорона праці на галузевих 

об'єктах підвищеної небезпеки 

ЗНАТИ: галузеві об'єкти підвищеної небезпеки; 

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. 

[9],  

c. 112-121 

СРС Безпечність технологічних 

процесів і обладнання 

ЗНАТИ: безпечність технологічних процесів і обладнання, 

утримання приміщень, 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 як міри щодо профілактики виробничого трав-

матизму у галузі. 

[9],  

c. 122-127 

21 Ідентифікація галузевих ПНО, 

установок. Техногенні аварії та 

катастрофи, їх причини, 

наслідки.  

ЗНАТИ: техногенні аварії та катастрофи, їх причини, 

наслідки, приклади техногенних аварій і катастроф; 

ідентифікація галузевих ПНО, установок;  

методи оцінки можливості виникнення аварій. 

[9],  

c. 130-135 

СРС Охорона праці при роботах з 

радіоактивними матеріалами. 

Аварії з викидом радіоактивних 

речовин.  

ЗНАТИ: РНО, викиди радіоактивних речовин, радіаційні 

аварії, їх екологічні наслідки, охорона праці при роботі з 

радіоактивними матеріалами 

[4],  

c. 269-275 

22 Практична робота № 8 «Оцінка 

радіаційної обстановки» 

ЗНАТИ:  особливості аварій з викидом радіоактивних 

речовин, охорона праці при роботах з радіоактивними 

матеріалами 

ВМІТИ:  оцінювати радіаційну обстановку, що склалася на 

заводі у разі радіоактивного забруднення, розробляти 

рекомендації щодо допустимої тривалості роботи, 

визначати дозу опромінення, припустиму тривалість 

роботи, дозу опромінення, можливі радіаційні втрати при 

проведенні робіт по дезактивації території заводу.  

[9],  

c. 20-25 

23 Техногенний екологічний ризик ЗНАТИ:  техногенний екологічний ризик, чинники 

виникнення, методи його зменшення 

[4],  

c. 80-85 

СРС 6.5 Надання першої допомоги 

при нещасних випадках 

ЗНАТИ: причини травм і поранень, послідовність надання 

першої допомоги,  надання першої допомоги при втраті 

свідомості, зупинці серця; допомога при особливих видах 

травм 

[1],  

c. 106-120 

24 Семінарське заняття з тем  ЗНАТИ: питання тем розділу VI   
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