


 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

18 Виробництво та технології 

 Вибіркова 

з циклу професійної підготовки Спеціальність  183 Технології 

захисту навколишнього середовища 

 

Модулів - 1  

Освітня програма  

Технології захисту навколишнього 

середовища  

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 1 4-й 

Семестр 

7-й  

Загальна кількість 

годин -90 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи  

студента - 4 

 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Лекції 

15 год 

Практичні роботи 

- 

Лабораторні роботи 

15 год 

Самостійна робота 

60 год 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:2. 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – забезпечення студентів як фахівців необхідними знаннями та 

уміннями для здійснення ефективної професійної діяльності, формування 

відповідальності за особисту та колективну безпеку та усвідомлення необхідності 

обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки 

праці на робочих місцях.  

Завдання – вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь 

та здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні методи збереження здоров’я та працездатності у виробничій 

діяльності; 

вміти: обґрунтовувати вибір безпечних режимів, параметрів виробничих 

процесів, ефективність виконування функцій, обов’язків та повноважень з 

охорони праці на робочому місці. 

 

Компетентності Програмні результати 

К21. Здатність забезпечувати 

необхідний рівень охорони праці при 

вирішенні професійних завдань 

 

ПР17 Вміти ідентифікувати небезпечні 

та шкідливі виробничі фактори, що 

супроводжують працю на виробництві, 

організувати вирішення питань охорони 

праці,  використовуючи існуючі 

нормативні документи. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Нормативно-правові акти з 

охорони праці (НПАОП). Система стандартів безпеки праці (ССББ). 

Санітарні, будівельні норми. Міждержавні стандарти.  

Тема 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці. 

Тема 3. Організація охорони праці на підприємстві. 

Тема 4. Профілактика травматизму та професійних захворювань.  

Тема 5. Повітря робочої зони. 

Тема 6. Освітлення виробничих приміщень. 

Тема 7. Вібрація, шум, ультразвук та інфразвук. 

Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і 

допоміжних приміщень.  

Тема 9. Електробезпека. 

Тема 10. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 
 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

Модуль 1 
Тема 1.  Законодавство України про охорону 

праці. Нормативно-правові акти з охорони 

праці (НПАОП). Система стандартів безпеки 

праці (ССББ). Санітарні, будівельні норми. 

Міждержавні стандарти.  

10 2    8 - - - - - - 

Тема 2. Державне управління охороною 
праці, державний нагляд і громадський 
контроль за охороною праці 

10 2    8 - - - - 

Тема 3. Організація охорони праці на 
підприємстві 

12 2 2   8 - - - - 

Тема 4. Профілактика травматизму та 
професійних захворювань 

11 2 3   6 - - - - 

Тема 5.  Повітря робочої зони 
9 1 2   6 - - 

- 
- 

 
- - 

Тема 6. Освітлення виробничих приміщень 10 2 2   6 
   - 

- 

Тема 7. Вібрація, шум, ультразвук та 
інфразвук 

11 1 4   6 
- 

- 

Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
планування і розміщення виробничих і 
допоміжних приміщень 

7 1    6  
    

 

Тема 9. Електробезпека 7 1 2   4       

Тема 10.  Основи пожежної профілактики на 
виробничих об’єктах 

3 1    2    

Разом за модулем 1 90 15 15   60       

Усього годин 90 15 15   60       
. 



 

5. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Гігієнічна оцінка виробничого шуму  2 

2  Дослідження та оцінка якості виробничого освітлення 2 

3  Дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка їх 

відповідності нормативним значенням  2 

4  Контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони  2 

5  Дослідження та оцінка параметрів вібрації 2 

6  Дослідження параметрів захисного заземлення та опору ізоляції 

електричних систем 2 

7  Розслідування нещасних випадків 3 
Разом 15 

 

6. Теми практичних занять 

 

Практичні заняття не заплановані. 

 

7. Самостійна робота 
Одним з основних чинників забезпечення успішного засвоєння матеріалів 

навчальної дисципліни є самостійна робота студентів. 

Основними видами самостійної роботи є: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Вивчення рекомендованої літератури. 

3. Вивчення термінів і основних понять з тем навчальної дисципліни. 

4. Підготовка до лабораторних занять і оформлення звітів з виконання кожної 

лабораторної роботи. 

5. Підготовка до модульного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни. 

6. Систематизація вивченого матеріалу перед іспитом. 

7. Самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом 

викладача. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Фінансування охорони праці. Основні принципи та джерела. 6 

2  Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону 

праці. 
6 

3  Атестація робочих місць за умовами праці 8 

4  Навчання з питань охорони праці 6 

5  Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, 

кратність повітрообміну. 
8 

6  Загальний підхід до проектування систем освітлення. 6 

7  Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових 6 



коливань. Нормування та засоби захисту від ультразвуку та 

інфразвуку 

8  Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного 

обладнання та організації робочих місць 
8 

9  Умови ураження людини електричним струмом 6 

Разом 60 

 

8. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання не заплановані. 

 

9. Методи навчання 
 

Викладання дисципліни "Охорона праці" в рамках провадження освітньо-

професійної програми "Технології захисту навколишнього середовища" щодо 

підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 183 – "Технології захисту 

навколишнього середовища" галузі знань 18 – "Виробництво та технології" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає наступні форми 

організації навчання: 

1. лекційні заняття (16,7% від загальної кількості годин); 

2. лабораторні заняття (16,7% від загальної кількості годин); 

3. самостійна робота (66,6% від загальної кількості годин). 

Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання додаткової літератури, фахових видань та використання ресурсів 

Інтернет. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуальних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний, коли знання з навчальної дисципліни не 

просто повідомляють, а пояснюють, обґрунтовують, коментують. Робиться все 

для того, щоб було менше механічного запам’ятовування, а більше розуміння 

сутності. Метод навчання пов’язаний з використанням засобів наочності та 

репродуктивним характером засвоєння знань. 

2. Проблемний, основа якого полягає в утворенні у навчальному процесі 

пошукових ситуацій. Проблемний метод навчання розвиває активність, 

самостійність, творчі здібності. 

3. Репродуктивний, спрямований на відтворення студентом способів 

діяльності за визначеним викладачем алгоритмом. Репродуктивний метод 

навчання забезпечує можливість передавання великої за обсягом навчальної 

інформації за мінімально короткий час. 

 

 

 

 



10. Методи контролю 
Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 
складності, захист звітів з лабораторних робіт, виконання етапів індивідуального 
завдання та підсумкового контролю у формі письмового іспиту. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 
поточний (модульний) контроль, результатів виконання індивідуального завдання 
та іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та 
якісного захисту лабораторних робіт, виконання індивідуального завдання, 
отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова 
оцінка може бути виставлена без іспиту.За всі контрольні заходи (КЗ) протягом 
семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до 
КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх 
елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 
допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 
виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі 
КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути 
звільненим від семестрового іспиту. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 
балів, складає підсумковий семестровий іспит (проводиться у письмовій формі в 
екзаменаційну сесію НУК), до якого він допускається, якщо він виконав та 
захистив усі лабораторні роботи дисципліни. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума Всього 
Модуль 1 МКР 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 10 70  

100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

  5 5 5 5 5  5   30 

 

Т1, Т2, …, Т10 – теми змістових модулів      МКР – модульна контрольна робота 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

ЕСТS 

(сума в 

балах) 

Значення оцінки ЕСТS 

та критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

1 2 3 4 

А 

(90-100) 

ВІДМІННО – студент виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну ін-

формацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандарт-

них ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і 

нахили. 

Високий 

(творчий) 
ВІДМІННО 

(зараховано) 



В 

(82-89) 

ДУЖЕ ДОБРЕ – студент вільно 

володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв’язує вправи 

і задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких 

незначна. 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

ДОБРЕ 

(зараховано) 

С 

(74-81) 

ДОБРЕ – студент вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача; в 

цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для 

підтвердження думок. 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

ДОБРЕ 

(зараховано) 

D 

(64-73) 

ЗАДОВІЛЬНО – студент 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння 

основних положень; з 

допомогою викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість 

суттєвих. 

Середній 

(репродуктивний) 
ЗАДОВІЛЬНО 

(зараховано) 

Е 

(60-63) 

ДОСТАТНЬО – студент 

володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за 

початковий, значну частину 

його відтворює на 

репродуктивному рівні. 

FX 

(35-59) 

НЕЗАДОВІЛЬНО (з можли-

вістю повторного складання 

семестрового контролю) –

 студент володіє матеріалом на 

рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину 

навчального матеріалу. Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

НЕ-

ЗАДОВІЛЬНО 

(не зараховано) 

F 

(1-34) 

НЕЗАДОВІЛЬНО (з 

обов’язковим повторним 

вивченням залікового 

кредиту) – студент володіє 

матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів. 

 

 



Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 
 

Система рейтингових балів 

1. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 5:  

2 бал – підготовка до лабораторної роботи (виконання завдань); 

2 бали – захист роботи; 

1 бал – оформлення роботи. 

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює: 5 балів х 6 = 30. 

У разі незадовільного виконання та оформлення лабораторної роботи вона 

повертається студенту на доробку з подальшим захистом. 

2. Тематичний контроль 

Ваговий бал – 6  

Тематичний контроль проводяться в письмовій формі у вигляді тестових 

завдань за розкладом кафедри екології та природоохоронних технологій. 

Тематична контрольна робота містить 12 тестових  питань, за виконання яких 

студент може отримати максимальну оцінку – 6 балів (0,5 бали за кожне питання). 

На відповіді на питання модульної контрольної роботи відводиться 10хв. 

3. Модульний контроль 

Ваговий бал – 10. 

Контрольні заходи по модулю навчального курсу проводяться в усній формі 

(з попередньою письмовою підготовкою) за розкладом кафедри екології та 

природоохоронних технологій. 

Допуск до складання модульної контрольної роботи здійснюється за 

результатами виконання всіх лабораторних робіт. Модульна контрольна робота 

містить 5 теоретичних питань, за виконання яких студент може отримати 

максимальну оцінку – 10 балів. На відповіді на питання модульної контрольної 

роботи відводиться 2 академічних години. 

У разі пропуску студентом заняття з поважної причини графік ліквідації 

заборгованості визначається в індивідуальному порядку. 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- недопуск до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним 

контролем 

- 1 бал 

- несвоєчасний захист лабораторних робіт за кожен тиждень - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи 

університетський)олімпіаді з дисц. 

+ 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань 

із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

 

 

 



Підсумкова атестація 
Екзамен з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі в рамках 

екзаменаційної сесії за її офіційним розкладом у НУК. 

Допуск до складання екзамену здійснюється за результатами виконання всіх 

лабораторних робіт. 

Екзаменаційний білет містить теоретичні питання, при повному розкритті 

яких студент може отримати максимальну оцінку – 100 балів. На складання 

екзамену відводиться 2 академічних години. 

Повторне складання екзамену призначається на кінець семестру. 

 

12. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Охорона праці» включає: 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; 

опорний комплект лекцій; відеофільми; друкований роздатковий матеріал; 

комплект тестових завдань. 

Для забезпечення успішного виконання лабораторних робіт, кафедра 

розробляє методичні посібники, методичні вказівки та рекомендації до виконання 

лабораторних робіт студентами. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання самостійного завдання проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання журналів: "Охорона праці". 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Інтегрований 

курс безпеки життєдіяльності (теоретичні основи): Навч. посіб. - Кам'янець-

Подільський: Буйницький О.А., 2009. - 200 с. 

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека 

життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник. 

- Кам'янець-Подільський: "Думка", 2010. - 152 с. 

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с. 

4. Голінько В.І. Г 60 Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-во 

освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с. 

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

226с. 

6. Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. О-75 

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

264с. 

7. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін.. Основи охорони 

праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основи 2006. – 444с. 

8. Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. 

– К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268с. 



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

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

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

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

імені Франка, 2010. – 374с. 

11. Охорона праці: навч посіб. / за ред. проф. В. Кучерявого.: Оріяна-Нова, 

2007. – 368 с. 

12. Охорона праці: навч посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. 

В. Шерстньова. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012. – 276 с. 

13. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. 

посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 

295с. 

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

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

15. Управление охраной труда в промышленности : Учебное пособие Николаев 

¨Изд-во Южнословянского института КСУ, Типография МП «Возможности 

Кимерии», 20005. – 548 с. 

16. Охорона праці та промислова безпека: навч. посіб. / К.Н.Ткачук, В.В. 

Зацарний, Р.В. Сабарно, С.І. Каштанов, Л.О. Мітюк, Л.Д. Третьякова, К.К. 

Ткачук, А.В. Чадюк. За ред.. К.Н. Ткачука і В.В. Зацарного. – К.: - 2009.  

17. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. /За аг. 

Ред.. к.т.н., доц. І.П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2010. – 648 с. 

18.  Лабораторний практикум з курсу «Охорони праці» / В.В. Березуцький, Т.С. 

Бондаренко, Л.А. Васьковець та ін.; За ред..В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 

2005,. – 348 с. 

19.  Пістун І. П., Тубальцев А. М., Тубальцева Н. П. Охорона праці в 

суднобудуванні: Навчальний посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 580 

с. 

20. Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. 

Управління охороною праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с.  

21. Ткачук К.Н., Єсипенко А.С., Филипчук В.Л., Полукаров О.І. та ін. Система 

державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці: 

Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 384 с.  

22.  Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Психологія 

праці та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135 с.  

23. Ткачук К.Н., Филипчук В.Л.., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукаров 

О.І. та ін. Виробнича санітарія: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 443 с. 

Допоміжна 

1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 

2. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку». 

3. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 

4. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці 

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 



5. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004р. № 255. 

6. Закон України «Про охорону праці». 

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

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

8. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55. 

9. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ 

Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

10.  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 « 15. 

11.  НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

12.  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://portal.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

2. http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)». 

3. http://www.budinfo.com.ua – Портал «Украина строительная: строительные 

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». 

4. http://base.safework.ru /iloenc– Энциклопедия по охране и безопасности 

труда МОТ. 

5. http://base.safework.ru /safework – Библиотека безопасного труда МОТ. 

http://portal.rada.gov.ua/
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 Питання для модульного контролю 

1. Назвіть основні етапи розвитку охорони праці. 

2. Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці? 

3. Які основні принципи державної політики в галузі охорони праці? 

4. Які види відповідальності передбачені за порушення законодавства про 

охорону праці? 

5. Які органи здійснюють державне управління охороною праці, в чому 

полягають їх повноваження? 

6. Які основні функції та завдання управління охороною праці та яким 

чином вони реалізуються? 

7. Сформулюйте основні положення щодо служби охорони праці. 

8. Які існують види інструктажів з питань охорони праці, з ким, як та 

коли вони проводяться та яким чином оформляються? 

9. Який порядок проведення стажування та допуску працівників до роботи? 

10. Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охороною 

праці, які їх основні повноваження та права? 

11.  Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві? 

12. Як здійснюється розслідування та облік виявлення хронічних 

професійних захворювань та отруєнь? 

13. Як здійснюється розслідування та облік аварій? 

14. Які існують методи аналізу виробничого травматизму та професійної 

захворюваності? В чому полягає їх суть? 

15. За якими основними показниками оцінюється рівень виробничого 

травматизму та професійної захворюваності? 

16. Які основні причини виробничого травматизму та професійної 

захворюваності? 

17. Як впливає мікроклімат на організм людини, я якими параметрами він 

характеризується? 

18. Що покладено в основу принципу нормування параметрів мікроклімату? 

Яка відмінність між оптимальними та допустимими мікрокліматичними умовами? 

19. Які прилади використовують для визначення параметрів мікроклімату? 

20. За допомогою яких заходів і засобів здійснюється нормалізація 

параметрів мікроклімату? 

21. Як поділяються шкідливі речовини за характером впливу на організм 

людини? 

22. Як здійснюється нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони? 

23. Які методи та прилади використовуються для контролю концетрації 

шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень? 

24. Перелічіть основні заходи та засоби, за допомогою яких здійснюється 

захист працюючих від дії шкідливих речовин. 

25. Яке призначення вентиляції, та на які види вона підрозділяється? 

26. Охарактеризуйте природну вентиляцію. 

27. Охарактеризуйте штучну вентиляцію. 

28. Схарактеризуйте загальнообмІнну штучну вентиляцію. 

29. Яке призначення місцевої приливної та витяжної вентиляції? 



30. Які методи використовуються для розрахунку систем штучної вентиляції. 

31. Дайте визначення та поясніть основні світлотехнічні поняття та одиниці. 

32. Перелічіть основні вимого до виробничого освітлення. 

33. На які види підрозділяється виробниче освітлення? 

34. Охарактеризуйте природне освітлення. 

35. Як здійснюється нормування природного та штучного освітлення 

виробничих приміщень? 

36. Які джерела штучного освітлення використовуються на виробництві? 

37. Які методи використовуються для розрахунку штучного освітлення? 

38. Які параметри характеризують вібрації? 

39. Як здійснюється нормування вібрацій? 

40. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від вібрації? 

41. Що таке шум, які його фізичні характеристики? 

42. Яким чином здійснюється нормування шуму? 

43. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від шуму? 

44. Яким чином здійснюється нормування іонізуючого випромінювання? 

45. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від іонізуючого 

випромінювання? 

46. Які заходи та засоби застосовують для захисту працюючих від 

електромагнітних випромінювань? 

47. В чому полягає особливість лазерного випромінювання, які гранично 

допустимі рівні лазерного випромінювання? 

48. Які заходи та засоби безпеки застосовуються для захисту від лазерного 

випромінювання? 

49. Яким загальним вимогам безпеки повинно відповідати виробниче 

устаткування? 

50. Яким загальним вимогам безпеки повинні  відповідати технологічні 

процеси? 

51. Яким вимогам безпеки повинні відповідати посудини, що працюють під 

тиском? 

52. Які загальні вимоги безпеки необхідно виконувати при вантажно-

розвантажувальних роботах? 

53. Які основні причини електротравматизму на виробництві? 

54. На які види підрозділяються електротравми? 

55. Які чинники впливають на наслідки ураження електричним струмом? 

56. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. 

57. Яке призначення захисного заземлення? 

58. Які засоби захисту застосовують від статичної електрики? 

59 Перелічіть основні причини пожеж і дайте їх коротку характеристику. 

60. Що таке горіння, які є його види? 

61. За якими показниками здійснюють оцінку вибухопожежнонебезпечні 

речовин і матеріалів? 

62. На які категорії поділяються приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою? 

63. Що входить до комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної 

безпеки об'єкта? 



64. Що являє собою та яким чином реалізується система протипожежного 

захисту? 

65. Що розуміють під вогнестійкістю будівель і яким чином можна досягти її 

підвищення? 

66. Які установки та засоби використовуються для гасіння пожеж? 

67. Охарактеризуйте установки пожежогасіння. 

68. Що являє собою протипожежне водопостачання, яким чином воно 

здійснюється? 

69. Як здійснюється пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок? 

70. Схарактеризуйте основні види пожежних оповіщувачів. 

71. Які органи здійснюють державний пожежний нагляд, які їх функції та 

права? 

72. Які є види пожежної охорони та які завдання на них покладаються? 
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