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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS;  3,2 годин. 

Лекцій: 16 годин. 

Лабораторних занять: − годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: залік 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: 

11 семестр. 

Мова викладання: українська  

Мета – формування у майбутніх фахівців усвідомлення нерозривної єдності 

успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог 

виробничої безпеки і здатності вирішувати професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та цивільного захисту.  

Компетентності: 

• здатність та готовність врахувати норми конвенцій Міжнародної 

організації праці (МОП), вимоги чинних законодавчих та нормативних актів 

з охорони праці, кодексу з цивільного захисту при виконанні виробничих та 

управлінських функцій;  

• здатність визначати ризики, значення прийнятих і небезпечних 

шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, класи умов 

праці; аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів 

господарювання, технологічних процесів і обладнання для людини й 

навколишнього середовища;  

• здатність застосовувати технічні системи захисту, засоби 

індивідуального та колективного захисту, організаційні заходи, пропозиції, 

рекомендації для підвищення рівня безпеки робочого місця і об'єкту у 

цілому, поліпшувати протиаварійний стан об’єктів і територій, виконувати 

вимоги техногенної і пожежної безпеки, електробезпеки та промислової 

санітарії;  



• здатність приймати обґрунтовані оперативні рішення по управлінню 

безпекою праці відповідно до обстановки, що склалася на робочому місці та 

об’єкті;  

• здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо усунення причин 

нещасних випадків і професійних захворювань, запобігання виникнення 

надзвичайних і аварійних ситуацій у відповідній галузі, ліквідації наслідків 

аварій на виробництві;  

• здатність до організації діяльності виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. 

Результати навчання − вивчив дисципліну «Безпека праці у 

професійній діяльності» студенти повинні знати базові законодавчо-

нормативні акти, що регулюють відносини у сфері охорони праці, та 

враховувати їх положення при виконанні виробничих і управлінських 

функцій і вміти:  

• спілкуватися на загальні теми з питань безпеки праці; 

• аналізувати та прогнозувати потенційні небезпеки і можливі причини 

та види пошкодження технологічного обладнання при проектуванні та 

експлуатації об’єктів у відповідній галузі; 

• організувати атестацію робочих місць за умовами праці; 

• обґрунтувати організаційно-технічні заходи щодо нормалізації умов 

праці, техногенної безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки на 

підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях; 

• вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та 

запобігати виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві; 

• реалізувати комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів 

щодо запобігання і мінімізації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій; 

• керувати проведенням аварійно-рятувальних і невідкладних робіт на 

об’єктах відповідної галузі; 

• застосовувати нормативно-правову базу для захисту прав особи на 



забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці. 

• організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці тощо; 

• забезпечити ефективність функціонування систем управління безпекою 

виробництва. 

 

Теми що розглядаються  

 

Вступ. Мета курсу і об’єкти вивчення. Предмет і задачі курсу. Охорона праці 

і цивільний захист як невід’ємні складові соціальної відповідальності 

держави. Система управлінні безпекою праці в Україні. Впровадження ризик-

орієнтованої системи управління охороною праці.  

Тема 1. Особливості умов роботи і безпеки праці користувачів ЕОМ. 

Шкідливі та небезпечні фактори на робочих місцях користувачів ЕОМ. 

Особливості умов роботи в залежності від типу монітору − з електронною 

променевою трубкою (ЕПТ) чи на рідинних кристалах. Професійні 

особливості розумової праці користувачів ЕОМ. Вплив роботи за 

комп’ютером на стан здоров’я користувачів. Робота за комп’ютером – фактор 

стресу. Фактори, що сприяють розвитку стресу. Причини напруженої зорової 

роботи у користувачів. Очні та зорові симптоми. Проблеми з кістково-

м’язовою, серцево-судинною, репродуктивною системами тощо. 

Гіподинамія, її негативний вплив на стан серцево-судинної системи та інше. 

Симптоми професійних захворювань користувачів. Вплив типу монітору на 

здоров’я користувачів.  

Завдання охорони праці користувачів ЕОМ. Історія створення 

міжнародних стандартів в сфері охорони праці користувачів. Швецькі 

стандарти. Стандарти держав ЄС. Правове забезпечення охорони праці 

користувачів ЕОМ в Україні. Категорії стандартів: стандарти безпеки, 

ергономічні та екологічні стандарти, стандарти рівнів електромагнітних 

випромінювань, стандарти на електромагнітну сумісність, стандарти 



пониженого енергоспоживання, стандарти рівня та якості виробництва 

апаратури. Профілактичні заходи щодо збереження здоров’я та підвищення 

працездатності користувачів ЕОМ.  

Тема 2. Електробезпека.  

Причини поразки людини електричним струмом. Фактори, що 

впливають на наслідки ураження людини електричним струмом. Напруга 

дотику, напруга кроку. Мережі електричного струму з ізольованою та глухо 

заземленою нейтраллю. Оцінка небезпеки поразки людини в різних мережах 

при нормальному та аварійному режимах роботи. Мережа живлення 

комп’ютерного обладнання. Класифікація приміщень за ступенем ураження 

електричним струмом. Засоби захисту від електричного струму. Технічні 

(конструктивні та схемно-конструктивні), експлуатаційні і організаційні 

засоби безпечної експлуатації електроустановок. Принципи розрахунків 

захисного заземлення та занулення.  

Тема 3. Пожежна безпека приміщень. 

Пожежна безпека комп’ютерного обладнання. Причини пожеж в 

приміщеннях з комп’ютерами. Класифікація видів горіння. Показники 

пожежавибухонебезпеки речовин і матеріалів. Категорії приміщень з ЕОМ за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою. Вогнестійкість будівель і 

споруд, в яких розміщують ЕОМ. Класи пожежа небезпечних зон в 

приміщеннях з ЕОМ. Вибір обладнання відповідно до класу пожежа 

небезпечної зони. Система попередження пожежі, система пожежного 

захисту, організаційні заходи. 

Тема 4. Емісійні характеристики ВТД. 

Електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Спектр ЕМВ. 

Електромагнітні випромінювання ЕОМ. Характеристики електромагнітних 

полів. Вплив ЕМВ на організм людини. Нормування електромагнітних 

випромінювань. Допустимі рівні випромінювань моніторів персональних 

комп’ютерів згідно світових та українських стандартів. Особливості 

випромінювання моніторів на рідинних кристалах. Захист користувачів від 



дії ЕМП. Іонізуючі випромінювання. Види іонізуючих випромінювань. 

Експозиційна доза, поглинена доза, еквівалентна доза, потужність дози. 

Вплив на людину, вимоги нормативів до іонізуючого випромінювання, 

захист від дії іонізуючих випромінювань моніторів з ЕПТ. Електростатичні 

поля моніторів з ЕПТ. Вплив на людину, нормування. Засоби захисту від дії 

електростатичних полів в приміщеннях з ЕОМ. Іонізація повітря робочої 

зони. Причини зміни концентрації іонів у повітрі приміщень з ЕОМ. Вплив 

на здоров’я людини, нормування. Заходи нормалізації іонного режиму 

повітряного середовища. 

Тема 5. Атестація і паспортизація робочих місць користувачів 

ЕОМ. Мета атестації. Порядок і етапи проведення атестації. Паспортизація 

робочого місця. Карта умов праці. Гігієнічні класи умов праці по ступеню 

шкідливості і небезпечності. Гігієнічна класифікація праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища. Важкість та 

напруженість трудового процесу. Гігієнічна класифікація праці користувачів 

за показниками важкості та напруженості трудового процесу. Загальна оцінка 

умов праці. Категорії важкості умов праці (список професій №1 та №2). 

Система пільг та компенсацій за роботу в шкідливих та небезпечних умовах 

праці. 

Засоби індивідуального захисту: фільтруючі, ізолюючі та промислові 

протигази, респіратори. Засоби захисту шкіри. Засоби медичного захисту.  

Вимоги до режимів праці та відпочинку користувачів ЕОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік практичних занять: 

• Реалізації державної політики в сфері Цивільного захисту. Організація 

системи цивільного захисту на об’єкті господарювання. Планування, 

підготовка і проведення навчально-практичних заходів з цивільного захисту. 

Попередження НС. 

• Надання першої долікарняної допомоги у надзвичайних ситуаціях. 

• Оцінка стійкості роботи об’єктів господарської діяльності до ударної 

хвилі.  

• Розрахунок занулення ЕОМ. 

• Розрахунок параметрів зон руйнувань при вибухах конденсованих 

речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей. 

• Обґрунтування вибору та застосування первинних засобів 

пожежогасіння. 

• Методика оцінки радіаційної обстановки при аваріях на АЕС.  

• Засоби індивідуального захисту: фільтруючі, ізолюючі та промислові 

протигази, респіратори. Засоби захисту шкіри. Засоби медичного захисту.  

 

Форма та методи навчання 

Дисципліна «Безпека праці у професійній діяльності» вивчається 

шляхом розкриття сутності теми на лекціях і закріплення теоретичного 

матеріалу в ході практичних занять, самостійної роботи та виконання 

необхідних розрахункових завдань чи рефератів на задану тему. Під час 

занять використовується: 

• пояснювально-ілюстративний метод, коли студенти одержують знання 

з законодавчих та нормативно-технічних документів, учбової або методичної 

літератури, сприймаючи і осмислюючи надані положення, визначення факти, 

висновки;  

• репродуктивний метод (репродукція − відтворення), коли 

розглядаються певні ситуації і студенти відповідають на різноманітні 

питання, використовуючи норми і правила, які вивчаються, що дозволяє 



сформувати знання, навички і вміння у студентів, а також опанувати основні 

розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікацію); 

• дослідницький метод, коли на практичних заняттях студенти 

здобувають знання і вирішують поставлені викладачем проблеми, 

порівнюючи різноманітні варіанти отриманих відповідей.  

Під час самостійного написання реферату студенти опановують матеріал, 

який не викладається на лекціях або був пропущений, виконуючи пошук 

джерел необхідної інформації і обґрунтовуючи зроблені висновки.   

 

Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до «Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ». Поточний контроль 

реалізується у формі опитування на лекціях, тестів тощо. Практичне заняття 

зараховується після захисту студентом проведених розрахунків чи 

опрацювання їм необхідних методичних матеріалів. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться шляхом тестування, оцінки 

індивідуального завдання (реферату, розрахункових завдань, підготовленого 

розділу з охорони праці та цивільного захисту до дипломної роботи). 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі 

диференційованого заліку відповідно до навчального плану в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною робочою програмою, та у 

терміни, встановлені навчальним планом. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення остаточної оцінки з 

даної дисципліни. 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Т 1, Т 2, ...Т 5 – номери тем змістових модулів 

 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточне тестування та індивідуальні завдання 

Лекції Практичні заняття 

Відвідування лекцій Виконання 

індивідуаль-

ного 

завдання 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 (реферат) 

Відвідува

ння та 

захист  

8-ми 

практич-

них 

занять 
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