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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

АНОТАЦІЯ 

 Дисципліна «Управління охороною праці» вивчає існуючої структури управління 

охороною праці як на державному, регіональному та галузевому рівнях, так і на рівні 

підприємства, установи чи організації; існуючі нормативно-правові бази у цій сфері. 

Вивчає рекомендації МОП та державних органів нагляду і контролю в Україні стосовно 

побудови і впровадження сучасних ефективних систем управління охороною праці. 

Розглядає перспективи  подальшого  розвитку та удосконалення систем управління 

охороною праці. Вивчає вплив економічних аспектів на цю проблему, а саме: оцінку затрат 

на охорону праці: визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики  

виробничого травматизму та професійної захворюваності; залежність структури річної 

економії підприємства від поліпшення умов та безпеки праці. 

.  

Об’єктами дослідження  курсу «Управління охороною праці» є: 

- структура системи охорони праці на виробництві; 

- методи попереднього аналізу системи управління; 

- виробничі об’єкти, технології та продукція;  

- менеджмент та аудит з безпеки на підприємстві. 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу «Управління охороною праці», 

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: 

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

дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, безпека 

життєдіяльності і ін. 

- 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.; 

- спеціальні – вступ до спеціальності, теорія ризиків, основи інженерної підготовки, 

теорія горіння та вибуху, безпека експлуатації будівель і споруд та ін.. 

-  

Предметом вивчення дисципліни  «Управління охороною праці» є: 

-  теоретичні основи менеджменту безпеки; 

- системний аналіз;   

- принципи та методи управління охороною праці; 

- принципи та методи розробки СУОП та СУОПП. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни "Управління охороною праці" полягає у 

підготовці майбутнього фахівця з охорони праці у ролі фахівця служби охорони праці 

підприємства на підставі комплексу нормативно-правових документів, здатного 

здійснювати ефективну діяльність в організації управління щодо забезпечення здорових, 

безпечних і високопродуктивних умов праці на підприємстві. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ» 

ЗМІСТ КУРСУ.  ВСТУП 

 

Розділ І. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Основні поняття, терміни та визначення в галузі управління охороною праці 

Національна концепція розвитку в галузі управління охороною праці Основні завдання та 

функції управління охороною праці Загальна структура управління охороною праці. 

Економічні методи управління охороною праці. Фінансування заходів з охорони праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. 

 

Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 

 

Загальні поняття, терміни та визначення в сфері державного управління суспільним 

виробництвом. Першочергові завдання у сфері державного управління охороною праці. 

Державний нагляд та контроль за станом охорони праці. Нагляд та контроль у сфері 

страхування від нещасних випадків . Центральні та регіональні органи управління 

охороною праці, їх компетенція та повноваження. Управління охороною праці на 

регіональному рівні. Особливості функціонування регіональних систем управління 

охороною праці. Завдання та права органів управління охороною праці на регіональному 

рівні. Основні заходи з охорони праці регіональних систем управління. Управління 

процесом вирішення завдань посадовими особами. Наглядові, контролюючі та експертні 

органи в регіональній системі управління охороною праці. Галузеве управління охороною 

праці. 

Розділ ІІІ. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
Системний підхід та аналіз при організації охорони праці на виробництві. Загальна 

структура та завдання системи управління охороною праці на підприємстві. Функції 

системи управління охороною праці на підприємстві. Прогнозування та планування 

роботи з охорони праці на підприємстві. Організація та координація роботи з охорони 

праці на підприємстві. Основні положення організації охорони праці на виробництві. 

Нормативно-правова база для організації системи управління охороною праці на 

підприємстві. Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці. Обов’язки  

працівників підприємства щодо виконання вимог охорони праці. Служба охорони праці 

підприємства. Комісія з питань охорони праці підприємства. Уповноважені трудового 

колективу з питань охорони праці. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 

Порядок та періодичність проведення інструктажів з охорони праці, стажування та допуск 

працівників до роботи. Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту.  Мотивація та стимулювання роботи з охорони праці на підприємстві.  Облік 

показників стану умов і безпеки праці на підприємстві. Аналіз і оцінка стану умов та 

безпеки праці, паспортизація виробництв і атестація робочих місць на підприємстві. 

Контроль за станом охорони праці і функціонуванням системи управління охороною праці 
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на підприємстві. Економічні аспекти управління охороною праці на підприємстві. Оцінка 

затрат на охорону праці. Визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики  

виробничого травматизму та професійної захворюваності. Аналіз та профілактика 

виробничого травматизму на підприємстві. Звітність підприємств про стан охорони праці. 

Відповідальність працівників та посадових осіб підприємства за порушення законодавства 

з охорони праці. Внутрішній аудит систем управління охороною праці на виробництві. 

 

Розділ ІV. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МОП 

 

Рекомендації МОП щодо побудови та впровадження сучасних систем управління 

охороною праці на виробництві. Рекомендації у сфері національної політики з СУОП.  

Рекомендації щодо створення Національного Керівництва з СУОП. Модель та основні 

елементи СУОП згідно рекомендацій МОП.  Рекомендації органів державного управління 

та нагляду щодо удосконалення існуючих систем управління охороною праці в Україні. 

Рекомендації щодо порядку розробки і впровадження СУОП. Рекомендації щодо 

примірної структури положення про СУОП та орієнтовний зміст його розділів . Вимоги  

стандарту OHSAS 18001 (ДСТУ-П OHSAS 18001) щодо побудови сучасних СУОП. 

Особливості та сфера застосування OHSAS 18001. Модель та основні елементи СУОП 

стандарту OHSAS 18001, загальні вимоги щодо їх побудови. Використання в системах 

управління охороною праці багатофункціональних інтегрованих систем комплексної 

безпеки  

 

Розділ V. АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА 

ЗДОРОВ’Я РОБІТНИКІВ 

Структура стандарту ISO 19011.  Принципи аудиту. Види аудиту. Зв'язок з іншими  

стандартами ISO  

Розділ VІ. МІЖНАРОДНІ МОДЕЛІ СУОП 

 

 СУОП у Європі.  СУОП у США.  СУОП у Японії та Азії. СУОП в Австралії.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Що є система управління охороною праці ? 

2. Які рівні управління охороною праці передбачено в Україні? 

3. Що є системою управління охороною праці підприємства? 

4. Яка особливість управління охороною праці за стандартом ДСТУ-П OHSAS 

18001:2006 "Системи управління безпекою та гігієною праці" 

5. З яких складових складається ризик орієнтований підхід? 

6. Як розраховується ризик за ймовірністю його дії?  

7. Що визначає виробничий ризик та чим він відрізняється від ризику професійного?  

8. Чи може бути ризик визначено як величину або за розміром? 

9. Як розраховується рівень безпечності технологічного процесу?  

10.  Як розраховується рівень безпечності технологічного обладнання?  

11.  Як розраховується рівень безпеки трудового процесу?  

12.  З чого складається суть національної концепції в галузі управління охороною 

праці в Україні?  

13.  Сформулюйте основні завдання у галузі управління охороною праці в Україні.  

14.   Навіщо необхідно мати дієвий контроль за виконанням управлінських рішень з 

питань охорони праці?  

15.  Які складові формують адміністративно-громадський трьох ступеневий рівень 

контролю на підприємстві?  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА 

ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”. 

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

 

Оцінка за 

5 бальною 

системою 

Характеристика відповіді 
 

 

Відмінно 

(5) 

Абітурієнт: 

 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у 

розрізі всього комплексу дисциплін спеціальності для 

ґрунтовної відповіді на поставлені питання; 

 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та 

аргументовано висловлює власні думки; 

 демонструє культуру спеціальної мови і використовує 

сучасну термінологію, цілісно, системно, у логічній 

послідовності дає відповідь на поставлені запитання. 

Добре 

(4) 

Абітурієнт: 

 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 

комплексу дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені 

питання; 

 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних тверджень; 

 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді 

мають окремі неточності, припускає 2-3 непринципові 

помилки, які вміє виправити, добираючи при цьому аргументи 

для підтвердження певних дій. 

Задовільно 

(3) 

Абітурієнт: 

 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно 

відтворити значну його частину; 

 виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, 

припускається неточностей у визначення понять, у 

застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє 

доказово обґрунтувати свої думки; 

 завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Незадовільно 

(2) 

Абітурієнт: 

 має розрізнені безсистемні знання; 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, 

викладає його безладно, уривчастими реченнями; 



9 

 

 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до 

викривленні їх змісту; 

 припускає принципові помилки при вирішенні типових 

ситуацій, не правильно виконує необхідні розрахунки; 

 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на 

основні та додаткові питання. 

 

 

 

Голова групи забезпечення спеціальності: 

 

Зав. кафедрою «ОП та НС»                                                               В.В. Березуцький 
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ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ 

АНОТАЦІЯ 

Мета – набуття студентом компетентності, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю щодо аналізу умов праці, методів їх дослідження 

та реалізації заходів та засобів запобiгання впливу шкiдливих виробничих чинникiв на 

працівників, додержання прав працюючих на здорові й безпечні умови праці. 

Предмет:  правове та нормативне регулювання забезпечення безпечних умов праці, 

захисту людини на виробництв; чинники виробничого середовища і трудового процесу; 

вплив умов праці на здоров’я та працездатність людини; заходи і засоби щодо створення 

здорових і безпечних умов праці. 

Змістовні модулі. 

Правові та організаційні основи виробничої санітарії. Нагляд і контроль за 

додержанням санітарного законодавства. Права працівників на пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці. 

Умови праці. Трудовий процес, робота та виробнича втома. Біологічна дія і 

гігієнічна характеристика трудового процесу. Чинники трудового процесу. Вплив 

важкості праці на працездатність людини і продуктивність її праці.  Санітарно – гігієнічні 

вимоги до факторів трудового процесу. 

Гігієнічна оцінка умов праці. Контроль умов праці. Організація контролю умов 

праці.  

Мікроклімат виробничих приміщень. Фактори виробничого мікроклімату. Заходи та 

засоби нормалізації параметрів мікроклімату на робочих місцях. Засоби індивідуального 

захисту від впливу теплового опромінювання та переохолодження. 

Повітряне середовище виробничих приміщень. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

складу повітряного середовища. Забруднюючі речовини, їх дія на людину, нормування. 

Біологічні чинники виробничого середовища. Профілактика впливу біологічних чинників.  

Вентиляція виробничих приміщень. Засоби індивідуального захисту від впливу 

забруднень. 

Освітлення виробничих приміщень. Випромінювання оптичного діапазону.  

Біологічна дія, нормування методи захисту. Гігієнічне нормування лазерного 

випромінювання. Заходи та засоби захисту від шкідливої дії лазерного випромінювання. 

Виробничий шум та виробнича вібрація, ультра та інфразвук. Нормування, заходи та 

засоби захисту. 

Іонізуюче випромінювання у виробничому середовищі. Нормування, заходи та 

засоби захисту. 

Електромагнітні поля у виробничому середовищі. Нормування, заходи та засоби 

захисту. 

Ергономічний аналіз умов праці. Ергономічні вимоги до організації робочих місць.  

Санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, виробничих приміщень та 

організації праці на робочих місцях. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ «ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ» 

Розділ І. НАУКОВІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ 
САНІТАРІЇ. 

Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат у галузі виробничої санітарії. 

 Предмет та обʼєкт дисципліни, структура, зміст, мета курсу «Виробнича 

санітарія», звʼязок курсу з іншими дисциплінами. Історія розвитку виробничої санітарії. 

 Тема 1.2. Правові основи виробничої санітарії.  

Основні законодавчі та нормативно-правові акти у галузі виробничої санітарії. 

Нагляд і контроль за додержанням санітарного законодавства. Відповідальність за 

порушення законодавства та інших нормативних актів з питань безпеки праці. Права 

громадян на безпечні умови праці під час роботи на обʼєкті. Права працівників на пільги  і 

компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Права жінок, інвалідів та неповнолітніх. 

Дотримання вимог безпеки праці при проектуванні, будівництві та реконструкції 

підприємства, розробці і виготовленні засобів виробництва. 

Розділ ІІ. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ ПРАЦІ. 

 Тема 2.1. Здоровʼя людини та фактори, що його визначають у виробничих 

умовах.  

Умови праці. Трудовий процес, робота та виробнича втома. Біологічна дія і 

гігієнічна характеристика трудового процесу. Чинники трудового процесу, що впливають 

на здоров'я i працездатн iсть людини пiд час виконування нею трудових обов'язкiв. 

Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. Напруженість трудового процесу: 

увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна і інтелектуальна напруженість, 

монотонність праці. Значення ритму у трудовій діяльності людини. Санітарно- гігієнічні 

вимоги до факторів трудового процесу.  

Тема 2.2. Аналіз умов праці за показниками трудового процесу.  

Вплив важкості праці на працездатність людини і продуктивність її праці. 

Коефіцієнт інтенсивності праці. Методики інтегральної бальної оцінки важкості праці та 

розрахунку й оцінки важкості та напруженості праці. Основні шляхи збереження і 

підвищення працездатності та профілактики захворювань при виконанні фізичної і 

розумової праці. Фізіологічні передумови належної організації праці. Сприятливі режими 

праці і відпочинку. Кімнати психофізіологічного розвантаження. Естетичне оформлення 

інтерʼєру підприємства. 

Розділ ІІІ. АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ ЗА ФАКТОРАМИ ВИРОБНИЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

Тема 3.1. Чинники виробничого середовища, їх вплив на працюючих, 

нормування та нормалізація.  

Виробниче середовище і фактори, що його формують. Фактори фізичної, хімічної і 

біологічної природи. Соціально-економічні фактори. Вплив на людину комбінації 

факторів. Гігієнічне нормування виробничих факторів. Гігієнічні нормативи. Принципи 
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гігієнічного нормування. Гранично допустима концентрація (ГДК), орієнтовно безпечний 

рівень впливу (ОБРВ). Вплив факторів виробничого середовища на здоровʼя працюючих.  

Тема 3.2. Мікроклімат виробничих приміщень. 

 Фактори виробничого мікроклімату: температура повітря, інфрачервоне 

випромінювання, вологість повітря, рух повітря та їх дія на людину. Тепловий обмін 

людини в умовах виробництва. Терморегуляція організму людини у різних 

мікрокліматичних умовах. Комплексна дія високої температури повітря та інших факторів  

виробничого середовища на організм. Дія інфрачервоного випромінювання на організм 

людини. Вплив охолодження на організм людини. Адаптація організму до дії 

несприятливих факторів виробничого мікроклімату. Гігієнічне нормування виробничого 

мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів  мікроклімату на робочих місцях. 

Системи кондиціонування повітря. Засоби індивідуального захисту від впливу теплового 

опромінювання та переохолодження.  

Тема 3.3. Промислові хімічні речовини.  

Виробничі отрути. Класифікація виробничих отрут. Надходження до організму, 

метаболізм та виведення. Залежність між токсичною дією, хімічною структурою і 

фізичними властивостями виробничих отрут. Характер дії виробничих отрут на організм. 

Кумуляція, адаптація до дії отрут. Комбінована дія виробничих отрут. Професійні 

інтоксикації. Токсикометрія, параметри токсичності і небезпеки виробничих отрут. 

Гігієнічна регламентація і стандартизація виробничих отрут. Наночастинки і 

наноматеріали. Класифікація наночастинок і наноматеріалів. Фізико-хімічні особливості і 

методи визначення параметрів наночастинок. Токсикологічні характеристики  

наночастинок. Гігієнічне нормування наночастинок і наноматеріалів. Безпека праці при 

отриманні наночастинок. 

 Тема 3.4. Біологічні чинники виробничого середовища. 

Класифікація біологічних факторів виробничого середовища. Види впливу на 

організм людини: інфікування, алергенна дія, токсична дія. Професійні інфекції та інвазії. 

Біологічні чинники рослинного походження. Біологічні фактори підприємств 

мікробіологічного синтезу. Профілактика впливу біологічних чинників.  

Тема 3.5. Повітряне середовище виробничих приміщень. 

Склад повітряного середовища. Санітарно-гігієнічні вимоги до складу повітряного 

середовища. Забруднюючі речовини, їх дія на людину та нормування. Контроль 

шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень. Методи регулювання якості 

повітряного середовища і зниження негативного впливу забруднюючих речовин на 

працівників. Вентиляція виробничих приміщень. Засоби індивідуального захисту від 

впливу шкідливих речовин. Промислові аерозолі. Класи аеродисперсних систем. Фізико-

хімічні властивості виробничого пилу, їхнє гігієнічне значення. Дія виробничого пилу на 

організм, професійні захворювання пилової етіології. Контроль вмісту пилу у повітрі 

виробничих приміщень. Заходи боротьби з пилом. Профілактика професійних 

захворювань пилової етіології. Аероіонізація у виробничому середовищі. Природна, 

технологічна та штучна іонізації. Класифікація іонів залежно від їх рухливості в  
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електричному полі. Показники іонізації повітря. Дія аеронів на організм людини. 

Нормативні рівні іонізації повітря виробничих приміщень та нормалізація аероіонізації 

виробничих приміщень.  

Тема 3.6. Освітлення виробничих приміщень.  

Фізична та гігієнічна характеристика видимого випромінювання. Вплив 

нераціонального освітлення на організм людини. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

освітлення виробничих приміщень. Види і системи виробничого освітлення. Основні 

світлотехнічні терміни та поняття. Світлотехнічна характеристика джерел світла і 

світильників. Гігієнічне нормування виробничого освітлення. Методи розрахунку систем 

освітлення. Вибір джерел світла для систем освітлення виробничих при міщень та 

експлуатація освітлювальних установок.  

Тема 3.7. Випромінювання оптичного діапазону. 

Ультрафіолетове випромінювання. Біологічна дія ультрафіолетового 

випромінювання. Нормування та захист від УФ-випромінювання. Інфрачервоне 

випромінювання. Біологічна дія, нормування методи захисту. Лазерне випромінювання. 

Принципи робити та класифікація лазерів. Дія на організм людини. Гігієнічне нормування 

лазерного випромінювання. Заходи та засоби захисту від шкідливої дії лазерного 

випромінювання.  

Тема 3.8. Виробничий шум.  

Дія шуму на людину. Класифікація шумів. Нормування, контроль та вимірю- вання 

шуму. Заходи та засоби захисту від шуму.  

Тема 3.9. Виробнича вібрація.  

Визначення та фізичні характеристики. Класифікація вібрацій. Локальна вібрація. 

Фізіологічний механізм дії вібрації на людину. Загальна вібрація. Біологічна дія. 

Гігієнічне нормування вібрації. Проведення вимірювань та гігієнічна оцінка виробничої 

вібрації. Заходи та засоби захисту від вібрацій на робочих місцях. Режими праці для 

вібронебезпечних професій. 

 Тема 3.10. Ультра та інфразвук як виробничі фактори. 

Ультразвук. Вплив на організм людини. Гігієнічне нормування повітряного і 

контактного ультразвуку. Профілактика шкідливої дії ультразвуку. Інфразвук. Фізичні 

характеристики інфразвуку. Джерела інфразвуку на робочих місцях. Біологічна дія 

інфразвуку. Засоби захисту від дії ультразвуку на виробництві.  

Тема 3.11. Іонізуюче випромінювання у виробничому середовищі. 

Фізичні характеристики радіоактивних речовин (РР) та штучних джерел 

іонізуючого випромінювання (ДІВ). Основні поняття і характеристики іонізуючих 

випромінювань. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Гігієнічне нормування 

іонізуючої радіації на робочих місцях. Основні принципи і поняття радіаційної безпеки. 

Методи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань. Захист персоналу, що працює з 
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радіоактивними відходами. Методи знешкодження радіоактивних відходів Спосіб ізоляції 

радіоактивних відходів.  

Тема 3.12. Електромагнітні поля у виробничому середовищі.  

Основні поняття та характеристика електромагнітного поля. Електромагнітні поля 

радіочастот. Джерела електромагнітного випромінювання. Біологічна дія 

електромагнітного поля. Гігієнічне нормування електромагнітного поля діапазону 

радіочастот.  Профілактичні заходи під час роботи з джерелами електромагнітного 

випромінювання. Електричне та магнітне поле промислової частоти. Біологічна дія 

електричного поля промислової частоти.  Гігієнічне нормування електричного поля 

промислової частоти.  Профілактичні заходи. Постійне електричне (електростатичне) 

поле.  Дія електростатичного поля на людину. Гігієнічне нормування параметрів  

електростатичного поля. Магнітне поле. Джерела електромагнітних полів на виробництві. 

Біологічна дія постійного магнітного поля. Гігієнічне нормування постійного магнітного 

поля. Заходи профілактики шкідливої дії магнітного поля. Заходи і засоби захисту від дії 

електромагнітних полів.  

Тема 3.13. Санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, 

виробничих приміщень та організації праці на робочих місцях.  

Загальні вимоги до розміщення та планування території підприємства. Вимоги до 

виробничих і допоміжних приміщень. Санітарно-побутові приміщення. Організація праці 

на робочих місцях. Технічна естетика виробничих приміщень. Утримання території 

підприємств.  

Розділ  ІV. ЕРГОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ. 

Тема 4.1. Ергономічний аналіз умов праці.  

Антропомертична характеристика людини. Методи антропометричної оцінки. 

Робоче місце, робоча поза, система робочих рухів.  Ергономічні вимоги до організації 

робочих місць. Ергономічні вимоги до організації робочих місць користувачів  

компʼютерів. Ергономічні вимоги та рекомендації до облаштування пультів керування. 

Ергономічна оцінка робочих місць. Засоби відображення інформації. Органи керування. 

Колір і виробниче середовище.  

Розділ V. КОНТРОЛЬ УМОВ ПРАЦІ. 

Тема 5.1. Організація контролю умов праці.  

Контроль як функція системи управління безпекою праці. Обʼєкти та види 

контролю. Методика обстеження. Інтегральна оцінка функціонального стану працівника.  

Тема 5.2. Гігієнічна оцінка умов праці.  

Класифікація робіт у промисловості та гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу.  Гігієнічні критерії та класифікація умов праці. 

Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії хімічного та біологічного факторів, 

віброакустичних факторів, неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань, 
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показниками світлового середовища та аероіонізації повітря робочої зони. Гігієнічні 

критерії оцінки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу. 

Загальна гігієнічна оцінка умов праці. Загальні методичні підходи до вимірів та оцінки  

факторів  виробничого середовища та трудового процесу. Порядок складання та вимоги до 

санітарно-гігієнічних характеристик умов праці. Дослідження чинників виробничого 

середовища. Оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця. Паспортизація 

санітарно-технічного стану робочих місць.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

 

1. Що включає паспортизація санітарно-технічного стану виробництв?  

2. Вкажіть головні причини появи вібрацій на наведіть її класифікацію за  способом 

передачі на тіло людини і джерелом виникнення. 

3. Що розуміють під терміном «умови праці» та на скільки груп поділяються фактори, 

що їх зумовлюють?  

4. Що Ви розумієте під поняттями важкість та напруженість праці ? 

5. Скільки і які типи гранично допустимих концентрацій шкідливої речовини у повітрі 

робочої зони встановлюють для речовин, що здатні чинити шкідливий вплив на 

організм працюючих при інгаляційному надходженні? 

6. За яких умов може бути дозволена робота у робочій зоні, де перевищені гігієнічні 

нормативи шкідливих факторів виробничого середовища?  

7. Як поділяється мікроклімат за своєю дією згідно Гігієнічної класифікації праці? 

8.  За яким показником здійснюється оцінка мікроклімату у діапазоні випромінювання 

від 141 до 1000 Вт/м2 та коли необхідно використовувати засоби індивідуального 

захисту при тепловому опроміненні? 

9. Як поділяються технічні заходи по зменшенню впливу шуму на працівників та як 

дозволяють знизити рівні звукового тиску індивідуальні засоби захисту? 

10.  Скільки існує класів небезпеки лазерного устаткування та який з них є найбільш 

небезпечним? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА 

ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”. 

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

 

Оцінка за 

5 бальною 

системою 

Характеристика відповіді 

 

 

Відмінно 

(5) 

Абітурієнт: 

 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у 

розрізі всього комплексу дисциплін спеціальності для 

ґрунтовної відповіді на поставлені питання; 

 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та 

аргументовано висловлює власні думки; 

 демонструє культуру спеціальної мови і використовує 

сучасну термінологію, цілісно, системно, у логічній 

послідовності дає відповідь на поставлені запитання. 

Добре 

(4) 

Абітурієнт: 

 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 

комплексу дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені 

питання; 

 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних тверджень; 

 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді 

мають окремі неточності, припускає 2-3 непринципові 

помилки, які вміє виправити, добираючи при цьому аргументи 

для підтвердження певних дій. 

Задовільно 

(3) 

Абітурієнт: 

 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно 

відтворити значну його частину; 

 виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, 

припускається неточностей у визначення понять, у 

застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє 

доказово обґрунтувати свої думки; 

 завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Незадовільно 

(2) 

Абітурієнт: 

 має розрізнені безсистемні знання; 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, 

викладає його безладно, уривчастими реченнями; 
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 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до 

викривленні їх змісту; 

 припускає принципові помилки при вирішенні типових 

ситуацій, не правильно виконує необхідні розрахунки; 

 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на 

основні та додаткові питання. 

 

 

 

Голова групи забезпечення спеціальності: 

 

Зав. кафедрою «ОП та НС»                                                               В.В. Березуцький 
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АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПО УМОВАХ ПРАЦІ 

АНОТАЦІЯ 

 

Навчальна дисципліна «Атестація робочих місць по умовах праці» займає 

провідне місце у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 

оскільки є дисципліною, що вивчає питання збереження здоров'я і безпеки людини на 

виробництві.  

Дисципліна «Атестація робочих місць по умовах праці» передбачає аналіз і 

ідентифікацію небезпечних і шкідливих виробничих чинників та розроблення заходів  

щодо захисту людини шляхом зниження рівня дії цих чинників на працівника на його 

робочому місці до допустимих значень.  

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців цілісного підходу 

до проведення експертизи умов праці на виробництві. 

Об’єктом вивчання курсу є: 

- ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів та оцінки  

рівня їхнього впливу на людину в процесі праці;  

- розробка методів  та засобів запобігання або зниження негативного впливу 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів на людину в процесі праці. 

Предметом вивчання курсу є:  

- особливості проведення атестації робочих місць по умовах праці, 

-  нормативно-правова база, що до проведення АРМ;  

-  принципи і методи проведення експертизи виробничої безпеки; 

- прилади і системи контролю, методи визначення і нормативні рівні 

небезпечних та шкідливих виробничих чинників, а також тяжкості і напруженості 

трудового процесу робітника з урахуванням умов праці.  

Дисципліна «Атестація робочих місць по умовах праці» вивчається шляхом 

розкриття сутності теми на лекціях і закріплення теоретичного матеріалу на практичних 

заняттях.  

Курс розраховано на 90 годин, у тому числі 30 годин лекційних, 30 годин 

практичних занять, 30 годин - СРС. Кінцева форма контролю - іспит. Кількість кредитів – 

3. Для перевірки знань передбачено рубіжний контроль. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

«АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПО УМОВАХ ПРАЦІ » 

 

 Змістовий модуль № 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО 

ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ 

 

ВСТУП.  

Предмет і зміст дисципліни, цілі, задачі і зв'язок з іншими дисциплінами учбового 

плану спеціальності.  

 

Тема 1. Міжнародний і вітчизняний досвід оцінки умов праці.  
Значущість результатів атестації робочого місця (АРМ) при упровадженні системи  

менеджменту безпеки праці і охорони здоров'я на підприємстві. Якісний аналіз 

виробничого середовища. Нормативна база АРМ і нормативно-правові питання, що до 

вирішування питань з АРМ. Основні терміни і визначення, що необхідні для оцінки  

робочих місць за умов праці  

 

Тема 2. Порядок проведення арм за умовами праці. 
Підготовчий етап. Створення атестаційної комісії. Наказ про проведення атестації 

робочих місць за умов праці. Зміст наказу про проведення АРМ за умов праці. Склад 

атестаційної комісії. Складання графіка проведення атестації робочих місць за умов праці. 

Складання фотографії робочого дня при проведенні атестації робочих місць. 

Ознайомлення з основною документацією (наказами, протоколами) по підготовці, 

проведенню і оформленню атестації робочих місць. Ознайомитися з формою наказу 

(додатком) про графік проведення АРМ за умов праці на робочих місцях та з формою 

карти індивідуальної фотографії робочого місця.  

 

Тема3.  Гігієнічна оцінка умов праці.  

Схема оцінки і класифікації умов праці. Класифікація умов праці по ступеню 

шкідливості і небезпеки, тяжкості і напруженості трудового процесу  

 

Змістовий модуль № 2 НОРМУВАННЯ, ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ І 
ОЦІНКА КОНКРЕТНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ 

ЧИННИКІВ ПРИ АРМ 

 

Тема 4. Оцінка шкідливих речовин в повітрі робочої зони.  

Характеристика шкідливих речовин в повітрі робочої зони і умов праці при їх дії на 

працюючих. Загальні принципи нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони. 

Контроль шкідливих речовин у виробничих умовах. Гігієнічні критерії оцінки умов праці 

при дії хімічного чинника. Оцінка ступеня дії аерозолів переважно фіброгенної дії на 

органи дихання працівника в робочій зоні. Приклади оцінки умов праці по показниках 

змісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони Вказати обставини, що до підтвердження 

можливості продовження роботи при дії аерозолів переважно фіброгенної дії. Вказати  
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відомості, які необхідно зібрати при проведенні АРМ по чиннику «шкідливі речовини в 

повітрі робочої зони» для заповнення протоколу дослідження ПРЗ.  

 

Тема 5. Оцінка біологічних чинників виробничого середовища. 

 Характеристика чинника і його нормування. Контроль біологічного чинника. 

Оцінка класів умов праці по біологічному чиннику. Робота в спеціальних медичних, 

ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин. 

Види робіт, при яких можливий контакт з патогенними мікроорганізмами на 

підприємствах.  

 

Тема 6. Характеристика умов праці, що до оцінки мікроклімату виробничого 

середовища.  

Підготовка до вимірювань параметрів мікроклімату. Час і крапки вимірювань. План  

виробничого приміщення для визначення об'єму досліджень. Оцінка багатофакторних 

умов праці. Оцінки умов праці за показниками мікроклімату Розрахунок теплоізоляції 

комплекту індивідуальних засобів захисту працюючих від охолоджування і часу 

допустимого перебування на холоді. 

 

Тема 7. Оцінки світлового середовища умов праці у виробничих приміщеннях.  

Характеристика освітлення і умов праці для оцінки світлового середовища. 

Контроль освітлення. Оцінка умов праці по показниках освітлення (світлового 

середовища). Оцінки умов праці по показниках освітлення.  

 

Тема 8. Оцінка по фактору шуму умов праці у виробничих приміщеннях.  

Нормовані параметри виробничого шуму і їх гранично допустимі рівні. Оцінка 

умов праці по шуму. Методи розрахунків  еквівалентного рівня звуку і оцінки дози  

виробничого шуму. Оцінки умов праці по показнику шуму.  

 

Тема 9. Оцінка по вібрації умов праці у виробничих приміщеннях.  

Нормовані параметри виробничої вібрації і їх гранично допустимі рівні. Оцінка 

умов праці по показнику вібрації.  

 

Тема 10. Оцінки по факторах ультразвуку і інфразвуку умов праці у 

виробничих приміщеннях.  

Класифікація і нормування ультразвуку для працюючих. Вимоги до його 

вимірювання на робочих місцях. Нормовані параметри контактного і повітряного 

ультразвуку. Оцінка умов праці по показниках інфразвуку і визначення класу умов праці 

при дії інфразвуку на робочому місці. Умови контролю ультразвуку та інфразвуку на 

робочих місцях . 

 

Тема 11. Оцінки умов праці по показниках неіонізуючих електромагнітних 

полів і випромінювань 

Ознайомлення з послідовністю проведення атестації по фактору «неіонізуючі 

електромагнітні поля і випромінювання» і надання оцінки умов праці по даному 
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показнику. Наслідки дії електромагнітних полів та випромінювань на організм 

працюючого. 

 

Тема 12. Оцінка умов праці на робочому місці по показниках лазерного, 

ультрафіолетового і іонізуючого випромінювань, а також по гігієнічних вимогах до 

аероіонного складу повітря.  

Особливістю гігієнічної оцінки факторів іонізуючого випромінювання. 

 

Тема 13. Показники тяжкості і напруженості трудового процесу і їх загальна 

оцінка.  

Класи умов праці по показниках тяжкості і напруженості трудового процесу. 

Оцінки умов праці по показниках тяжкості трудового процесу. Оцінки умов праці по 

показниках напруженості трудового процесу. Специфіка в оцінці напруженості трудового 

процесу при АРМ.  

 

 Змістовий модуль № 3 ОЦІНКИ ФАКТИЧНОГО СТАНУ УМОВ ПРАЦІ. 

КАРТА АРМ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ  
 

Тема 14. Об'єкти, критерії і процедури оцінки травмобезпеки.  

Оцінка умов праці по чиннику травмобезпеки. Оцінка виконання вимог 

травмобезпеки до робочих місць. Зміст і процедури оцінки забезпеченості засобами  

індивідуального захисту. Оцінки травмобезпеки та забезпеченості засобами  

індивідуального захисту. Основні вимоги, на відповідність яким оцінюються вимоги до 

виробничого устаткування. Основні об'єкти виконання вимог до інструментів і 

пристосувань. Об'єкти оцінки травмобезпеки при АРМ.  

 

Тема 15. Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях.  

Карта атестації робочих місць за умов праці. Карта атестації робочих місць за 

умовами праці. Оплата за несприятливі умови праці і методика оцінки тяжкості праці 

Пільги і компенсації за роботу в шкідливих і/або небезпечних умовах праці 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Значущість результатів атестація робочого місця (АРМ) при упровадженні системи  

менеджменту безпеки праці і охорони здоров'я на підприємстві.  

2. Якісний аналіз виробничого середовища.  

3. Нормативна база АРМ і нормативно-правові питання, що до вирішування питань з 

АРМ.  

4. Основні терміни і визначення, що необхідні для оцінки робочих місць за умов праці  

5. Порядок проведення АРМ за умовами праці.  

6. Склад атестаційної комісії. 

7. Гігієнічна оцінка умов праці. 

8. Нормування, вимірювання, контроль і оцінка конкретних небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників при АРМ 

9. Оцінка шкідливих речовин в повітрі робочої зони. 

10. Оцінка ступеня дії аерозолів переважно фіброгенної дії на органи дихання працівника 

в робочій зоні.  

11. Оцінка біологічних чинників виробничого середовища. 

12. Характеристика чинника і його нормування.  

13. Характеристика умов праці, що до оцінки мікроклімату виробничого середовища.  

14. Оцінки умов праці за показниками мікроклімату  

15. Оцінки світлового середовища умов праці у виробничих приміщеннях.  

16. Оцінка по фактору шуму умов праці у виробничих приміщеннях.  

17. Оцінка умов праці по шуму.  

18. Оцінка по вібрації умов праці у виробничих приміщеннях.  

19. Класифікація і нормування ультразвуку для працюючих.  

20. Вимоги до його вимірювання на робочих місцях.  

21. Оцінка умов праці по показниках інфразвуку і визначення класу умов праці при дії 

інфразвуку на робочому місці.  

22. Оцінки умов праці по показниках неіонізуючих електромагнітних полів і 

випромінювань  

23. Особливістю гігієнічної оцінки факторів іонізуючого випромінювання  

24. Оцінки умов праці по показниках напруженості  трудового процесу 

25. Карта АРМ за умовами праці  

26. Об'єкти, критерії і процедури оцінки травмобезпеки. 

27. Основні об'єкти виконання вимог до інструментів і пристосувань. 

28. Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях.  

29. Карта атестації робочих місць за умов праці.  

30. Карта атестації робочих місць за умовами праці.  

31. Оплата за несприятливі умови праці і методика оцінки тяжкості праці  

32. Пільги і компенсації за роботу в шкідливих і/або небезпечних умовах праці  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА 

ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, 

“задовільно”, “незадовільно”. 

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

 

Оцінка за 

5 бальною 

системою 

Характеристика відповіді 
 

 

Відмінно 

(5) 

Абітурієнт: 

 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у 

розрізі всього комплексу дисциплін спеціальності для 

ґрунтовної відповіді на поставлені питання; 

 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та 

аргументовано висловлює власні думки; 

 демонструє культуру спеціальної мови і використовує 

сучасну термінологію, цілісно, системно, у логічній 

послідовності дає відповідь на поставлені запитання. 

Добре 

(4) 

Абітурієнт: 

 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 

комплексу дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені 

питання; 

 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних тверджень; 

 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді 

мають окремі неточності, припускає 2-3 непринципові 

помилки, які вміє виправити, добираючи при цьому аргументи 

для підтвердження певних дій. 

Задовільно 

(3) 

Абітурієнт: 

 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно 

відтворити значну його частину; 

 виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, 

припускається неточностей у визначення понять, у 

застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє 

доказово обґрунтувати свої думки; 

 завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Незадовільно 

(2) 

Абітурієнт: 

 має розрізнені безсистемні знання; 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, 

викладає його безладно, уривчастими реченнями; 
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 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до 

викривленні їх змісту; 

 припускає принципові помилки при вирішенні типових 

ситуацій, не правильно виконує необхідні розрахунки; 

 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на 

основні та додаткові питання. 

 

 

Голова групи забезпечення спеціальності: 

 

Зав. кафедрою «ОП та НС»                                                               В.В. Березуцький 

 


