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1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КУРСУ 

 

Навчальна програма розроблена  колективом кафедри "Охорона праці та на-
вколишнього середовища” у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.08.1995р.,  № 182/200 і з врахуванням рекомендацій міждержавної 
науково-методичної ради "Охорони праці" Міносвіти та науки України. 

Дисципліна “Вступ до спеціальності” виявляє і вивчає основні етапи розвитку 
науки про захист людини  від впливу негативних факторів виробничого середови-

ща; основні засади державної політики та законодавче регулювання питань охорони 

праці; міжнародні норми та права;  методи та технології попередження виробничих 

нещасних випадків і професійних захворювань працюючих, аварій, пожеж; служ-

бові обов’язки інспектора та інженера з охорони праці на підприємстві та у дер-

жавних структурах. 

Об’єктами дослідження  курсу “ Вступ до спеціальності” є: 
- розвиток охорони праці на виробництві; 
- забезпечення безпеки у виробничому процесі; 
- функціональні обов’язки фахівця з охорони праці; 
- працеохоронний менеджмент. 
Розробка питань, що складають суттєвість курсу “ Вступ до спеціальності”, 

можлива тільки на основі досягнень і висновків суміжних наукових дисциплін, 

прямо або побічно пов’язаних із задачами забезпечення здорових і безпечних 

умов праці. До їх складу відносяться: 
- соціально – правові і економічні науки: трудове право, соціологія, економіка, 
організація виробництва і ін.; 

- медичні науки: гігієна та фізіологія людини, виробнича санітарія, промислова 
токсикологія, психологія і ін.; 

- природні і технічні науки: фізика, хімія, математика, загальні інженерні і про-

філюючі дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, 
безпека життєдіяльності і ін. 

 

Предметом вивчення дисципліни  “ Вступ до спеціальності ” є: 
- основи системи «людина – машина – виробниче середовище»; 

- принципи нормування параметрів шкідливих та небезпечних виробничих фа-
кторів; 

- принципи та методи щодо забезпечення безпечних умов праці. 
 

Мета курсу: 
Забезпечити майбутніх фахівців з охорони праці теоретичними знаннями, 

необхідними для визначення призначення обраної спеціальності та завдань, щодо  

вирішення питань створення безпечних і нешкідливих умов праці, проектуванню 

безпечної техніки та технологічних процесів з урахуванням вимог щодо охорони 

праці, працєохоронного менеджменту. 
 

Конкретні задачі курсу:  
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- навчити студента вчитися в університеті; 
- надати необхідну інформацію, щодо  обраної спеціальності;   
-  ознайомити із розвитком наукового напрямку із забезпечення безпеки 

 людини;  

- надати основні концепції сталого розвитку суспільства; 
 - ознайомити із системой забезпечення безпеки людини в Україні та  
закордоном. 

Методологічною основою  курсу “Вступ до спеціальності” є: 
- державна та міжнародна система управління охороною праці на всіх рівнях 

та для усіх форм власності підприємств та установ, державні закони та нормативні 
акти з охорони праці, теоретичні та наукові бази знань із напрямку безпеки люди-

ни,  які взято за основу при підготовці майбутніх фахівців з охорони праці.    
В основі дисципліни у всіх її розділах закладена базова підготовка до 

сприйнятя нових галузь знань з охорони праці та інших дисциплін, які необхідні 
для гармоничного формування сучасного фахівця.  

Методами вивчення курсу " Вступ до спеціальності" є  аналіз, спостережен-

ня, моделювання, статистика, прогнозування та ін. 

Курс " Вступ до спеціальності» складається з 5 розділів:  
- у першому розділі розглядаються соціально-економічні, правові та органі-

заційні основи історичного розвитку охорони праці; 
-  в другому розділі розглядається сучасний стан охорони праці; 
- в третьому розділі  розглядається  концепція сталого розвитку України; 

- в четвертому розділі – теоретичні основи системи безпеки на виробництві; 
- в п’ятому розділі – система навчання інспекторів та інженерів з охорони 

праці та перспективи кар’єри. 

Отримані студентами знання будуть використані у процесі навчання із спе-
ціальних та  інших дисциплін в університеті, при виконанні проектів та в подаль-
шому навчанні та практичній діяльності. 

Курс розрахований на 81 години, в тому числі: 32 години лекційних та 49 

години самостійної роботи студентів.  Підсумкова форма контролю - дифферен-

ційний залік . Для перевірки студентів передбачено модульний контроль.                                                                
Викладення дисципліни “ Вступ до спеціальності ” слід планувати на 1(1) 

курсі тому що вона є базовою в комплексі професійно орієнтованих дисциплін. 

  

В результаті вивчення курсу “ Вступ до спеціальності ” студенти повинні 
знати:  

- основні етапи розвитку науки про захист людини від шкідливого та небезпечно-

го впливу техногенного виробничого середовища; 
- стан охорони праці на сучасному етапі у державі та у світі; 
- концептуальні основи сталого розвитку людського суспільства та право кожної 
людини на захист свого здоров’я та життя; 
- теоретичні основи системи безпеки люджини на виробництві та у державі; 
- систему підготовки бакалаврів-інспекторів та (магістрів) інженерів із охорони 

праці та перспективи професійної діяльності.  
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Ядро знань: 
Основні поняття:  історія охорона праці, джерело  шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників, стан охорони праці, державна політика, поняття виробни-

чий травматизм та професійні захворювання, система управління охороною праці, 
виробнича санітарія, безпека виробничих процесів і виробничого обладнання, по-

жежо-і вибухобезпека, концепція сталого розвитку, соціальний захист, система 
навчання в університеі та в Україні. 

 Основні закони і закономірності: Конституція України, законодавство,  но-

рми та правила з охорони праці. 
 

 

 

2. ЗМІСТ  КУРСУ 

  

 Вступ. Місце та завдання студента у загальної системі навчання в універси-

теті. Організація процессу навчання та правильний розподіл часу. Лекції, практи-

чні заняття, курсові проекти, бакалаврськи та дипломні роботи.      

  

Розділ 1. Основні етапи розвитку науки про захист людини від шкідливого та не-
безпечного впливу техногенного виробничого середовища 

 

 Тема 1. Суспільство та розвиток суспільних виробничих відносин. 

 Історія розвитку питань безпеки праці та знарядь. Відомі вчені – Арістотель, 
Гіппократ, Парацельс, Агрікола, Ломоносов М.В., Рамаццині, І.М.Сеченов, 
Ф.Ф.Ерісмана, А.А.Скочинський, Н.Н. Семенов, А.А. Пресс, та інші.   
 Наукові роботи першого ректора НТУ «ХПІ» - проф. В.Л. Кирпичова. 
 Роль профспілок у вирішенні питань охорони праці. Міжнародна організа-
ція з охорони праці (МОП). Охорона праці за радянських часів та у сучасної Укра-
їні. 
 Тема 2.Концепція формування цілісної системи знань з питань охорони 

праці. Навчання людини охороні праці та життя – основна концепція державної 
політики. Постанови Кабміну та МОНмолодьспорту, що навчання із охорони пра-
ці. ДНАОП 0.004.12-05. Організація навчання та перевірки знань з питань охор-

рони праці. Інструктажі з охорони праці. Стажування, дублювання і допуск до ро-

боти.   

  

Розділ  II. Сучасний стан охорони праці 
 

Тема 3. Стан охорони праці в Україні. Види подій. Соціальна політика дер-

жави, керівництва підприємств. Причини нещасних випадків. 
 

 Тема  4. . Засади державної політики в Україні із питань охорони праці. За-
кон України «Про охорону праці». 
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Тема 5. Основні принципи організації охорони праці.  Умови при яких від-

бувається організація охорони праці. Організація менеджменту з охорони праці на 
підприємстві.  
 

 Тема 6. Базові основи законодавства з охорони праці та створення безпеч-

них для працівників умов праці. Закони, нормативні акти, постанови, накази, при-

писи із охорони праці. Міжнародні стандарти, акти та нормативи з охорони праці. 
 

 Розділ   III. Концепція сталого розвитку суспільства та охорона праці 
 

 Тема 7.  Міжнародні та державна концепції сталого розвитку суспільства та 
забезпечення безпеки життя та праці.  
 

 Тема 8. Угоди  та гарантії безпеки праці на робочому місці. Колективні до-

говори. 

Тема 9. Пільги та компенсації при роботі у несприятливих умовах. ЗІЗ. 

 

 Тема 10. Охорона праці пільгових категорій працівників. Гранічні норми 

для жінок, неповнолітних, інвалідів.  
 

 Розділ IV.  Теоретичні основи єдинної системи із безпеки у державі. 
 

 Тема 11. Виробниче середовище.  Виробничі шкідливі та небезпечні чинни-

ки. 

 Тема 12 Основні поняття про виробничий травматизм та професійне захво-

рювання.  Травматизм невиробничого характеру. 
 

 Тема 13. Соціальний захист потерпілих на виробництві. Закон «Про 

обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробниц-

тві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Фонд 

соціального страхування. 
 

 Розділ V. Система підготовки бакалаврів (інспекторів) та спеціалистів з 
охорони праці 
 

Тема 14. Навчання у університеті на рівні бакалавр (бакалаврат). Основні 
професійні дисципліни рівня бакалаврату.  

Тема 15. Навчання у університеті на рівні спеціаліста та магістра. Основні 
професійні дисципліни рівня спеціаліста та магістра.  

Тема 16. Виробничі спеціальності за напрямом «охорона праці».  

Тема 17. Науковий розвиток фахівця після закінчення базового навчання в 
університеті. Аспірантура. Докторантура. Стажування за кордоном.  
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4. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ПО КУРСУ "Вступ до спеціальності" 

 

 

 

 

 

5. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО КУРСУ «Вступ до 

спеціальності» 

 

Тести    для перевірки знань студентів по курсу «Вступ до спеціальності» 

наведені у додатку ___. 

 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ  

НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ 

 

Розділ I      

Тема 2. Інструкція з охорони праці студента на заняттях в університеті. . Ін-

струкція з безпеки життя студента у гуртожитку. 
Розділ II.  

Тема 5. Система управління охороною праці на підприємстві – СУОТП. 

 

Розділ IІІ  
Тема 9.  Пільги студентів при навчанні а університеті. 
 

Розділ IV  

Тема 13. Кодекс законів про працю (КЗОТ). 

 

Відвідання студентами постійно діючої пожежно-технічної   виставки  
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