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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням данної дисципліни  

1. Вища математика  
2. Інформатика та обчислювальна техніка  
3. Статистичні методи в БЖД  
4. Безпека життєдіяльності  
5. Метрологія,стандартизація і управління якістю  
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Експлуатація обєктів підвищенної небезпеки  
2. Система управління охороною праці  
3. Забезпечення пожежної безпеки виробництв  
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні  
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:   
Знати:  

1. Вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних 
обов’язків фахівця кваліфікаційного рівня „бакалаврǁ;   
2. Порядок розслідування нещасного випадку на виробництві  
3. Інструктажі на робочому місці з питань охорони праці  
4. Загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском   
5. Категорії приміщення за небезпекою ураження електричним струмом та заходи 
попередження електротравматизму   
6. Категорії вибухопожежо-небезпечності, класи можливих пожеж, клас вибухо- та 
пожежонебезпечності приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок   

Вміти:  
1. Визначати вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов’язків   
2. Організувати розслідування нещасного випадку на виробництві   
3. Застосовувати методи аналізу та прогнозування травматизму й професійної захворюваності 
для конкретних умов на основі звітних даних щодо травматизму, праці, кількості працюючих   
4. Проаналізувати умови праці за шкідливими факторами та обґрунтувати раціональні методи 
нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації   
5. Визначити необхідні технічні рішення системи попередження пожежі  
6. Визначити необхідні технічні рішення системи пожежного захисту   

Володіти:  
1. Методикою оцінки відповідності санітарно-гігієнічних умов праці нормам   
2. Методиками оцінки безпечності виробничих процесів та технологічного обладнання за 
окремими чинниками   
3. Методикою  

 
3. Зміст робочої програми 

Модуль №1 
Правові та організаційні питання охорони праці  

• Соціально-економічне значення охорони праці. Основні поняття у галузі охорони праці, їх 
терміни та визначення.   

• Законодавча та нормативна база України про охорону праці.  
• Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.   
• Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  
• Навчання з питань охорони праці.   
• Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві.   
Модуль №2 



Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії  
• Поняття «виробнича санітарія», її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні 

умови праці. Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що 
відповідають нормативам.   

• Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень.  
• Освітлення виробничих приміщень.  
• Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук.   
• Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання 

радіочастотного діапазону. Випромінювання оптичного діапазону.   
• Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і 

допоміжних приміщень.   
Модуль №3 

Основи техніки безпеки  
• Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і 

допоміжних приміщень.   
• Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.  
• Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.  
• Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.  
• Електробезпека.   

Модуль №4 
Пожежна безпека 

• Основні поняття та значення пожежної безпеки.  
• Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.   
• Пожежовибухонебезпечність об'єкта.  
• Система попередження пожеж.  
• Система пожежного захисту.  
• Система організаційно-технічних заходів.  
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