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Силабус курсу 2020-2021 навчального року 

 

 

Назва курсу Охорона праці (Охорона праці в галузі) 

Адреса викладання 

курсу 

Проспект Свободи, 18, м. Львів  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра інформаційних систем у менеджменті 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Соціальні і поведінкові науки, управління і адміністрування, 051 

економіка, 071 облік і оподаткування; 072 фінанси, банківська справа і 

страхування; 073 менеджмент; 075 маркетинг; 076 підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність 

Викладачі курсу Мельник Богдан Кирилович, Троханяк Степан Романович, кандидати 

технічних наук, доценти, доценти кафедри інформаційних систем у 

менеджменті 

Контактна інформація 

викладачів 

bohdan.melnyk@lnu.edu.ua, stepan.trokhaniak@lnu.edu.ua, м. Львів, 

проспект Свободи, 18, к.100. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Viber, Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій необхідно написати на електронну пошту викладачеві або 

телефонувати заздалегідь (не пізніше одного робочого дня). 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання з 

організації і про методи і засоби охорони праці.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Охорона праці (охорона праці в галузі)” є нормативною 

дисципліною для освітньої програми з підготовки бакалавра, яка 

викладається у 7-му чи 8 семестрах в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета вивчення дисципліни "Охорона праці (охорона праці в галузі)" 

полягає у набутті знань та формуванні у майбутніх фахівців 

(бакалаврів) компетенцій вирішувати типові завдання професійної 

діяльності з усвідомленням обов’язку виконання всіх вимог і заходів з 

охорони праці забезпечуючи збереження життя, здоров’я і 

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 
Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Закон України «Про охорону праці».  

2. Кодекс законів про працю України  

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я».  

4. Закон України «Про пожежну безпеку».  

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та 

mailto:bohdan.melnyk@lnu.edu.ua
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професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності».  

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)  

у сфері господарської діяльності».  

9. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, 

М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с. 

10. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. 

М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 264 с. 

11. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, 

Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. 

– 480 с. 

12. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони 

праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 295 с. 

13. 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 Івана Франка, 2010. – 374 с. 

Тривалість курсу 90   год. 

Обсяг курсу Денне навчання (заочне навчання): 28 (10) годин аудиторних занять. З 

них 14 (8) години лекцій, 14 (2) годин семінарських занять. На 

самостійну роботу відведено 62 (80) годин.  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати й розуміти: 

 правові та організаційні основи охорони праці, структуру і 

завдання управління охороною праці на виробництві; 

 основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; 

 принципи, методи і засоби контролю параметрів шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників на робочих місцях; 

 основні заходи і засоби захисту працівників від шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників типових для певних видів 

діяльності;  

 основи електро- і пожежної безпеки під час виконання робіт; 

уміти: 

 використовувати положення законів, нормативно-правових 

актів і нормативно-технічних документів у практичної діяльності 

під час виконання професійних функцій; 

 дотримуватися вимог безпеки експлуатації технологічного 

устаткування і процесів під час виконання робіт, в також заходів з 

електро- та пожежної безпеки;  

 впроваджувати профілактичні заходи щодо запобігання 

професійних захворювань та професійних отруєнь, травматизму, 

аварій і пожеж; 

 впроваджувати і контролювати виконання перспективних, 

оперативних і поточних планів, наказів і розпоряджень органів 

управління підприємства з охорони праці. 

Ключові слова Охорона праці, травматизм, професійні захворювання, гігієна праці, 

безпека праці 
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Формат курсу Очний, заочний  

 Проведення лекцій, семінарських занять і консультацій для кращого 

розуміння тем 

Теми подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, комбінований.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з безпеки 

життєдіяльності та математики для сприйняття категоріального апарату 

та уміння проводити обчислення за визначеними формулами. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

- за джерелом передавання та сприйняттям студентами навчальної 

інформації: словесні (лекції, дискусії), наочні (ілюстрації, презентації), 

практичні методи (тестові завдання, розв’язання практичних задач, 

виконання індивідуальних завдань),  

- за логікою передавання та сприйняття студентами навчальної 

інформації: індуктивні та дедуктивні методи; 

- за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: методи 

стимулювання пізнавальних потреб, методи стимулювання обов’язку, 

відповідальності, доброчесності. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного 

забезпечення, окрім загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за таким співвідношенням:  

- семінарські заняття: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 40; 

- контрольні заміри (модулі): 60% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 60; 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Політика виставлення балів. Ураховуються бали, набрані під час 

поточного тестування, самостійних робіт і бали підсумкового 

тестування.  

Питання до 

контрольних замірів 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості вивчення курсу буде 

сформовано після завершення курсу. 
 

 
* Схема курсу 
 

14 тиж. 

/ 

90 год. 

Тема, план Форма 

діяльності 

Література 

(за номерами в 

основній таблиці 

силабусу) 

Год. 

 

Термін 

виконання 

Денна: 

10 год. 

Заочна: 

7 год. 

 

Тема 1. Вступ. Загальні питання, правові та 

організаційні основи охорони праці  

Сучасний стан охорони праці в Україні та 

Європейському Союзі. Основні розділи 

дисципліни “Основи охорони праці”. 

Суб’єкти та об’єкти охорони праці. 

Основні терміни та визначення в галузі 

Лекція / 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

1-13 5  Два тижні 
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охорони праці.  

Конституційні засади охорони праці в 

Україні. Законодавство України про 

охорону праці. Основні принципи 

державної політики України у галузі 

охорони праці. Гарантії прав працівників 

на охорону праці, пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці.  

Відповідальність посадових осіб і 

працівників за порушення законодавства 

про охорону праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці 

(НПАОП): визначення, основні вимоги та 

ознаки. Структура НПАОП. Реєстр 

НПАОП. 

Стандарти в галузі охорони праці. 

Система стандартів безпеки праці 

(ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. 

Національні стандарти України з охорони 

праці. Санітарні, будівельні норми, інші 

загальнодержавні документи з охорони 

праці. Акти з охорони праці, що діють в 

організації. Інструкції з охорони праці 
Денна: 

10 год. 

Заочна: 

7 год. 

 

Тема 2. Державне управління охороною 

праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці 

Система державного управління охороною 

праці в Україні. Компетенція та 

повноваження органів державного 

управління охороною праці. Національна 

рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення.  

Органи державного нагляду за охороною 

праці, їх основні повноваження. 

Громадський контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

1-3, 8-13 5  Два тижні 

Денна: 

10 год. 

Заочна: 

9 год. 

 

Тема 3. Організація охорони праці на 

підприємстві 

Структура, основні принципи і органи 

управління охороною праці в організації. 

Служба охорони праці підприємства. 

Статус і підпорядкованість. Основні 

завдання, функції служби охорони праці. 

Структура і чисельність служб охорони 

праці. Права і обов’язки працівників 

служби охорони праці. 

Громадський контроль за станом охорони 

праці в організації. Уповноважені 

найманими працівниками особи з питань 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

8-13 5  Два тижні 
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охорони праці, їх обов'язки і права. 

Комісія з питань охорони праці 

підприємства. Основні завдання та права 

комісії. Регулювання питань охорони праці 

у колективному договорі. 

Атестація робочих місць за умовами праці. 

Мета, основні завдання та зміст 

атестації. Організація робіт та порядок 

проведення атестації робочих місць. 

Карта умов праці. 

Знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Стимулювання охорони праці. 
Денна: 

8 год. 

Заочна: 

9 год. 

 

Тема 4. Навчання з питань охорони праці  

Принципи організації та види навчання з 

питань охорони праці. Вивчення основ 

охорони праці у навчальних закладах. 

Навчання і перевірка знань з питань 

охорони праці працівників під час 

прийняття на роботу і в процесі роботи. 

Спеціальне навчання і перевірка знань з 

питань охорони праці працівників, які 

виконують роботи  підвищеної небезпеки. 

 Інструктажі з питань охорони праці. 

Види інструктажів. Порядок проведення 

інструктажів для працівників. 

Інструктажі з питань охорони праці для 

вихованців, учнів, студентів. 

Стажування, тренінг та допуск 

працівників до самостійної роботи 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

9-13 4 Два тижні 

Денна: 

10 год. 

Заочна: 

11 год. 

 

Тема 5. Профілактика травматизму та 

професійних захворювань 

Виробничі травми, професійні 

захворювання, нещасні випадки 

виробничого характеру. Мета та завдання 

профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на 

виробництві. Основні причини виробничих 

травм та професійних захворювань. 

Розподіл травм за ступенем тяжкості. 

Основні заходи із запобігання 

травматизму та професійним 

захворюванням. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

9-13 5  Два тижні 

Денна: 

16 год. 

Заочна: 

13 год. 

 

Тема 6. Основи фізіології та гігієни праці 

Основи фізіології праці.  

Роль центральної нервової системи в 

трудовій діяльності людини. Втома. 

Гігієна праці, її значення. Чинники, що 

визначають санітарно-гігієнічні умови 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

6, 9-13 8 Два тижні 
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праці. Загальні підходи до оцінки умов 

праці та забезпечення належних, безпечних 

і здорових умов праці. 

Повітря робочої зони: Робоча зона та 

повітря робочої зони. Мікроклімат робочої 

зони. Нормування та контроль параметрів 

мікроклімату. Заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату. 

Склад повітря робочої зони: джерела 

забруднення повітряного середовища 

шкідливими речовинами (газами, парою, 

пилом, димом, мікроорганізмами). 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) 

шкідливих речовин. Контроль за станом 

повітряного середовища на виробництві. 

Заходи та засоби попередження 

забруднення повітря робочої зони. 

Вентиляція. Види вентиляції. Організація 

повітрообміну в приміщеннях, повітряний 

баланс, кратність повітрообміну. 

Природна вентиляція. Системи штучної 

(механічної) вентиляції, їх вибір, 

конструктивне оформлення. Місцева 

(локальна) механічна вентиляція. 

Освітлення виробничих приміщень: 

Основні світлотехнічні визначення. 

Природне, штучне, суміщене освітлення. 

Класифікація виробничого освітлення. 

Основні вимоги до виробничого освітлення. 

Нормування освітлення, розряди зорової 

роботи. Експлуатація систем виробничого 

освітлення. Джерела штучного 

освітлення, лампи і світильники. Загальний 

підхід до проектування систем освітлення. 

Вібрація: Джерела, класифікація і 

характеристики вібрації. Гігієнічне 

нормування вібрацій. Методи контролю 

параметрів вібрацій. Типові заходи та 

засоби колективного та індивідуального 

захисту від вібрацій. 

Шум, ультразвук та інфразвук: 

Параметри звукового поля: звуковий тиск, 

інтенсивність, частота, коливальна 

швидкість. Звукова потужність джерела 

звуку. Класифікація шумів за 

походженням, за характером, спектром 

та часовими характеристиками. 

Нормування шумів. Контроль параметрів 

шуму, вимірювальні прилади. Методи та 
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засоби колективного та індивідуального 

захисту від шуму. 

Інфразвук та ультразвук. Джерела та 

параметри інфразвукових та 

ультразвукових коливань. Нормування та 

контроль рівнів, основні методи та засоби 

захисту від ультразвуку та інфразвуку. 

Електромагнітні поля та 

випромінювання радіочастотного 

діапазону: Джерела, особливості і 

класифікація електромагнітних 

випромінювань та електричних і 

магнітних полів. Характеристики полів і 

випромінювань. Нормування 

електромагнітних випромінювань. 

Прилади та методи контролю. Захист від 

електромагнітних випромінювань і полів. 

Випромінювання оптичного діапазону: 

Класифікація та джерела випромінювань 

оптичного діапазону. Особливості 

інфрачервоного (І4), ультрафіолетового 

(УФ) та лазерного випромінювання, їх 

нормування, прилади та методи 

контролю. Засоби та заходи захисту від І4 

та УФ випромінювань. 

Класифікація лазерів за ступенями 

небезпечності лазерного випромінювання. 

Специфіка захисту від лазерного 

випромінювання. 

Іонізуюче випромінювання: Виробничі 

джерела, іонізуючого випромінювання, 

класифікація і особливості їх 

використання. Типові методи та засоби 

захисту персоналу від іонізуючого 

випромінювання у виробничих умовах. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до 

планування і розміщення виробничих і 

допоміжних приміщень: Класи 

шкідливості підприємств за санітарними 

нормами. Санітарно-захисні зони 

підприємств. Вимоги до розташування 

промислового майданчика підприємства, 

до виробничих та допоміжних приміщень. 

Енерго- та водопостачання, каналізація, 

транспортні комунікації. Вимоги охорони 

праці до розташування виробничого і 

офісного обладнання та організації 

робочих місць. 
Денна: Тема 7. Основи виробничої безпеки Лекція, 9-13 6,5 Два тижні 
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13 год. 

Заочна: 

18 год. 

 

Загальні вимоги безпеки: Загальні вимоги 

безпеки до технологічного устаткування 

та процесів. Безпека під час експлуатації 

систем під тиском і кріогенної техніки. 

Безпека під час вантажно-

розвантажувальних робіт. Захисний одяг і 

взуття. Засоби захисту голови, рук, очей, 

обличчя. Засоби захисту для робіт на 

висоті. 

Електробезпека: Дія електричного струму 

на організм людини. Електричні травми. 

Чинники, що впливають на наслідки 

ураження електричним струмом.  

Класифікація приміщень за ступенем 

небезпеки ураження електричним 

струмом. Напруга дотику та кроку. 

Ураження електричним струмом під час 

прямого і непрямого дотику до 

електроустановок. Заходи безпечної 

експлуатації електроустановок. 

Електрозахисні засоби і заходи. 

Надання першої допомоги у разі ураженні 

електричним струмом. 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

Денна: 

13 год. 

Заочна: 

16 год. 

 

Тема 8. Основи пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах 

Показники вибухопожежонебезпечних 

властивостей матеріалів і речовин. 

Категорії приміщень за 

вибухопожежонебезпечністю. 

Класифікація вибухонебезпечних та 

пожежонебезпечних зон. 

Основні заходи і засоби забезпечення 

пожежної безпеки виробничого об'єкту. 

Пожежна сигналізація.   профілактики та 

протипожежного захисту. Засоби 

пожежогасіння.  

Дії персоналу під час виникнення пожежі. 

Забезпечення та контроль стану 

пожежної безпеки на виробничих 

об’єктах. 

Вивчення питань пожежної безпеки 

працівниками. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

4, 9-13 6,5 Два тижні 

 ІНДЗ в межах самостійної роботи     
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