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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються тільки 

лекції і практичні заняття в досить обмеженій кількості. Основною формою 

вивчення дисципліни  є самостійна робота. 

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.  

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а 

також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі.   

Завдання  самостійної роботи студентів – засвоєння певних знань, 

умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування 

при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 

прогалин у системі знань із предмету «Охорона праці (в галузі)». 

При вивченні  дисципліни організація самостійної роботи студентів являє 

собою єдність трьох взаємопов'язаних форм: 

1.  Аудиторна самостійна робота. 

2.  Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 

3.  Творча наукова робота. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 

завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіком, 

затвердженими кафедрою.  

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Охорона 

праці (в галузі)» включає такі форми: 

− підготовку до практичних занять (для студентів денної форм навчання); 

− написання контрольної роботи згідно визначених в методичних 

рекомендаціях варіанту; 

− пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 

− аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 

− написання реферату  за заданою тематикою; 
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− підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих тем 

навчальної дисципліни (для студентів денної форм навчання); 

− підготовку до рубіжного (модульного) контролю (для студентів денної 

форм навчання); 

− підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними 

питаннями. 

Науковою роботою займаються найкращі студенти, які мають здібності 

до аналітичної, творчої роботи. Такі студенти беруть участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, наукових семінарах, виконують завдання у межах 

наукових досліджень кафедр; працюють у наукових гуртках. Творча самостійна 

робота керується рекомендаціями, порадами викладача, конкретними 

завданнями щодо виконання окремих видів діяльності. Організація і контроль 

процесу та змісту самостійної роботи і її результатів здійснюються 

викладачами кафедри. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Охорона праці (в галузі)» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни 

«Охорона праці в галузі» підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, 

конспектом лекцій,  періодичними виданнями тощо. 

Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно із 

списком і в такій послідовності: 

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми; 

б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми; 

в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної 

теми;  

г) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми; 

д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації. 
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Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку значною 

мірою залежить від організації самостійної роботи. Для здійснення самостійної 

роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою 

та навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в списку 

рекомендованої літератури, а також публікаціями періодичних видань. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Охорона праці (в 

галузі)» організовується з дотриманням низки вимог: 

−  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

−  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

−  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами.  

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів 

здійснюються викладачами кафедри. Студенти, які розпочинають вивчати 

дисципліну «Охорона праці (в галузі)», мають інформуватися викладачем щодо 

організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм 

контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань. Перелік завдань 

для самостійної роботи, форми її організації та звітності, термін виконання та 

кількість отриманих балів за виконані завдання, визначаються викладачем 

кафедри при розробці робочої навчальної програми дисципліни (розділу 

«Самостійна робота студентів») і доводяться до відома студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та 

вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною 

оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. 

Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі 

вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Охорона праці в галузі»  

№  

з/п 

Назви змістового модуля та теми 

 Змістовий модуль 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

1. Охорона праці (в галузі) як навчальна дисципліна. Правове і нормативне 

регулювання охорони праці 

2. Державне управління охороною праці в Україні 

3.  Система управління охороною праці на підприємстві 

4. Економічні питання охорони праці 

 Змістовий модуль 2. Виробниче середовище та методи захисту пра-

цівників від негативного впливу шкідливих виробничих чинників 

5. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

6. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування, методи 

захисту від їх негативного впливу 

 Змістовний модуль 3. Основи виробничої безпеки  

7. Загальні вимоги безпеки праці при експлуатації технологічного 

обладнання, організації робіт та робочих місць 

8. Електробезпека 

9. Пожежна безпека 

10.  Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму 

 Всього годин: 90 

Форма контролю: залік. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

 За кожною з тем курсу «Охорона праці в галузі» студент повинен опра-

цювати матеріал кожної теми та  виконати наступні  завдання. 

Змістовий модуль І. Правові та організаційні основи охорони праці  

Тема 1. Охорона праці (в галузі) як навчальна дисципліна. Правове і 

нормативне регулювання охорони праці 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Поняття «охорона праці». Предмет, місце і значення курсу  «Охорона 

праці (в галузі)» серед дисциплін фундаментальної підготовки.  

2. Правові основи охорони праці.  Законодавство України з охорони 

праці. Конституція України про охорону праці. Кодекс законів про працю 

України. Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, що 

регулюють охорону праці людини на виробництві.  

3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

4. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці.  

5. Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони 

праці. 

6. Державний нагляд і громадський контроль з охорони праці. Державні, 

галузеві комісії з питань охорони праці. Комплексне управління охороною 

праці. 

7. Галузеві нормативні акти про охорону праці; приклади стосовно 

напряму підготовки і спеціальності. Зміст та завдання національної та галузевої 

програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

8. Регулювання питань охорони праці на державному та галузевому 

рівнях — шляхом укладання тарифних угод. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки.  

2. Положення Конституції України про охорону праці. 

3. Особливості охорони праці жінок і молоді. 
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4. Державне управління охороною праці та принципи державної політики 

в галузі охорони праці. 

5. Поняття про охорону праці на підприємстві, її завдання, та значення 

6. Галузеві нормативні акти про охорону праці. 

7. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. Впровадження в організації 

системи менеджменту на базі стандарту серії OHSAS 18000. Нові  можливі 

управляти ризиками, попереджати їх і як наслідок, сприяти зниженню 

ймовірності появи нещасних випадків. 

8. Фактори, від яких залежить наявність сертифікату, що підвищує імідж, 

конкурентоспроможність компанії, та у свою чергу, веде до збільшення обсягів 

виконуваних робіт (або послуг) та зростання прибутку. 

9. Розробить блок схему комплексного   управління охороною праці. 

Органи державного управління охороною праці, їх функції та завдання. 

Теми рефератів: 

1. Аналіз стану охорони  праці  в Україні. 

2. Поняття «охорона праці». Місце і завдання дисципліни «Охорона праці 

(в галузі)»  

3. Законодавство України про охорону праці. 

4. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. Стандарту серії OHSAS. 

5. Вимоги міжнародних стандартів до управління охороною праці. 

6. Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних 

процесів. 

7. Необхідність впровадження міжнародного стандарту OHSAS 18000 

«Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я» 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При 

розкритті питань необхідно підкреслити те, що охорона праці – проблема 

складна і багатогранна. Для її розв’язання потрібна активна участь фахівців 

різних профілів: технологів, проектувальників, екологів, санітарних лікарів, 

лінійних керівників та ін.  



 9 

Охорона праці - це засіб досягнення безпеки людини на виробництві 

шляхом усунення небезпечних і шкідливих факторів. Необхідно взяти до уваги, 

що загальні принципи і методи охорони праці – це основні правила та норми 

проведення робіт, поведінки на виробництві та організації, які розроблені  

наукою та потверджені практикою, дотримання яких гарантує безпеку труда 

робітників, та ефективне управління виробничо-господарською і соціальною 

діяльністю організації. 

У основі державної політики в області охорони праці лежить принцип 

профілактики травматизму і професійної захворюваності, що знайшло 

віддзеркалення у всіх нормативних і законодавчих актах. Право на безпечну 

працю закріплене в Конституції України. Основні законодавчі акти, що 

забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці, представлені Кодексом 

законів про працю України (КЗППУ), прийнятому 10.12.1971 р. Також 

основними законодавчими актами є Кодекс цивільного захисту України і Закон 

України «Про охорону праці». КЗППУ містить розділ про Охорону праці, яка 

включає 21 статтю, де регламентується безпека праці на виробництві. Згідно 

закону України від 01.07.1993р. «Про колективні договори» питання 

забезпечення умов і охорони праці належать до найважливіших і повинні бути 

обов'язково обумовлені в трудовій угоді. До законодавчих актів по охороні 

праці відносяться ухвали директивних органів: Уряду України, Державної 

інспекції по контролю за охороною праці, Держкомстату, Держбуду, 

Мінохоронздоров'я, а також інших органів по нагляду за безпекою праці. У 

виконання вказаних ухвал в галузях народного господарства розробляється 

нормативна і нормативно-технічна документація. 

Законодавство про охорону праці ґрунтується на положеннях, які 

відповідають Конституції України.В Конституції України вказується: «Кожен 

має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не 

нижче визначених законом». «Громадяни мають право на соціальний захист, 

що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 



 10 

обставин, а також у старости і в інших випадках, передбачених законом». 

Зазначені права реалізуються шляхом виконання вимог, викладених у 

законодавстві України про охорону праці, в законах: КЗППУ, законах 

України«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які заподіяли втрату працездатності», «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», «Про колективні договори і угоди», «Про 

дорожній рух», «Про використання ядерної енергії та радіаційного захисту», ін. 

Законодавчими актами, що визначають основні положення з охорони 

праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі 

акти. Спеціальними законодавчими системами є міжгалузеві та галузеві акти з 

охорони праці. Це державні стандарти: системи стандартів безпеки праці, 

Будівельні норми і правила, санітарні норми;Правила технічної експлуатації 

електроустановок,ліфтів; Норми радіаційної безпеки, основні санітарні правила 

роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання;Правила будови і безпечної експлуатації санітарних 

компресорних установок;Правила будови і безпечної експлуатації парових та 

водогрійних котлів;Правила безпеки при використанні газів;Державні 

нормативно-правові акти про охорону праці;Державні нормативно-правові акти 

про охорону праці (ДНАОП) - це стандарти, інструкції, правила, норми, 

регламенти, яким надано силу правових норм, обов'язкових для виконання. 

Вони можуть бути міжгалузевими або галузевими. Міжгалузеві державні 

нормативні акти про охорону праці - ДНАОП- загальнодержавного 

користування, дія якого поширюється на всі підприємства, установи, організації 

господарської діяльності України незалежно від їх відомчої незалежності та 

форми власності. 

Література [1-38, 39-42, 45-48, 50, 51, 53, 56, 60] 
 

Тема 2. Державне управління охороною праці в Україні 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
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1. Система управління охороною праці в державі та галузі  як сукупність 

органів управління державою,  галуззю. Суть, завдання та функції управління 

охороною праці в державі та галузі. Складові частини системи управління 

охороною праці в галузі.  

2. Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в організаціях. 

Колективний договір. 

3. Державні нормативні акти з охорони праці.  

4. Система управління охороною праці в регіоні. 

5. Організація контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. 

Основні види контролю за станом охорони праці в регіоні. 

6. Профспілковий, громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці.  

7. Підготувати виступ на тему: «Завдання служби охорони праці в різних 

галузях економіки». 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки.  

2. Забезпечення координаційної діяльності державних органів, установ, 

організацій та громадських об'єднань, що вирішують різні проблеми охорони 

здоров'я, гігієни та безпеки праці.  

3. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки.  

4. Встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств 

галузі. Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання та устаткування в 

галузях. 

5. На підприємствах, в галузях, на регіональному та державному рівні 

створюються фонди охорони праці відповідно до Положення про державних, 

галузевих, регіональних фондах та фондах охорони праці підприємств. 

6. Фінансування охорони праці.  

Теми рефератів: 

1. Система управління охороною праці в галузі як сукупність органів 

управління галуззю, їх повноваження на різних рівнях. 
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2. Регіональна система управління охороною праці. Прогнозування. 

Планування. 

3. Основні види контролю за станом охорони праці в регіоні. 

4. Особливості вимог безпеки в галузях економіки: промисловості, 

торгівлі, медицині, фінансової сфері, транспорті, сфері послуг. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Управління 

охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація правових, 

організаційних, соціально-економічних, науково-технічних, санітарно-

гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.  

Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) — сукупність 

органів управління галуззю, які на підставі чинних нормативно-правових актів 

здійснюють цілеспрямовану планомірну діяльність з виконання завдань 

охорони праці в галузі, скерованих на усунення неприпустимих ризиків; 

СУОПГ є складовою частиною системи управління галуззю. 

Об'єктом управління охороною праці в галузі є діяльність керівництва 

галуззю, структурних підрозділів і функціональних служб щодо здійснення 

правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних і лікувально-профілактичних заходів з виконання законодавства і 

нормативних вимог з охорони праці в галузі. 

Загальне керівництво системою управління охороною праці в галузі 

здійснює міністр, а в структурних підрозділах — керівники структурних 

підрозділів і функціональних служб. Процес виконання кожного завдання 

роботи з охорони праці полягає у послідовному здійсненні керівником 

(відповідальною особою), власником основних функцій (стадій, етапів) 

управлінського циклу. 

Організаційно-методичну й наглядову діяльність з впровадження і 

забезпечення функціонування СУОП у галузі, підготовки управлінських рішень 

та контролю за їх виконанням у центральному апарати здійснює відділ охорони 
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праці, який у своїй роботі користується «Положенням про службу охорони 

праці». 

Мета управління виробничою і господарською діяльністю — здійснення 

державної галузевої політики — додержання пріоритету життя і здоров'я 

працівників галузі і повної відповідальності керівництва міністерства і 

структурних підрозділів за створення безпечних умов праці, усунення 

неприпустимих ризиків. 

Управління охороною праці в галузі, у кожному з її структурних 

підрозділів й у функціональних службах здійснюється шляхом виконання 

політики і відповідних завдань з охорони праці згідно з чинними 

законодавчими й нормативними актами. 

Завдання управління охороною праці в галузі — це заходи, які необхідно 

виконувати в обумовлений термін. Вони випливають з усієї управлінської, 

виробничої та іншої діяльності Міністерства відповідної галузі і його 

структурних підрозділів (нижче подається перелік основних завдань охорони 

праці в галузі): 

— підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці посадових осіб 

керівного складу об'єднань, облуправлінь та організацій галузі; 

— забезпечення об'єднань, облуправлінь і організацій правилами, нормами, 

стандартами та іншими нормативними актами з питань охорони праці; 

— пропаганда охорони праці, видання галузевої нормативної і навчальної 

літератури, літератури з передового досвіду, плакатів, інструкцій, наочних 

посібників та інших методичних матеріалів з охорони праці; 

— створення і функціонування санітарної мобільної лабораторії для атестації 

робочих місць у галузі; 

— розроблення рекомендацій, типових положень та іншої нормативної і 

методичної літератури з охорони праці; 

— проведення організаційної роботи з підвищення рівня охорони праці на 

підвідомчих підприємствах; 
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— створення галузевих підприємств з виготовлення засобів індивідуального, 

колективного захисту для лісового господарства; 

— проведення експертизи проектів на повноту вирішення питань охорони 

праці, одержання дозволу починати роботи та ліцензії на випуск продукції; 

— впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивної 

технології, вітчизняного і зарубіжного досвіду з охорони праці; 

— підготовка статистичних звітів та інформації з питань охорони праці; 

— проведення аудиту, моніторингу, обліку та аналізу нещасних випадків, 

аварій, профзахворювань, пожеж, а також шкоди від цих подій в галузі; 

— формування і використання коштів фонду охорони праці галузі; 

— методична допомога об'єднанням, облуправлінням і організаціям галузі у 

створенні й забезпеченні функціонування СУОП; 

— розслідування та облік групових і смертельних нещасних випадків, а також 

аварій І і II груп на підвідомчих підприємствах; 

— страхування працівників галузі від нещасних випадків і профзахворювань; 

— проектування підприємств, розроблення конструкцій нового обладнання і 

сучасної технології з урахуванням вимог чинних нормативних актів з охорони 

праці; 

— виготовлення нового обладнання, машин і механізмів відповідно до вимог 

чинних нормативних актів з охорони праці й одержання сертифікатів безпеки 

на них; 

— постачання і забезпечення підприємств засобами індивідуального й 

колективного захисту; 

— розроблення і впровадження безпечної організації праці на підприємствах; 

— проведення наукових досліджень з питань охорони праці. 

Керівники структурних підрозділів галузі повинні визначити на підставі 

чинних нормативних актів конкретні завдання роботи з охорони праці в 

підрозділі (навчання персоналу, безпека обладнання, виробничих процесів, 

будівель, виробниче середовище, санітарно-гігієнічні умови, режим праці та 

відпочинку, санітарно-побутове, лікувально-профілактичне забезпечення, 
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забезпечення засобами індивідуального й колективного захисту, технічна 

підготовка виробництва з урахуванням вимог охорони праці, професійний 

відбір та ін.) і закріпити їх у посадових інструкціях за конкретними 

відповідальними посадовими особами. 

Держнаглядохоронпраці наказом від 02.06.1999 р. № 102передбачив такі 

заходи, що можуть здійснюватися за рахунок галузевих коштів на охорону 

праці: 

— створення та впровадження автоматизованих інформаційних систем охорони 

праці на галузевому рівні (типових автоматизованих експертних систем аналізу 

та прогнозування небезпечних і аварійних ситуацій на виробництві); 

— розроблення та впровадження спеціальних технічних засобів для механізації 

важких, небезпечних та шкідливих робіт; 

— проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт для 

розв'язання проблем охорони праці; 

— розроблення та реалізація заходів для усунення типових для підприємств 

галузі шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища 

(запиленість, загазованість, шум, вібрація, ультразвук, іонізуючі та інші види 

шкідливих випромінювань); 

— розроблення та організація виробництва нових засобів індивідуального та 

колективного захисту працюючих на підприємствах галузі; 

— розроблення й реалізація навчальних та інформаційних програм щодо 

підвищення рівня знань працівників, населення з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності; 

— створення матеріальної бази галузевих навчальних центрів з охорони праці, 

розробка та виготовлення тренажерів для навчання працівників, зайнятих на 

роботах з високим рівнем техногенного ризику, моделей та макетів 

виробничого обладнання; 

— проведення навчання працівників з питань охорони праці; 

— розроблення і реалізація заходів метрологічного, кадрового та 

організаційного забезпечення атестації робочих місць;  
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— проведення експертизи технічного стану будівель і споруд, діагностики та 

експертизи потенційно небезпечних об'єктів, обладнання на підприємствах 

галузі. 

— створення та матеріально-технічне оснащення сертифікаційних лабораторій 

для сертифікації засобів виробництва, індивідуального захисту працюючих. 

— проведення конференцій, нарад, семінарів, оглядів-конкурсів тощо з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, організація та матеріально-технічне 

забезпечення постійно діючих виставок тих засобів індивідуального захисту 

працюючих, що виробляються на вітчизняних підприємствах; 

— організація випуску знаків безпеки, плакатів, пам'яток, інформаційних 

листків з охорони праці, каталогів засобів індивідуального захисту працюючих 

та забезпечення ними підприємств галузі; 

— вивчення досвіду інших країн, участь у діяльності міжнародних організацій, 

проведенні міжнародних семінарів, нарад, виставок тощо з питань охорони 

праці; 

— заохочення трудових колективів та окремих осіб, які плідне працюють над 

розв'язанням проблем охорони праці. 

Література [6, 9, 41, 42, 48, 50, 64] 
 

Тема 3. Система управління охороною праці на підприємстві.  

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Поняття про охорону праці на підприємстві, її завдання, та значення.  

2. Система управління охороною праці на підприємстві:складові, 

принципи організації.  

3. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.  

4. Колективний договір в системі нормативного регулювання відносин між 

власником і працівником.  

5. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці. 

Повноваження профспілок з питань охорони праці. 
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6. Відповідальність за порушення вимог охорони праці (дисциплінарна, 

адміністративна, матеріальна та кримінальна). 

7. Методика оцінки стану охорони праці на підприємстві . 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Проблеми охорони праці на підприємстві.. 

2. Назвіть методи, за якими здійснюється управління охороною праці на 

виробництві 

3. Яка періодичність навчання і перевірки знань з питань охорони праці? 

4. Види та сутність проведення інструктажів з питань безпеки праці. 

5. Організація навчання і перевірка знань з питань охорони праці в організації.  

Види інструктажів.  

6.  Орієнтований перелік питань вступного інструктажу. Назвіть показники 

системи обліку умов і безпеки праці. 

7. Назвіть методи, за якими здійснюється управління охороною праці на 

виробництві. 

8. Назвіть основні завдання і права комісії з питань охорони праці 

підприємства. 

9. Завдання наукової організації праці та ергономіки. 

10. Розробіть блок - схему   управління охороною праці на виробництві. 

11. Розробіть блок - схему   контролю виконання заходів з охорони праці. 

12. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

Теми рефератів 

1. Сучасні підходи до управління охороною праці в організації. 

2. Сучасні підходи до організації навчання і перевірки знань з питань  

охорони праці в організації. 

3. Організація медичних оглядів працівників. 

4. Комплексні плани підприємств щодо поліпшення стану охорони праці. 

5. Сучасні принципи та методи системи контролю та аудиту охорони праці 

на підприємстві.  

    4.  Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. 
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    5. Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в організаціях. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

Система управління охороною праці (СУОП) конкретного підприємства 

повинна розроблятися з урахуванням особливостей його виробничої діяльності 

і вписуватися в існуючу структуру та схему управління підприємством в 

цілому, де органи (суб’єкти) управління діяльністю підприємства одночасно є й 

органами (суб’єктами) управління охороною праці. Зокрема, суб’єктами 

управління є відповідні служби, відділи, посадові особи. 

СУОП може бути побудована за ієрархічною трирівневою схемою, при 

цьому управління здійснюється на всіх рівнях і стадіях виробничого циклу 

(трудової діяльності працівників): на стадії підготовки — в ході виробництва — 

після його завершення в умовах нормального функціонування та непланових 

нестандартних (надзвичайних) ситуацій. 

Управління охороною праці включає виконання ряду основних завдань і 

певних функцій. Основне цільове завдання роботи підприємства в галузі 

охорони праці може бути сформульоване як необхідність створення передумов 

для формування на виробничій території професійно безпечного та екологічно 

чистого простору. 

Поточний контроль проводиться до початку і в процесі роботи. Полягає в 

перевірці готовності виконавців до трудової діяльності. Він здійснюється 

керівниками дільниць, організаторами робіт, виконавцями. 

Оперативний контроль проводиться протягом другого тижня кожного 

місяця. Він полягає в перевірці організаційно-технічного забезпечення безпеки 

праці. 

Періодичний контроль проводиться протягом четвертого тижня, полягає в 

перевірці управлінського, організаційного, технічного забезпечення безпеки 

праці на відповідність нормативним вимогаморганізація та координація роботи 

в галузі охорони праці; 

Серед основних найважливіших функцій СУОП на підприємстві потрібно 

виділити такі: 
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− організація та координація роботи в галузі охорони праці; 

− планування роботи та прогнозування виробничого ризику (ступеня 

небезпеки); 

− кадрове та професійне забезпечення; 

− проектно-конструкторське забезпечення; 

− технологічне забезпечення; 

− технічне забезпечення; 

− енергетичне забезпечення; 

− забезпечення безпечної експлуатації гідротехнічних та інженерних 

споруд; 

− матеріально-технічне забезпечення; 

− метрологічне забезпечення; 

За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного 

нагляду і представників професійних спілок винні працівники притягаються до 

дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і кримінальної відповідальності 

згідно із законодавством.  

Дисциплінарна відповідальність накладається у вигляді догани, звільнення 

з роботи Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 

місяців з дня вчинення проступку.Одним з конкретних порушень законодавства 

про охорону праці, за яке роботодавець або уповноважений ним орган має 

право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності, є ухилення 

останнього від проходження обов'язкового медичного огляду У цьому випадку 

роботодавець або уповноважений ним орган зобов'язаний також відсторонити 

працівника від роботи без збереження заробітної плати 

Адміністративна відповідальність. До адміністративних порушень можна 

віднести протиправні дії чи бездіяльність, спрямовані на створення перешкод 

для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників 

професійних спілок Адміністративна відповідальність регулюється Кодексом 

про адміністративні правопорушення і реалізується у вигляді накладання 
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штрафів на працівників і, зокрема, службових осіб підприємств, установ, 

організацій, а також громадян - роботодавців чи уповноважених ними осіб 

Матеріальна відповідальність. Підставою для такої відповідальності на 

працівника є наявність прямої дійсної шкоди, вина працівника (умисел або 

необережність), протиправні дії (бездіяльності) працівника, а також наявність 

причинного зв'язку між виною, протиправними діями працівника та завданою 

шкодою Існують різні види матеріальної відповідальності залежно від того, чи 

є в діях працівника ознаки кримінального злочину. На працівника може бути 

накладено повну матеріальну відповідальність або обмежену відповідальність в 

межах середнього місячного заробітку Працівник звільняється як від 

кримінальної, так і матеріальної відповідальності, якщо ним заподіяно шкоду в 

стані крайньої необхідності або ж в стані необхідної оборони Матеріальною 

відповідальністю також передбачено відшкодування збитків, заподіяних 

підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які постраждали від 

нещасного випадку або профзахворювання 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці 

(недотримання загальнодержавних, галузевих та локальних правил, інструкцій 

та інших підзаконних актів настає за порушення вимог законодавства та інших 

нормативних актів про охорону праці, якщо це порушення створило небезпеку 

для життя або здоров'я громадян. Порушення спеціальних правил, що 

забезпечують безпеку робіт, становлять окремі склади злочину і для кожного з 

них передбачено відповідальність в Кримінальному кодексі України 

Література [8, 14, 19, 41, 49, 50, 51, 59] 

 

Тема 4. Економічні питання охорони праці. 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій си-

стемі господарювання. 
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2. Показники ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони 

праці: зміна умов праці, соціальні, соціально-економічні та економічні резуль-

тати.  

3. Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо 

вдосконалення умов та охорони праці. Критерії оцінки умов праці на виробниц-

тві. 

4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці. 

5. Визначення приросту продуктивності праці за рахунок підвищення 

працездатності. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Назвіть показники ефективності заходів щодо поліпшення умов та 

охорони праці. 

2. Охарактеризуйте передумови збільшення періоду професійної актив-

ності працюючих та зменшення плинності кадрів.  

3. Охарактеризуйте передумови зростання продуктивності праці та ско-

рочення витрат на пільги та компенсації.  

4.  Проаналізуйте капітальні та експлуатаційні витрати щодо поліпшення 

умов і охорони праці. 

5. На основі статистичного матеріалу, проаналізованих статей із періо-

дичних видань дати власну оцінку економічного та соціального значення захо-

дів щодо умов і охорони праці. 

6. Розрахуйте економічний ефект від успішного управління охороною 

праці для умовного підприємства 

7. Визначити економію за рахунок переведення робітників зі шкідливими 

умовами праці у нормальні. 

8. Опрацювати розрахунок збитку, заподіяного підприємству профзахво-

рюваннями і травматизмом.  

Теми рефератів 

1. Досвід передових країн в напрямку підвищення ефективності охорони 

праці 
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2. Шляхи та заходи підвищення ефективності охорони праці в Україні.  

3. Аналіз та характеристика методик оцінки соціальної та соціально-

економічної ефективності охорони праці.  

Література [6, 12, 14, 40, 41, 46, 48, 50] 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

У загальному вигляді показник ефективності витрат підприємства на за-

ходи з охорони праці ( ) визначається відношенням величини річної економії 

від поліпшення умов і безпеки праці до суми вкладень підприємства в заходи з 

охорони праці: 

 , 

де Ер – річна економія (економічний ефект) від поліпшення умов і охоро-

ни праці  на підприємстві  (прибуток  чи  зменшення  збитків);   

В –  загальні вкладення підприємства в охорону праці (∑Вк)  

Визначення ефективності витрат підприємства на охорону праці 

передбачає врахування двох альтернативних класифікацій економіївід 

поліпшення умов і охорони праці: 

1) за економічними показниками, обов‘язковими для обліку тазвітності; 

2) за показниками, що базуються на зіставленні зміни основнихсоціально-

економічних результатів за певний час (зменшення травматизму, 

захворюваності, пільг і компенсацій за роботу в несприятливихумовах, 

скорочення плинності кадрів тощо). 

Річна економія від поліпшення умов і охорони праці на підприємстві за 

економічними показниками, обов’язковими для обліку та звітності (Ер) 

визначається за формулою: 
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де – суми додаткових до страхових відшкодувань потерпілим 

унаслідок травм на виробництві і професійних захворювань; 

– суми витрат на пільги і компенсації за незадовільні умови 

праці; 

– суми витрат на ліквідацію наслідків аварій і нещасних 

випадків на виробництві; 

– суми штрафів та інших примусових відшкодувань, 

пов’язаних з аваріями і нещасними випадками на виробництві; 

Д, П – індекси, що показують значення наведених витрат відповідно «до» й 

«після» впровадження заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. 

Класифікацію річної економії підприємства від поліпшення умов та 

безпеки праці за показниками, що базуються на зіставленні основних 

соціально-економічних результатів поліпшення умов праці, можна представити 

у вигляді, наведеному в таблиці. 

Структура річної економії підприємствавід поліпшення умов і безпеки праці 

Найменування групи 

показників економії 
Складові річної економії 

Економія від змен-

шення професійної 

захворюваності 

- заробітна плата; 

- зниження собівартості продукції; 

- зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності 
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Економія від змен-

шення випадків трав-

матизму 

- заробітна плата; 

- зниження собівартості продукції; 

- зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності 

Економія від зни-

ження плинності кад-

рів 

- зниження собівартості продукції; 

- збільшення прибутку; 

- витрати на підготовку кадрів 

Економія від скоро-

чення пільг і ком-

пенсацій за роботу в 

небезпечних і шкід-

ливих умовах 

- заробітна плата; 

- витрати на лікувально-профілактичне харчування; 

- витрати на безкоштовне надання молока чи інших 

рівноцінних харчових продуктів 

Література [50, с.122-123] 

 

Змістовий модуль 2. Виробниче середовище та методи захисту 

працівників від негативного впливу шкідливих виробничих чинників 

Тема 5. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Фізіологія праці, вплив процесу праці на функціонування організму і 

його систем.  

2. Вплив факторів виробничого середовища  на функціонування органі-

зму і його систем в процесі праці – поле компетенції гігієни праці як науки. 

3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небез-

печності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості вироб-

ничого процесу. 

4. Виробнича санітарія як система заходів і засобів захисту працюючих  

5. Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що 

відповідають нормативам. 

6. Повітря робочої зони. Визначення понять «Робоча зона» та «Повітря 

робочої зони». 

7. Мікроклімат робочої зони. 
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8. Виробниче освітлення, значення, види. Природне освітлення. 

9. Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види виро-

бничого освітлення, вимоги санітарних норм активів щодо їх застосування.  

10. Основні поняття системи світлотехнічних величин: сила світла, світ-

ловий потік, освітленість, якість, якісний контраст, видимість, фон. 

11. Природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-

гігієнічного чинника для працюючих.  

12. Системи природного освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо 

їх використання в залежності від розмірів приміщень.  

13. Орієнтація робочих місць відносно світлових проємів. Експлуатація 

систем природного освітлення. Загальний підхід до проектування систем при-

родного освітлення, етапи проектування, метод Данилюка. 

 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Які фактори визначають санітарно-гігієнічні умови праці? 

2. Основні об’єкти державної санітарно-гігієнічної експертизи.  

3. Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами. 

4. Гігієнічне нормування шкідливих речовин у повітрі та методи 

визначення їх концентрації. 

5. Вплив умов праці на функціювання організму 

6. Оцінка повітря робочої зони за хімічними складовими. 

7. Розрахунок вентиляції за надмірними тепловиділеннями. 

8. Розрахунок вентиляції за надмірними волого виділеннями. 

9. Природна вентиляція виробничих приміщень. 

10. Механічна вентиляція та її системи.Методи розрахунку систем 

механічної вентиляції. 

Теми рефератів: 

1. Об’єкти гігієнічного нормування 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій підприємства та розміщення 

будівель і споруд 
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3. Класи шкідливості підприємств. Санітарно-охороні зони. 

4. Виробничі отрути та їх вплив на функціювання організму. 

5. Фізіологія та характер праці і їх вплив на функціюванняорганізму. 

6.  Вентиляція виробничих приміщень. 

7. Загально обмінна механічна вентиляція. Розрахунки місцевої витяжної 

вентиляції. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. 

Під час роботи на працюючого впливають різні шкідливі фактори. Вони 

поділяються на фізичні, хімічні, біологічні і психофізичні. До фізичних 

факторів належать параметри повітря в приміщенні (температура, вологість, 

швидкість руху повітря), вібрація, шум, освітлення, випромінювання . До 

хімічних відносяться токсичний пил, пари і гази. До біологічних відносяться 

вплив мікроорганізмів та бактерій рослин і тварин ( під час переробки 

натуральних волокон, шкіри, хутра ) До психофізичних відносяться фізичні та 

нервово-психічні перевантаження, які пов'язані з тяжкою, монотонною працею. 

Кожен із цих факторів впливає на організм людини, викликає в нього 

функціональні зміни, професійні захворювання або отруєння. 

Гігієна праці - це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та 

навколишнього середовища на організм людини з метою розробки санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які направлені на створення 

сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня 

працездатності людини. 

Виробнича санітарія - це система організаційних і технічних заходів, які 

направлені на усунення потенціальних небезпечних факторів і запобігання 

професійних захворювань та отруєнь. 

До організаційних заходів належать:дотримування вимог ОП жінок та 

осіб віком до. 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних 

оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах; забезпечення працюючих у 

шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням. 

До технічних заходів належать: 
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− систематичне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочому місці; 

− улаштування систем опалення, вентиляції і кондиціювання робочих 

місць; 

− забезпечення працюючих від шуму вібрації, ультра-та інфразвуку, 

вібрації, різних видів випромінювання. 

Література [11, 21, 22, 26, 40-47, 50, 53, 54, 64, 67] 
 

Тема 6. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування, 

методи захисту від їх негативного впливу 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських занят-

тях): 

1. Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового 

процесу. 

2. Управління умовами праці. 

3. Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці. 

4. Санітарні норми, їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні ви-

робничих факторів (ГДР). Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих 

речовин у повітрі. Допустимий рівень виробничих чинників. 

5. Санітарні норми та їх застосування для аналізу та поліпшення умов 

праці. 

6. Атестація робочих місць за умовами праці. 

7. Комплексна оцінка чинників виробничого середовища та обґрунтуван-

ня віднесення робочого місця до відповідної категорії залежно від рівня умов 

праці. 

8. Пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці. 

9. Заходи забезпечення безпеки від дії електромагнітних полів радіочас-

тотного діапазону. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. 

2. Міжнародна організація праці щодо захисту працівників від різних ви-
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дів шкідливостей. 

3. Охарактеризувати способи забезпечення оптимальних метеорологічних 

умов. 

4. Охарактеризувати права робітників на пільги та компенсації за тяжкі та 

шкідливі умови праці. 

5. Організація роботи операторів комп’ютерних терміналів щодо змен-

шення шуму електромагнітного випромінювання. 

6. Зробить аналіз та охарактеризуйте шкідливі і небезпечні виробничі фа-

ктори на працівників, навколишнє середовище. 

7. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастот-

ного діапазону. Проблема електромагнітного забруднення навколишнього се-

редовища. 

8.  Випромінювання оптичного діапазону та особливості його дії на орга-

нізм людини. 

9. Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання та їх біологічна дії 

на організм людини. 

10. Характеристикаступенюпотенційноїнебезпеки лазерного ви-

промінювання. 

Теми рефератів: 

1. Умови праці як соціально-економічна категорія. Управління умовами праці. 

2. Виробничі шкідливості та методи захисту людини від їх негативного впли-

ву. 

3. Фізичні та фізіологічні характеристики ультразвуку, як професійного шкід-

ливого чинника. 

4.  Фізичні та фізіологічні характеристики інфразвукових коливань, характер 

їх дії на організм людини. 

5. Методи колективного і індивідуального захисту від впливу джерел іонізую-

чого випромінювання. 

Література [10, 11, 32, 40-48, 50, 51, 53, 54, 57, 64] 
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Змістовний модуль 3. Основи виробничої безпеки  

Тема 7. Загальні вимоги безпеки праці при експлуатації 

технологічного обладнання,організації робіт та робочих місць 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Поняття і завдання техніки безпеки.  

2. Вплив санітарно-гігієнічних факторів виробництва на безпеку праці. Зага-

льні умови безпеки виробничих процесів. Основні вимоги безпеки до виробни-

чого устаткування. 

3. Система стандартів безпеки праці (ССБП ДСТУ). 

4. Аналіз стану безпеки праці на робочих місцях. 

5. Державний нагляд та технічне опосвідчення машин 

6. Безпека внутрішньозаводського і внутрішньоцехового транспорту.  

7. Оцінка технологічної оснащеності робочого місця. 

8. Відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інструментів 

до вимог стандартів безпеки та норм охорони праці. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Система захисту працівника на виробництві. Забезпеченість робітників 

спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту 

відповідно до стандартів безпеки праці і встановлених санітарних норм.  

2. Професійний добір працівників. 

3. Відповідність технологічного процесу, будівель, споруд і обладнання до 

проектів, нормативно-технічної документації, характеру і обсягу робіт, що ви-

конуються, та оптимальних технологічних режимів. 

4. Вимоги щодо розташування технологічного обладнання та організації 

робочих місць.  

5. Організація заходів безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних 

робіт 

6. Вимоги безпеки при експлуатаціївантажопіднімальних кранів. 

Теми рефератів: 

1. Технічний прогрес та безпека праці.  



 30 

2. Механізація і автоматизація технологічних процесів і обладнання як 

ефективні методи забезпечення безпеки 

3. Безпека при експлуатації кріогенної техніки та систем, що працюють під 

тиском.  

4. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.   

5. Вимоги безпеки при експлуатації компресорних установок.  

6. Вимоги безпеки при експлуатації трубопроводів.  

7. Вимоги безпеки при експлуатації балонів.  

8. Вимоги безпеки при експлуатації кріогенної техніки.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

Виробнича безпека - це властивість виробничого процесу відповідати 

вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених 

нормативною документацією. Під безпекою виробничого обладнання 

розуміють властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки 

праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених 

нормативною документацією. Безпека праці - це система організаційних і 

технічних заходів і засобів, що запобігають впливу небезпечних виробничих 

чинників на органом працюючих.  Безпека праці забезпечується інженерними 

розрахунками, конструюванням запобіжних засобів, пристроїв та апаратів, 

шляхом спостереження та експериментування, у полі її зору мас бути все те, що 

необхідне для створення безпечних та нешкідливих умов праці 

Література [28, 29, 30, 32, 39,  41, 57, 64, 67] 
 

Тема8. Електробезпека.   

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Дія електричного струму на людину. Поняття «електробезпека», «елект-

ротравма» та «електротравматизм». 

2. Причини електротравм. Причини летальних наслідків від дії електрич-

ного струму.  

3. Допустимі значення струмів і напругі.  
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4. Класифікація приміщень по ступеню небезпеки ураження електричним 

струмом 

5. Вимоги електробезпеки. 

6. Надання долікарської допомоги потерпілим при електротравмах. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Фактори, що впливають на характер ураження електричним струмом. 

2. Особливості електротравматизму. Електричні травми місцеві та загальні 

(електричні удари). 

3. Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним 

струмом при дотику або наближені до струмоведучих частин. 

4. Забезпечення захисту від статичної електрики. 

Теми рефератів 

Електротравматизм в Україні. 

Сучасні підходи до електробезпеки в організації. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

Основні організаційно-технічні заходи i засоби щодо попередження 

електротравм регламентуються НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів”, якими відповідальність за 

організацію безпечної експлуатації електроустановок покладається на 

роботодавця. 

Згідно з чинними вимогами роботодавець повинен: 

– призначити відповідального за справний стан i безпечну експлуатацію 

електроустановок; 

– створити i укомплектувати відповідно до потреб електротехнічну 

службу; 

– розробити i затвердити посадові інструкції працівників 

електротехнічної служби та інструкції з безпечного виконання робіт в 

електроустановках з урахуванням їx особливостей; 

– створити на підприємстві такі умови, щоб працівники, на яких 

покладено обов’язки з обслуговування електроустановок, відповідно до чинних 
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вимог своєчасно здійснювали їx огляд, профілактичні, антиаварійні та 

приймально-здавальні випробування; 

– забезпечити своєчасне навчання i пеpeвipкy знань працівників з питань 

електробезпеки. 

На малих підприємствах за неможливості чи недоцільності створення 

електротехнічної служби власник, на договірних засадах, доручає 

електротехнічним службам споріднених підприємств або фізичним особам, які 

мають відповідну підготовку, забезпечення справного стану i безпечної 

експлуатації електроустановок. 

Фахівці служби охорони пpaці зобов'язані контролювати безпечну 

експлуатацію електроустановок i повинні мати групу IV з електробезпеки. 

Працівники, що обслуговують електроустановки повинні мати відповідну 

професійну підготовку, групу з електробезпеки, підтверджену посвідченням 

встановленої форми (I...V), i не мати медичних протипоказань i вікових 

обмежень щодо можливості виконання роботи в електроустановках. 

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати при 

coбi посвідчення. За відсутності посвідчення або за прострочених термінів 

чергової перевірки знань працівник до роботи не допускається. Чepгoвi 

перевірки знань працівників, що обслуговують електроустановки, проводяться 

кожні 12 місяців. 

За вимогами i заходами безпеки роботи в електроустановках поділяються 

на три категорії:зi зняттям напруги;без зняття напруги на струмовідних 

частинах або поблизу них;без зняття напруги на безпечній відстані від 

струмовідних частин, що перебувають під напругою. 

До робіт, що виконуються зi зняттям напруги, відносяться роботи, що 

проводяться в електроустановці, в якій зі струмовідних частин знято напругу i 

доступ в електроустановки, що перебувають під напругою, унеможливлено. 

До робіт, що виконуються без зняття напруги на струмовідних частинах 

та поблизу них, належать роботи, що проводяться безпосередньо на цих 

частинах або на відстанях від цих частин, менших безпечних. 
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До poбіт без зняття напруги на безпечні відстані від струмовідних частин, 

що перебувають під напругою, належать роботи, при виконанні яких випадкове 

наближення людей, інструменту чи механізмів на меншу за безпечну відстань 

до цих частин є неможливим. 

Безпечні відстані від струмовідних частин, що перебувають під напругою, 

відповідно до ДНАОП 40.1-1.21-98 наведені в таблиці 3.8. 

Роботи в електроустановках за вимогами щодо організації їx безпечного 

виконання поділяються на таю, що виконуються:за нарядами-допусками; за 

розпорядженнями; в порядку поточної експлуатації. 

Роботи, що виконуються за нарядами-допусками, оформлюються нарядом 

встановленої форми, в якому вказується місце роботи, їx обсяг, особи, 

відповідальні за безпечну організацію i виконання poбіт, склад бригад та заходи 

безпеки. 

Література [18, 27, 40 - 42, 47, 50, 53, 57, 61, 71] 
 

Тема 9.  Пожежна безпека 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Основні поняття та значення пожежної безпеки.  

2. Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо по-

жежної безпеки 

3.  Основні причини пожеж. 

4. Правила пожежної безпеки в Україні, стандарти, будівельні норми та 

правила, відомчі нормативи.  

5. Пожежі як соціально шкідливий фактор. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки : 

Кодекс цивільного захисту населеня, Визначення понять «пожежа» та «пожеж-

на безпека». Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.  

2. Структурна схема забезпечення пожежної безпеки об’єкта. 

3. Статистична характеристика пожежної безпеки в Україні за 2014-2015 роки. 
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4. Вимоги пожежної безпеки. Методологія системи захисту підприємств від 

пожежі.  

5. Характеристика системи попередження пожеж. 

Теми рефератів 

1.  Підходи до організації навчання і перевірки знань з питань пожежної 

безпеки в організації. 

2. Статистика та динаміка пожеж і пов’язаних  з пожежами травм, смертельних 

нещасних випадків та матеріальних збитків за останні роки в Україні.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

Об'єкти сучасного виробництва у своїй більшості є пожежонебезпечними. 

На багатьох із них застосовуються технології з наявністю високих температур, 

тиску, парів легкозаймистих рідин, горючих газів, пилу тощо. Для сучасних 

підприємств характерні концентрація на невеликій площі значної кількості 

обладнання великий об'єм сучасних виробничих будівель, недостатній рівень 

протипожежного захисту. 

Пожежі на промислових об'єктах можуть призводити до загибелі людей, 

величезних матеріальних втрат, екологічних катастроф. Тому пожежна безпека 

на підприємствах і в технологічних процесах виробництва має стати одним із 

пріоритетних завдань менеджменту та персоналу таких об'єктів. Забезпечення 

пожежної безпеки - це досить складне соціально-економічне завдання, 

спрямоване на запобігання пожежам та ліквідацію пожеж, у випадку їхнього 

виникнення, з мінімальними наслідками. 

Пожежну безпеку забезпечують системи запобігання пожежі та 

протипожежного захисту, а також організаційно-технічні заходи. Управління 

пожежною безпекою передбачає підвищення безпечності стану приміщень, 

обладнання та виробничих процесів. 

Система пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї. 

Пожежобезпека об'єкта - стан об'єкта, за якого з регламентованою 

ймовірністю виключається можливість виникнення й розвитку пожежі та 
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впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей. 

Рівень забезпечення пожежної безпеки - кількісна оцінка попереджених 

збитків у разі можливої пожежі. 

Об'єкти, пожежі на яких можуть призвести до масового враження людей 

на них та на навколишній території, підприємства з небезпечними та 

шкідливими виробничими факторами, а також небезпекою пожежі повинні 

мати системи пожежної безпеки для зведення до мінімуму ймовірності 

виникнення пожежі. Конкретні значення такої ймовірності визначають 

проектувальники та технологи. 

Системи пожежної безпеки мають запобігати впливу на людей 

небезпечних факторів пожежі, у тому числі їхніх вторинних проявів. 

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов 

виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. 

Пожежну безпеку забезпечують такі основні компоненти виробництва: 

-  технічна система,  яка передбачає надійність обладнання, використання 

безпечних технологій, визначає обсяг вибухопожежонебезпечних речовин, 

проектні рішення, впровадження систем виявлення та гасіння пожеж, 

розміщення обладнання тощо; 

-  персонал, його підготовка, забезпечення регламентами та правилами 

роботи; 

-  система управління. 

Системи пожежної безпеки спрямовані на: 

-  визначення вихідних причин ситуацій ризику виникнення пожеж 

внаслідок характерних властивостей та особливостей продуктів, речовин і 

матеріалів, які використовуються у виробничих процесах, енергії, яка 

споживається у виробництві, а також відповідних факторів людської діяльності; 

-  комплексний аналіз із метою створити ефективні засоби попередження 

пожежі шляхом нейтралізації дії сприяючих їй обставин; 

-  вивчення засобів і методів локалізації та гасіння пожеж; 
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-  запобігання виникненню пожежі; 

-  пожежну безпеку людей та матеріальних цінностей. 

Системи пожежної безпеки мають відповідати також економічним 

критеріям ефективності з урахуванням усіх стадій життєвого циклу об'єктів 

(проектування, будівництво, експлуатація). 

До заходів зниження наслідків пожежі належать: 

а) обмеження розтікання горючих рідин; 

б) зменшення інтенсивності випаровування горючих рідин; 

в) аварійний злив горючих рідин у аварійні ємності; 

г) установлення вогнеперешкоджувачів; 

д) обмеження маси небезпечних речовин при зберіганні та в 

технологічних апаратах; 

є) водяне зрошення технологічних апаратів; 

ж) винесення пожежонебезпечного обладнання до ізольованих 

приміщень; 

з) установлення в технологічному обладнанні швидкодіючих 

відмикаючих пристроїв; 

і) обмеження розповсюдження пожежі за допомогою протипожежних 

відстаней і перешкод; 

к) застосування вогнезахисних фарб та покриттів; 

л) захист технологічних процесів, обладнання та окремих приміщень 

установками пожежогасіння; 

м) застосування пожежної сигналізації; 

н) навчання персоналу способам ліквідації аварій та діям у разі пожежі; 

о) створення умов для найшвидшого введення в дію підрозділів пожежної 

охорони шляхом улаштування під'їзних шляхів, пожежних водоймищ та 

зовнішнього протипожежного водогону. 

Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно бути 

пожежобезпечним, а на випадок несправностей та аварій необхідно 

передбачати захисні заходи, які обмежують масштаб та наслідки пожежі. 
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Виробництво, де є вибухопожежонебезпечні речовини й матеріали, 

повинно бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів 

вибухопожежонебезпечністі процесу, сигналізацією граничних значень і 

системами блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій. 

Технологічне устаткування, апарати й трубопроводи, в яких утворюються 

вибухопожежонебезпечні пари, повинні бути герметичними. 

Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель промислових 

об'єктів повинні мінімізувати наслідки пожежі. У разі виникнення пожежі 

споруда, яку проектували й будували правильно, має протягом певного часу 

зберігати несучу здатність своїх конструкцій. Поява та поширення вогню й 

диму всередині будівлі мають бути обмеженими. Проектанти та будівельники 

повинні також ужити заходів, аби обмежити поширення пожежі на сусідні 

будівлі, дати можливість людям вільно залишити будівлю, а пожежно-

рятувальним підрозділам - загасити пожежу. 

Література [23, 25, 31, 40-45, 47, 49-51, 53, 64] 
 

Тема 10. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого 

травматизму 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Виробничі травми та профзахворювання. Основні причини їх 

виникнення, показники для оцінки.  

2. Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій. 

3. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Нещасні 

випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням. 

4. Спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій 

спеціального розслідування і їх функції. 

5. Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві. 

6. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві.  
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7. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад 

комісії. 

8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

причинили втрату працездатності». 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад 

комісії. Акт про нещасний випадок.  

2. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за 

дорученнями потерпілих. Порядок і терміни такого розслідування. 

3. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. 

Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних 

з нещасними випадками.  

4. Мета розслідування, діагностування професійного захворювання, 

повідомлення власника та органів санітарного нагляду, створення та склад 

комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування. 

5. Методи аналізу визначення матеріальних наслідків травматизму та 

профзахворювань.  

6. Основні технічні та організаційні засоби і заходи щодо боротьби з 

травматизмом і профзахворюваннями. 

7. Надання долікарської допомоги потерпілим при переломах кінцівок. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

Причинами травм, поранень можуть бути: порушення правил техніки 

безпеки, недостатня кваліфікація робітників, незадовільна організація робочого 

місця, процесу роботи, використання обладнання не за призначенням, 

технологічно непридатного чи неудосконаленого устаткування тощо. Зде-

більшого до нещасних випадків призводить недотримання правил техніки 

безпеки. При вивченні травматизму і підготовці заходів боротьби з ним 

необхідно приділяти особливу увагу наданню першої медичної допомоги, яка 

відіграє велику роль для подальшого лікування потерпілого і нерідко вирішує 
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його долю. При нещасних випадках багато людей неспроможні ефективно 

допомогти потерпілому. їх безпорадність пояснюється відсутністю спеціальних 

знань, а також впливом сильних емоційних переживань, викликаних картиною 

позаштатних ситуацій. Відомі випадки, коли життя або смерть, інвалідність чи 

сприятливий наслідок нещасного випадку вирішують хвилини і дуже часто 

залежать від колег по роботі, друзів, знайомих чи просто випадкових людей, які 

опинилися поруч, проте трагічність наслідку, як правило, завжди пояснюється 

до банальності просто: не вистачило знань, рішучості, волі, часу. Ті питання, 

які ми розглянемо нижче, допоможуть правильно прийняти рішення і не 

допустити зволікання в діях по наданню першої долікарської допомоги. 

Перша допомога - це сукупність простих доцільних дій, спрямованих на 

збереження здоров'я і життя потерпілого. По-перше, якщо є потреба і 

можливість, необхідно винести потерпілого з місця події. По-друге, оглянути 

ушкоджені ділянки тіла, оцінити стан потерпілого, зупинити кровотечу і 

обробити ушкоджені ділянки. Потім необхідно іммобілізувати переломи і 

запобігти травматичному шокові. 

При наданні першої долікарської допомоги треба керуватися такими 

принципами:правильність і доцільність;швидкість;продуманість, рішучість, 

спокій. 

Людина, яка надає першу допомогу, повинна знати: основні ознаки 

порушення життєво важливих функцій організму людини; загальні принципи 

надання першої долікарської допомоги і її прийоми стосовно характеру 

отриманих потерпілим пошкоджень. 

Людина, яка надає першу допомогу, повинна вміти: оцінити стан 

потерпілого і визначити, яку допомогу в першу чергу той потребує; 

забезпечити вільну прохідність верхніх дихальних шляхів; .виконати штучне 

дихання "із рота в рот" або "із рота в ніс", зовнішній масаж серця і оцінити їх 

ефективність; зупинити кровотечу накладанням джгута, стисної пов'язки, 

пальцевим притискуванням судин; накласти пов'язку при пошкодженні 

(пораненні, опіку, відмороженні, ушибі); іммобілізувати пошкоджену частину 
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тіла при переломі кісток, важкому ушибі, термічному ураженні; надати 

допомогу при тепловому і сонячному ударах, утопленні, отруєнні, блюванні, 

втраті свідомості; використати підручні засоби при перенесенні, навантаженні і 

транспортуванні потерпілого; визначити необхідність вивезення потерпілого 

машиною швидкої допомоги чи попутним транспортом; користуватися 

аптечкою швидкої допомоги. 

Послідовність надання першої допомоги: усунути вплив на організм 

факторів, що загрожують здоров'ю та життю потерпілого (звільнити від дії 

електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити палаючий одяг, 

дістати із води), оцінити стан потерпілого; визначити характер і тяжкість 

травми, що становить найбільшу загрозу для життя потерпілого, і послідовність 

заходів щодо його спасіння; виконати необхідні дії до спасіння потерпілого в 

порядку терміновості (забезпечити прохідність дихальних шляхів, провести 

штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати 

місце перелому, накласти пов'язку і т. д.); підтримувати основні життєві 

функції потерпілого до прибуття медичного працівника; викликати швидку 

медичну допомогу чи лікаря або вжити заходів щодо транспортування 

потерпілого в найближчу медичну установу. Зробити висновок про смерть 

потерпілого має право лише лікар. 

Для правильної організації надання першої медичної допомоги повинні 

виконуватися такі умови: на кожному підприємстві, в цеху, відділенні повинні 

бути відповідальні особи за наявність і необхідний стан пристосувань і засобів 

для надання першої допомоги, що зберігаються в аптечках і сумках першої 

допомоги і, за систематичне їх поповнення. На цих же осіб покладається 

відповідальність за передачу аптечок г сумок по зміні з відміткою в спеціально-

му журналі; керівник лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує дане 

підприємство, повинен організувати суворий щорічний контроль за 

застосуванням правил першої медичної допомоги, а також за станом і 

поповненням аптечок і сумок необхідними пристосуваннями і засобами для 

надання першої допомоги; допомога потерпілому, яка надається не медичними 



 41 

працівниками, повинна суворо обмежуватися певними її видами (заходами до 

оживлення при "видимій" смерті, до зупинки кровотечі, перев'язки рани, опіку 

чи відмороженої ділянки, до іммобілізації перелому, перенесення і 

транспортування потерпілого). 

Література [15, 16, 39-42, 45,  46, 48, 50, 51, 54, 67] 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу та 

активною формою самостійної роботи студентів заочної форми навчання. 

Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань в 

галузі охорони праці на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, 

а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною 

літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами, та з 

матеріалами власних досліджень в організаціях. Іншою метою контрольної 

роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань, набутих під час 

самостійного опрацювання літератури. Це має наблизити теоретичний курс до 

практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів. 

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

управління персоналом та економіки праці відповідно до графіка консультацій 

та за телефоном 490-95-25. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю). 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 

Ж, 3, І 3 

Й, К, Л 4 
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М, Н, О 5 

П, Р, С 6 

Т, У, Ф 7 

X, Ц, Ч 8 

Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

Загальні вимоги. Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 12-ти 

сторінок тексту (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт 

TimesNewRoman). Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 

державною мовою. Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. 

Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті сторінки.  

Обов’язковою умовою написання контрольної роботи є наявність: 

1) титульного аркушу, що містить назву навчального закладу, назву дис-

ципліни, тему контрольної роботи, номер групи та ПІБ студента, ПІБ виклада-

ча; 

2) змісту, що містить питання теми із зазначенням сторінок; 

3) вступу та висновків, які повинні відображати власне ставлення студен-

та до матеріалу, який розглядається; 

4) основного матеріалу контрольної роботи без розриву сторінок та з за-

значенням посилань на літературні джерела; 

5) списку використаної літератури, який має містити не менше 10 дже-

рел. 

Контрольна робота має вигляд творчої аналітичної задачі. Об’єктом ана-

лізу має виступати організація, в якій працю студент. 

Завдання для контрольних робіт для заочної форми навчання 

Варіант 1 

1. Система управління охороною праці в державі та галузі: суть, завдання та 

функції. 

2. Нагляд і контроль за станом охорони праці 

3. Вимоги електробезпеки при роботі із ПЕОМ. Вимоги до моніторів ПЕОМ. 
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Варіант 2 

1. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження. 

2. Ціль, задачі, призначення та порядок проведення  атестації робочих місць. 

3. Класифікація виробничих приміщень за вибухопожежною та пожежною не-

безпекою. 

 

Варіант 3 

1. Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і не шкідливих умов 

праці та обов’язки працівників щодо виконання нормативних актів 

2. Сучасний стан охорони праці у галузі машинобудування. Основні проблеми 

та причини травматизму. 

3. Захист від статичної електрики. Джерела виникнення розрядів  статич-

ноїелектрики, подвійний шар, основні заходи захисту. 

 

Варіант 4 

1. Функції комісії з питань охорони праці на підприємстві 

2. Гігієнічна класифікація умов праці за показникам шкідливих та небезпечних 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості праці. 

3. Характеристика пожежної небезпечності речовин: горіння твердих пальних 

речовин, горіння ЛPH та ГР, горіння пального пилу, горіння паро газоповітря-

них сумішей, забезпечення вибухобезпечних технологічних процесів. 

 

Варіант 5 

1. Порядок складання інструкції з питань охорони праці на робочому місці. 

2. Методи та прилади виявлення шкідливих та небезпечних факторів виробни-

чого середовища та трудового процесу. 

3. Система пожежної безпеки: система протипожежного захисту, система по-

передження пожежі, система організаційно-технічних засобів протипожежного 

захисту. 
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Варіант 6 

1. Відповідальність за порушення законодавчих та нормативно–правових ак-

тів про охорону праці 

2. Технологічний регламент – основа виробничих процесів.  

3. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон. Електрообладнання в по-

жежовибухонебезпечних зонах. 

 

Варіант 7 

1. Відповідальність за порушення законодавчих та нормативно–правових ак-

тів про охорону праці. 

2. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструме-

нтів вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці. 

3. Заходи електробезпеки під час роботи на комп’ютері. 

 

Варіант 8 

1. Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Відшко-

дування шкоди працівникам за ушкодження здоров’я 

2. Основні заходи та засоби безпечного ведення виробничих процесів.  

3. Показники пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів машинобудів-

ної галузі. Вогнестійкість будівель та виробничих приміщень. 

 

Варіант 9 

1. Соціальний захист потерпілих на виробництві 

2. Галузеві об’єкти підвищеної небезпеки та організація їх безпечної експлуа-

тації.  

3. Основні технічні заходи захисту в електроустановках : захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, електричний розподіл мереж, застосування 

малих напруг,  подвійна ізоляція, електрозахисні засоби. 
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Варіант 10 

1. Навчання з питань охорони праці. 

2. Загальні вимоги безпеки виробничих процесів. Інженерно-технічні заходи 

безпеки.  

3. Класифікація захисних мір та засобів які використовуються в  електроустат-

куванні. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Положення Конституції України про охорону праці. 

2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. 

3. Державне управління охороною праці та принципи державної політики в 

галузі охорони праці. 

4. Поняття про охорону праці на підприємстві, її завдання, соціально-

економічне значення. 

5.  Галузеві нормативні акти про охорону праці. 

6. Державні, галузеві комісії з питань охорони праці. 

7. Комплексне   управління охороною праці. 

8. Зміст та завдання національної та галузевої програм поліпшення стану      

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

9. Завдання служб охорони праці обласного, районного управлінь  та 

місцевих державних адміністрацій 

10. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі 

та шкідливі умови праці. 

11. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. 

12. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки 

виробничого характеру. 

13. Регіональна система управління охороною праці. Мета, об’єкт, завдання, 

основні функції, прогнозування і планування. 

14. Поняття та завдання техніки безпеки.  Мотиваційні аспекти техніки 

безпеки в галузях економіки.  
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15. Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання та устаткування в 

галузях. 

16. Електробезпека. Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і 

безпеку в різних галузях. 

17.   Вимоги пожежної безпеки. Методологія системи захисту підприємств від 

пожежі.  

18. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, 

інструментів вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці.  

19. Комп’ютеризація служби охорони праці.  Види програмного забезпечення. 

20.  Поняття про охорону праці на підприємстві, її завдання, та значення.  

21. Управління охороною праці на виробництві.  

22. Організація  служби охорони праці.  

23. Організація навчання і перевірка знань з питань  охорони праці в 

організації.   

24. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці.  

25. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу.  

26. Організація медичних оглядів працівників (попереднього, періодичних, 

перед рейсових та після рейсових, наркологічних).  

27. Комплексні плани підприємств щодо поліпшення стану охорони праці. 

28. Фінансування заходів щодо охорони праці.  

29. Принципи системи контролю  охорони праці на підприємстві. 

30. Принципи системи  аудиту охорони праці на підприємстві. 

31.  Комісія з питань охорони праці. Склад, мета, функції. 

32. Проблеми охорони праці на підприємстві. Психологія безпеки праці. 

33. Система заходів з охорони праці. Методика розрахунку їх ефективності. 

34. Державний нагляд і громадський контроль з охорони праці. 

35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

36. Завдання наукової організації праці та ергономіки. 
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37. Характеристика правових, організаційних, технічних заходів, соціально-

економічних санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів з 

охорони праці 

38. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.  

39. Колективний договір в системі нормативного регулювання  відносин між 

власником і працівником. 

40. Трудовий договір і охорона праці. 

41. Повноваження профспілок по питаннях охорони праці.  

42. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму.  

43. Відповідальність підприємства за порушення законодавства про охорону 

праці. 

44. Характеристика видів відповідальності за порушення вимог охорони праці.  

45.  Повноваження державного Департаменту по нагляду за охороною праці 

46.  Система управління питаннями охорони праці на підприємстві. 

47. Служба охорони праці підприємства, порядок її створення та завдання. 

48.  Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму. 

49. Обов'язки та відповідальність посадових осіб і спеціалістів підприємства з 

охорони праці 

50. Адміністративний та громадський контроль за станом охорони праці на 

підприємстві. 

51. 3авдання комісії з охорони праці підприємства. 

52. Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці 

53. Трудова дисципліна та обов'язки працівника з питань охорони праці 

54. Організація навчання з охорони праці на підприємстві, порядок проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та 

спеціалістів, спеціального навчання працівників, які виконують роботи 

підвищеної небезпеки. 

55. Вступний первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з 

охорони праці, порядок проведення, перелік питань. 

56. Порядок проведення стажування працівників на робочому місці 
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57. 0сновні законодавчі та нормативні акти з охорони праці та їх 

характеристика. 

58. Основні нормативні акти підприємства з охорони праці, порядок їх 

розроблення та затвердження. 

59. Інструкції з охорони праці, їх призначення, зміст, порядок розроблення 

60. Права громадян на охорону праці та обов'язки власника підприємства з 

питань охорони праці, пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

61. Соціальне страхування працівників від нещасних випадків на виробництві, 

відшкодування шкоди при нещасних випадках. 

62. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника та застрахованої особи 

від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві 

63. Нормування робочого часу працівників (тривалість робочого дня, тижня, 

перерви на відпочинок та прийняття їжі, вихідні та святкові дні) 

64. Відпустки, їх види тривалість та порядок надання. 

65. Охорона праці жінок та неповнолітніх (норми перенесення вантажів, 

перелік робіт на яких заборонена праця жінок, праця вагітних жінок, відпустки) 

66. Колективний договір на підприємстві, його зміст, заходи по поліпшенню 

умов праці та безпеки виробничих процесів вносяться до договору, 

регулювання питань охорони праці, порядок розроблення проекту 

колективного договору, ведення колективних переговорів та укладання 

договору на підприємстві. 

67. Атестація робочих місць та порядок її проведення, гігієнічна оцінка умов 

праці, карта умов праці 

68.  Фінансування охорони праці.  

69.   Економічне  значення заходів щодо умов і охорони праці. 

70.  Соціальне значення заходів щодо умов і охорони праці. 

71. Основні принципи соціального страхування робітників підприємств. 

72. Профілактика нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і 

отруєнь на виробництві.. 
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73. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних 

захворювань і отруєнь на виробництві.  

74. Передумови збільшення періоду професійної активності працюючих та 

зменшення плинності кадрів. 

75. Передумови зростання продуктивності праці та скорочення витрат на 

пільги та компенсації. 

76. Заходи щодо поліпшення умов та охорони праці в галузі. 

77.  Показники ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці 

78. Витрати щодо поліпшення умов і охорони праці: капітальні й 

експлуатаційні витрати. 

79. Критерії оцінки умов праці на виробництві.  

80. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 

81. Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму. 

82. Методика оцінки соціальної  ефективності охорони праці.  

83. Методика оцінки економічної ефективності охорони праці.  

84. Естетика на виробництві. Норми щодо санітарно-побутових приміщень. 

85. Психологія безпеки праці. Соціально-психологічні методи управління 

охороною праці. 

86. Визначення приросту продуктивності праці за рахунок підвищення 

працездатності.  

87. Методи розрахунку економічної ефективності поліпшення умов та охорони 

праці. 

88. Досвід передових країн в напрямку підвищення ефективності охорони 

праці 

89.  Шляхи підвищення ефективності охорони праці в Україні.   

90. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Розслідування та 

облік аварій.  
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