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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Охорона праці в галузі» 

Код: В2.10 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова  

Кількість встановлених кредитів: 4 

Курс: 4-й 

Семестр вивчення: 8-й 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Кількість годин: 120 

Викладач: 

- Чеберячко Юрій Іванович – доцент, доктор технічних наук, доцент кафедри 

охорони праці та цивільної безпеки, cheberiachko.yu.i@nmu.one, тел. 056-3730766, 

http://aop.nmu.org.ua/ua/spivrob_kaf/prepods/cheberyachkou/. 

 

Результати навчання. Вміти використовувати організаційно-технічні засади 

створення та функціонування системи виробничої безпеки й охорони праці на 

підприємствах (організаціях) галузі для запобігання виникненню нещасних 

випадків і професійних захворювань працівників. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – залікова робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної 

професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у 

природоохоронній діяльності, та забезпечення гарантії збереження здоров’я і 

працездатності працівників у виробничих умовах через ефективне управління 

охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за 

колективну та власну безпеку. 

 

mailto:cheberiachko.yu.i@nmu.one
tel:0563730766
http://aop.nmu.org.ua/ua/spivrob_kaf/prepods/cheberyachkos/
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Охорона праці в галузі» 
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 Лекції  

34 60 

19 

20 

1. Управління охороною праці в галузі 

Вступ. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

Законодавче регулювання та нормативно-правові акти з 

охорони праці в галузі. Система управління охороною праці 

в природоохоронній галузі 

4 

21 

22 
2. Моніторинг умов праці в галузі 

Умови праці на робочому місці. Профілактика виробничого 

травматизму та професійної захворюваності в 

природоохоронній галузі. Безпека праці при експлуатації 

машин і механізмів. Організація безпечної роботи на 

робочому місці 

4 

23 

24 
3. Надзвичайні ситуації та пожежна безпека 

Система попередження пожеж. Система протипожежного 

захисту. Аналіз причин надзвичайних ситуацій. Ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

4 

25 

26 
4. Техніка безпеки на підприємствах 

Аналіз небезпек на підприємствах галузі та оцінка 

виробничих ризиків. Система засобів та заходів з безпечної 

експлуатації установок. Заходи і засоби забезпечення 

безпеки при аварійних режимах роботи 

4 

27 

28 

5. Засоби колективного й індивідуального захисту 

Класифікація засобів захисту. Загальні принципи захисту 

працівників. Вибір засобів індивідуального захисту 

4 

29 

30 
6. Соціальний захист працівників 

Соціальні наслідки аварій, нещасних випадків та шкідливих 

умов праці. Аналіз втрат та збитків, обумовлених 

шкідливими та небезпечними умовами праці. Інвестиційна 

політика в сфері охорони праці в природоохоронній 

діяльності 

4 

31 Контрольні заходи 2 

  Практичні заняття  

34 60 

19 

20 

1. Законодавче регулювання та нормативно-правові акти з 

охорони праці в природоохоронній галузі 
4 

21 

22 

2. Заходи профілактики виробничого травматизму та 

професійної захворюваності в природоохоронній сфері 
4 

23 

24 

3. Система протипожежного захисту 
4 

25 

26 

4. Оцінка ризиків при експлуатації машин і механізмів 
4 

27 

28 

5. Вибір засобів індивідуального захисту органів дихання 
4 

29 

30 

6. Аналіз небезпеки ураження струмом на підприємствах 
4   
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31 Контрольні заходи 2  

Контроль 

підсумковий,  

3 чверть – залік 

Разом 52 68 120 

Лекції 26 34 60 

Практичні заняття 26 34 60 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання на базі лабораторій кафедри охорони праці та 

цивільної безпеки (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна та інструментальна бази кафедри охорони 

праці та цивільної безпеки, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- виявляти можливі причини виникнення травм і професійних захворювань 

та ідентифікувати можливі джерела виникнення небезпек; 

- знати основні вимоги охорони праці до технологічних систем та їх 

показників відповідно до умов виробництва та стану довкілля; 

- розробляти проекти систем захисту, попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій відповідно до умов виробництва та стану довкілля; 

- розробляти заходи щодо поліпшення складових технологічної та 

організаційної діяльності підприємств; 

- визначати відповідність сучасним вимогам систем оцінювання ризиків та 

визначення засобів безпеки на виробництві; 

- встановлювати відповідність засобів колективного та індивідуального 

захисту працюючих вимогам нормативно-правових актів з охорони праці; 

- вміти створювати та забезпечувати функціонування системи екологічної та 

техногенної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах; 

- вміти оцінювати соціальні та екологічні наслідки прийнятих рішень з 

питань охорони праці. 

 

Література для вивчення дисципліни 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. Голінько В.І., Чеберячко С.І. Практикум з охорони праці. Навчальний посібник. Д.: 

Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 270 с. 

3. Основи охорони праці / В.І. Голінько. – Д.:, НГУ, 2008. – 270 с. 

4. Основи охорони праці: Підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та 

ін. – К.: Основа, 2003 – 472 с. 

5. Голінько В.І., Чеберячко С.І., Клочков В.Г. Аналіз умов праці на робочих місцях 

операторів. Навчальний посібник. Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 120 с. 
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6. Моніторинг умов праці. Навчальний посібник / Голінько В.І., Чеберячко С.І., Шибка 

М.В., Яворська О.О. Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 

236 с. 

7. Голінько В.І. Електробезпека. Навчальний посібник – Дніпропетровськ, НГУ –  2010. – 

76 с. 

8. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 

9. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основи охорони праці: Навч. 

посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. 

10. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» для 

студентів заочної форми навчання / Уклад. В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін, Я.Я. Лебедєв, 

С.Б. Мікрюков – Д.: НГУ, 2007. – 15 с. 

11. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Протипилові засоби індивідуального 

захисту органів дихання та їх перевірка» з дисципліни «Основи охорони праці» для 

студентів усіх спеціальностей /Укладачі: В.І. Голінько,  О.С. Іщенко, С.І. Чеберячко А.А. 

Литвиненко – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – 15 с. 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – залік у письмовій формі. 

 
Питання до заліку. 

Приклади питань до заліку. 

1. Законодавче регулювання та нормативно-правові акти з охорони праці в 

природоохоронній галузі. 

2. Міжнародні норми в галузі охорони праці.  

3. Система управління охороною праці в природоохоронній галузі. 

4. Умови праці на робочому місці.  

5. Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності в 

природоохоронній галузі.  
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6. Безпека праці при експлуатації машин і механізмів.  

7. Організація безпечної роботи на робочому місці. 

8. Система попередження пожеж.  

9. Аналіз причин надзвичайних ситуацій.  

10.  Ліквідації надзвичайних ситуацій. 

11.  Аналіз небезпек на підприємствах галузі та оцінка виробничих ризиків. 

12.  Система засобів та заходів з безпечної експлуатації установок.  

13.  Заходи і засоби забезпечення безпеки при аварійних режимах роботи. 

14.  Класифікація засобів захисту. 

15.  Загальні принципи захисту працівників. Вибір засобів індивідуального захисту. 

16.  Соціальні наслідки аварій, нещасних випадків та шкідливих умов праці. 

17.  Аналіз втрат та збитків, обумовлених шкідливими та небезпечними умовами 

праці.  

18.  Заходи профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності 

в природоохоронній сфері 

19.  Система протипожежного захисту. 

20.  Оцінка ризиків при експлуатації машин і механізмів. 

21.  Вибір засобів індивідуального захисту органів дихання. 

22.  Аналіз небезпеки ураження струмом на підприємствах. 


