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1. Передмова 

 

1.1. Метою  навчальної дисципліни «Експертиза з охорони  праці» є  форму-

вання знань щодо. здатності вирішення  проблем і завдань по забезпеченню безпе-

чного виконання робіт підвищеної небезпеки і експлуатації обладнання підвище-

ної небезпеки. Набуття практичних вмінь і навичок із оцінювання відповідності 

машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва ви-

могам чинних нормативних документів з охорони праці 

об'єктами експертизи є:  

- проектна документація на будівництво, розширення, реконструкцію, техні-

чне переозброєння, консервацію і ліквідацію небезпечного виробничого об'єкту;  

- технічні пристрої, вживані на небезпечному виробничому об'єкті;  

- будівлі і споруди на небезпечному виробничому об'єкті;  

- декларація безпеки і інші документи, пов'язані з експлуатацією небезпеч-

ного виробничого об'єкту.  

Суб'єктами експертизи у сфері безпеки  і охорони праці є:  

органи державної влади,  що приймають закони, постанови і підзаконні ак-

ти;  

державна служба з питань праці України ( Держпраці); 

Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних у результаті вивчення 

таких навчальних дисциплін, як «Фізика», «Технічна механіка», «Екологія», 

«Вступ до фаху», дисципліни усіх циклів професійної та практичної підготовки 

бакалавра. 

Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 

дисциплін: «Атестація робочих місць»,  «Соціально-економічні основи охорони 

праці», а також при державній атестації фахівців. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Експертиза з охорони  

праці»  є   оволодіння, керуючись чинним законодавством  України,  методиками: 

– імовірності виникнення потенційної небезпеки на промисловому підпри-

ємстві; 

- оцінювання відповідності машин, механізмів, устатковання, транспор-

тних та інших засобів виробництва вимогам чинних нормативних документів з 

охорони; 

-  оцінювання небезпеки процесів виробництва, використовуючи дані 

принципової технологічної схеми виробництва, характеристику основних техно-

логічних процесів, дані щодо кількості, конструкції, ємності основних технологіч-

них елементів; 

-  визначення  відповідністі технологічного процесу, обладнання, 

оснащення, інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та 

нормативно- технічній базі. 

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
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-  теоретичні положення законів механіки, фізики, хімії, 

 - теоретичні та практичні аспекти технологічних вимоги до  об’єктів галузі 

діяльності та їх специфіку: 

- чинне законодавство, нормативні акти з охорони праці, виробничої 

санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, вимоги 

ДСТУ, ДБН, ГОСТ, ТУ положення ЄСКД, ЄСТД для виявлення порушень, які 

створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або можуть привести до аварії, в 

умовах виробництва; 

- нормативні акти  щодо проведення ідентифікації та декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки;  

- особливості роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і 

їх груп (технологічних блоків) з урахуванням небезпечних властивостей речовин і 

матеріалів, що використовуються у виробництві; 

- основні процеси, що відбуваються під час монтажу, експлуатації та ремон-

ту машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва 

щодо можливості виникнення шкідливих і небезпечних виробничих факторів для 

розроблення профілактичних заходів, спрямованих на їх усунення; 

- технічні вимоги до систем водопостачання, водовідведення, теплопоста-

чання та газопостачання в умовах виробництва у відповідності до вимог нормати-

вно-правових актів з охорони праці; 

- системи засобів захисту матеріалів, устатковання та працюючих в умовах 

виробництва; 

-  сучасні операційні системи та комп'ютерну техніку для вирішення інфор-

маційних, інформаційно-довідкових, статистичних та комунікаційних задач ; 

- уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та екс-

пертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткован-

ня підвищеної небезпеки; 

вміти  у відповідності до сфери діяльності (виробнича, соціально - виробни-

ча, соціально- побутова) реалізовувати  набуті  знання щодо  участі: 

- у визначенні рівня безпеки потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів під-

вищеної небезпеки; 

 - в організації і забезпеченні проведення експертизи проектів на будівницт-

во об’єктів виробничого призначення з точки зору їх відповідності вимогам охо-

рони праці та проведення експертного діагностування обладнання і робіт та обла-

днання підвищеної небезпеки; 

- у забезпеченні безпечних умов праці при експлуатації об’єктів виробничо-

го призначення та обладнання підвищеної небезпеки ; 

 -  у розробці проектної документації на об’єкти та обладнання підвищеної 

небезпеки з урахуванням вимог охорони праці;  

- в  організації експертизи  діагностування об’єктів підвищеної небезпеки; 

-   у оперативно-методичному  забезпеченні експертизи з охорони праці. 

 

1.4 Організація  проведення  навчальних занять: 

 передбачає виконання індивідуальних завдань студентами у виді  практич-

них завдань та рефератів, відповідно до тематики навчального плану курсу. 
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Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опитуван-

ня по теоретичному матеріалу. Контроль оцінок знань та вмінь студентів прово-

диться за підсумком виконання модульної контрольної роботи у середині та в кін-

ці семестру.  

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та їх розподіл на аудиторні 

заняття. Згідно навчальному плану спеціальності  6.170202 "Охорона  праці"  роз-

поділ передбачає: загальний обсяг 120 год, у тому числі  лекційних занять – 32 

год.,  практичних занять – 16 год., СРС  - 72 год. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

2. Зміст дисципліни 

 

Зміст дисципліни формується за модулями і темами. Тема занять містить та-

кий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст і 

дає змогу оперувати цією інформацією у подальшому вивченні змісту дисципліни. 

Модуль охоплює зміст декількох тем, які логічно завершують вивчення частини 

теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни у виді підготовки 

рефератів та проведенні семінарських  і практичних занять. 

Отримані знання та вміння використовуються студентами при виконанні ку-

рсових та  випускних  дипломних робіт і проектів. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Основна суть і призначення експертизи безпеки 

 

Тема1. Вступ. Об'єкти і суб'єкти експертизи. Методика проведення експер-

тизи промислової безпеки.  

Основні визначення. Вимоги і джерела підвищеної небезпеки. Рівні експер-

тизи промислової безпеки. Мета , об’єкти і суб’єкти експертизи. Порядок форму-

вання і регламент роботи експертних груп. Етапи проведення експертизи. 

Обов’язки експертної організації і замовника. Терміни проведення експертизи. 

Тема 2. Оформлення, узгодження і видача висновку експертизи промислової 

безпеки.Етапи оформлення і проходження висновку експертизи від проекту до ос-

таточного рішення. Затвердження остаточного висновку експертизи. 

Тема 3. Порядок і особливості експертизи декларації безпеки промислового 

об'єкту (Постанова  КМУ № 1107 від 26.10.2011р). Підстава для проведення екс-

пертизи декларації безпеки. Об'єкт експертизи декларації безпеки промислового 

об'єкту. Складові частини декларації безпеки промислового об'єкту. Терміни її 

проведення. 
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Модуль 2. Експертиза з охорони праці  

 

Тема 4. Порядок розробки проектної документації на будівництво згідно ви-

мог охорони праці. Складові проектної документації для будівництва об’єктів. 

Нормативно-правові акти з питань експертизи проектів. Попередня експертиза 

(перевірка) проектної документації. Узгодження, експертиза та затвердження про-

ектної документації на будівництво. Авторський нагляд за дотриманням проект-

них рішень з боку проектних організацій   

Тема 5. Експертиза виробничих процесів та обладнання. Завдання та поря-

док експертизи виробничих процесів та обладнання. Положення про порядок про-

ведення експертизи проектної документації на виготовлення засобів виробництва.  

Проведення систематичного експертного діагностування обладнання підвищеної 

небезпеки. Перелік робіт підвищеної небезпеки. 

Тема 6. Порядок отримання дозволів на експлуатацію обладнання підвище-

ної небезпеки та розробки декларацій з урахуванням вимог Постанови Кабміну 

України № 1107 від 26.10.2011р. Технічне обстеження імпортного обладнання 

підвищеної небезпеки . Вимоги до переліку та змісту документації, що надається в 

експертні організації. Оформлення експертних висновків на відповідність об’єкту 

дослідження вимогам охорони праці. 

 

4. Практичні роботи 

 

1 Проведення експертизи промислової безпеки в частині ідентифікації не-

безпечних виробничих об'єктів машинобудівного підприємства «ТОВ «Пром-

маш». – 4,0 год. 

1.1. Типи небезпечних виробничих об'єктів; 

1.2. Кількість кожного типу небезпечних виробничих об'єктів;   

1.3. Мінімальний розмір страхової суми страхування відповідальності.  

2. Підготовка висновку експертизи щодо відповідності проектної докумен-

тації  вимогам НПАОП. - 2.0 год. 

3.Підготовка висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промис-

лового виробництва комунального  підприємства «Енськводоканал».-  8,0 год. 

3.1. Складання переліку наданих на експертизу матеріалів - 1,0 год.  

3.2. Характеристика об'єкту експертизи -  1,0 год. 

3.3.Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилась 

експертиза  -  2,0 год. 

3.4 Оцінка наданих на експертизу документів та результат обстеження 

об’єкта експертизи  -  2,0 год. 

3.5. Розробка та затвердження висновків - 2,0 год. 

4. Підготовка висновку експертизи щодо відповідності засобів виробництва, 

придбаних за кордоном, НПАОП, що чинні на території України  - 2,0 год. 
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 Розподіл навчального аудиторного часу за розділами, темами та видами на-

вчальних занять, курс – 4-й, семестр - 7-й 

Розділи,Теми Всього  Лекції 
Практи-

чні 
Контрольні Іспит 

Тема 1 4,0 4,0    

Тема 2 4,0 4,0    

Тема 3 8,0 4,0 4,0   

Модульна 

 контрольна 

№1 

1,0   1,0  

Тема 4 8,0 6,0 2,0   

Тема 5 16,0 8,0 8,0   

Тема 6 6,0 4,0 2,0   

Модульна 

 контрольна 

№2 

1,0   1,0  

Усього по  

дисципліні 
48,0 32,0 16,0  + 

5. Перелік рекомендованих контрольних робіт 

 

Семестр 
Номер контрольної роботи  Кількість го-

дин 

1 2 3 

7 Контрольні роботи №№ 1, 2 2,0 
 

6. Питання для СРС 

 

1. Складові проектної документації для будівництва об’єктів  - 6 год. Літера-

тура [5, 2, 1Д ]. 

2. Нормативно-правові акти з питань експертизи проектів  - 10 год. Літера-

тура  [1 ,5, 4, 2 Д, 3 Д] . 

3. Попередня експертиза (перевірка) проектної документації  - 8 год. Літера-

тура  [ 5, 2  Д, 3Д ]. 

4. Узгодження, експертиза та затвердження проектної документації на буді-

вництво. 7  год.  Література  [ 5, 2  Д, 3Д ]. 

5. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних 

організацій. - 2 год.  Література   [ 5, 2  Д, 3Д ]. 

6. Положення про порядок проведення експертизи проектної документації 

на виготовлення засобів виробництва -  6 год. Література  [ 5, 2  Д, 3Д ]. 

 7. Завдання та порядок експертизи виробничих процесів та обладнання  - 8 

год. Література [ 1, 3.4, 2-3 Д]. 
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8 Проведення систематичного експертного діагностування обладнання під-

вищеної небезпеки  - 2 год. Література  [3.4, 2-3 Д] . 

9. Обстеження підприємств для виявлення робіт з підвищеною небезпекою - 

6  год. Література  [5,4, 2-3 Д] . 

10. Порядок визначення робіт з підвищеною небезпекою  - 4 год. Література  

[ 2, 3-4] . 

11. Отримання дозволу на експлуатацію обладнання підвищеною небезпеки 

- 6 год. Література [2, 4. 3]. 

12. Технічне обстеження імпортного обладнання підвищеної небезпеки  - 3 

год. Література [3, 4 ]. 

13. Вимоги до переліку та змісту документації, що надається в експертні ор-

ганізації  - 4 год. Література [5, 2-3 Д]  

14. Оформлення експертних висновків на відповідність об’єкту дослідження 

вимогам охорони праці - 6 год. Література  [3.4]. 

 

7. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

1. Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р. - Харків.Вид-тво 

«Форт», 2013. 

2.  Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березу-

цького. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. 

3. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвище-

ної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки. Із змінами, внесеними згідно з Постановою  Кабінету Міні-

стрів України від10.10.2012  ,№ 927 ( 927-2012-п) . Постанова від 26 жовтня 2011 

р.,  №1107. Київ. 

4. Постанова  Кабінету Міністрів України від 26.05. 2004 р. ,№ 687.Про за-

твердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстежен-

ня (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної не-

безпеки. Київ.  

5. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шестопалов О.В. Проектування природоохо-

ронних комплексів з використанням САПР /Навчальний посібник/. - Харків: НТУ 

«ХПІ», 2013.-  224 с. 

6.. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів ін-

женерно- будівельних спеціальностей: Навчальний посібник / За ред. В. В. Сафо-

нова. – К.: Основа, 2000. – 336 с.  

7. Инженерные решения по охране труда в строительстве / Под ред. Г. Г. 

Орлова. – М.: Стройиздат, 1985. – 278 с.  

8. Іванов В.М. Технічне діагностування підіймально-транспортних машин. 

Начальний посібник. – Х.: Форт, 2010. – 248с. ЗМ 1.2, т.8-11 

 

Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет, тощо) 
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1. ДБН А.2.2–3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверж-

дения проектной документации для строительства. 

 2. Методика проведення Державної експертизи (перевірки) проектної доку-

ментації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих 

об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним ак-

там про охорону праці (затверджено наказом Держнаглядохоронипраці №95 від 

30.09.1994). 

3. Методичні рекомендації щодо розроблення та оформлення висновків екс-

пертизи для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною 

праці та його територіальними управліннями (затверджено наказом Держнаглядо-

хоронпраці від 14.04.2004р.).  

4. http://www.dnop.kiev.ua – нормативні документи  

 

 
 

 

Програма розроблена проф. Райко В.Ф. 


