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Обсяг дисципліни:  3  кредити ECTS  90  годин. 

Лекцій:  16  годин. 

Практичних занять:  16 годин. 

Форма контролю:  залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 

  10 семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета курсу полягає у формуванні у майбутніх фахівців різних галузей умінь 
та компетентностей: 

• для забезпечення ефективного оперативного управління охороною праці 
та цивільним захистом працівників, 

• поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу та міжнародного досвіду, 
• запобігання виробничім аваріям, 

• захисту підлеглих у випадках надзвичайних ситуацій,  

а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 
обов’язковим дотриманням усіх вимог виробничої безпеки. 

Компетентності дисципліни  

• 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, рівні прийнятих і небезпечних рівнів 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. 
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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 

Модуль № 1  

Вступ. Стан охорони праці в галузі. Мета і задачі курсу. Роботи з підвищеною 

небезпекою в галузі машинобудування. 
Тема 1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 
машинобудування.  

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Роботи та професії 
робітників з підвищеною небезпекою. Державна політика в сфері цивільного 

захисту (ЦЗ). Кодекс цивільного захисту України. 

Порядок оформлення робіт з підвищеною небезпекою. Організація проведення робіт 
з підвищеною небезпекою. Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на 
роботах з підвищеною небезпекою. Міжнародне співробітництво в галузі охорони 

праці. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Безпека праці − 

частина соціальної політики ЄС. Трудові норми Міжнародної організації праці 
(МОП). Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 
Тема 2. Система управління охороною праці в галузі.  
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Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці 
(СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення 
про СУОП, структура та зміст його розділів. 
Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 

18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і 
функціонування СУОП.  

Тема 3. Атестація робочих місць за умовами праці. 
 Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників 
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Атестація 
робочих місць за умовами праці. Організація робіт по атестації робочих місць. 
Атестаційна комісія, її склад, основні функції. Карта умов праці. Порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці. 
Методика контролю стану умов та безпеки праці. Виробничий травматизм у галузі 
машинобудування за останні десятиріччя та на сучасному рівні у різних областях 

України та за кордоном. 

 

Модуль № 2 

Тема 4. Технічні заходи безпеки трудового процесу.  

Вимоги безпеки, що пред'являються до експлуатації машин та механізмів, 
обладнання та інструменту в машинобудуванні. Небезпечні зони обладнання та 
засоби захисту. Захисні засоби захисту. Запобіжні засоби захисту. Блокувальні 
пристрої. Сигналізуючі пристрої. Системи дистанційного управління. Спеціальні 
засоби захисту. Вимоги безпеки до метало- та деревообробних верстатів. 
Оцінка безпеки об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та 
порівняння із вимогами, встановленими нормативно-технічною документацією з 
безпеки машин та обладнання.  
Тема 5. Вимоги безпеки до технологічних процесів і обладнання.  

Безпека експлуатації систем під тиском, газового устаткування та криогенної 
техніки. Аварії, вибухи посудин і апаратів, що працюють під тиском. Причини 

виникнення вибухів. Балони для стислих, зріджених і розчинених газів. Гідравлічне 
та пневматичне випробування посудин під тиском. 

Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин, що працюють під тиском, 

дозвіл на експлуатацію. Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт. Безпека при 

експлуатації котельних та компресорних установок, газгольдерів.  
Безпека праці при механічній обробці матеріалів різанням. Загальні вимоги до 

технологічних процесів. Вибір режимів різання, інструменту, захисних пристроїв. 
Безпека процесів, в яких використовуються мастильно-охолоджувальні рідини. 

Комплексна автоматизація та безпека виробничих процесів. Виробничий 

травматизм на роботизованих підприємствах. Спецефічні небезпеки, які виникають 
на роботизованих ділянках, лініях, системах. Раціональні сфери застосування 
виробничих роботів з позиції охорони праці. 
Ливарне виробництво. Вимоги до матеріалів, виробничого обладнання, організації 
робочих місць. Засоби індивідуального захисту працюючих. Вимоги до персоналу. 
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Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. 

Гідравлика. Вимоги безпеки до гідравлічних і пневматичних систем та їх складових 

частин. Пневматика. 
Безпека праці при обробці металів тиском. Вимоги до матеріалів і виробничого 

обладнання. Засоби індивідуального захисту працюючих. Вимоги до персоналу. 
Безпека праці під час зварювання. Вимоги до виробничого процесу. Засоби 

індивідуального захисту працюючих. Вимоги до персоналу 
Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на 
виробництві. Засоби колективного та індивідуального захисту працюючих. 

Особливості використовування вентиляційних систем.  

Розрахунок параметрів зон руйнувань при вибухах конденсованих речовин, 

газоповітряних, паливно-повітряних сумішей.  

Тема 6. Електробезпека.  

Загальні заходи щодо захисту від ураження електричним струмом. Використання 
малих напруг, подвійної ізоляції. Захисне заземлення, занулення, умови їх 

застосування, принципові схеми функціонування, нормативні вимоги.  

Організація безпечної експлуатації електроустаткування. Вплив електромагнітного 

випромінювання на організм людини. Джерела та характеристики електромагнітних 

полів. Нормування електромагнітних випромінювань. Методи захисту від 

електромагнітних полів 
Тема 7. Пожежна безпека у галузі. 
 Класи виробничих приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість 
будівель, вимоги до об’ємно-планувальних будівель. Захист від статичного заряду. 
Блискавкозахист будівель і споруд. 

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне 
водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. 
 

Модуль № 3 

Тема 8. Прогнозування наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій. 

Визначення параметрів зон можливих затоплень територій.  

Методика оцінки радіаційної обстановки при аваріях на АЕС.  

Оцінка стійкості роботи об’єктів господарської діяльності до ударної хвилі.  
Оцінка хімічної обстановки. Характеристика зон хімічного зараження. Визначення 
параметрів зон забруднення небезпечними хімічними речовинами. 

Тема 9. Захист населення і територій у разі надзвичайних ситуацій 

Основні заходи захисту населення і територій у разі аварій, катастроф, стихійних 

лих і застосування сучасних засобів ураження. Інженерний захист, медичний захист, 
біологічний захист, радіаційний і хімічний захист, їх характеристика. 
Захисні споруди: сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття, 
призначення та вимоги до них.  

Особливості проведення евакуаційних заходів працівників та майна суб’єкту 

господарювання із зон НС та зон бойових дій.  
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Засоби індивідуального захисту: фільтруючі, ізолюючі та промислові протигази, 

респіратори. Засоби захисту шкіри. Засоби медичного захисту. Самодопомога і 
перша долікарська допомога у випадку НС (аварій). 

 

Форма та методи навчання 

Читання лекцій, проведення лабораторних занять, проведення ігрових 

занять, складання короткого повідомлення за матеріалами самостійної роботи. 

Методи контролю 

Контроль складової робочої програми проводиться: 
- практичніні заняття – захист виконаного завдання; 
- відповіді на питання по тестах, що складені за лекційним матеріалом, 

практичними заняттями, самостійною роботою. 
 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і у 
терміни, що встановлені навчальним планом. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Поточне тестування 

(блок) 

1 2 3 

Практичні 
заняття 

(ЛЗ) 

Індивідуальні завдання 
 

Сума 

20 30 10 30  10 100 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно   

82-89 B 

74-81 C 

добре 

64-73 D 

60-63 E 

задовільно 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України) 

6 Основи охорони праці: Навчальний посібник: \ За ред. проф.  В.В. Березуцького .–

Харків: Факт,  2005. – 480 с. 

7 Охорона праці в машинобудівному виробництві / Підручник. Голубенко О.Л., 

Касьянов М.А., Гунченко О.М. – Луганськ. Вид-но Східноукр. ун.-ту ім. В. Даля, 
2010 – 456с. 

8 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник  / Зеркалов Д.В.  – 

К.: «Основа». 2011. – 551 с. 
9 Охорона праці в  галузі машинобудування : Навчальний посібник / І. П. Пістун, Р. 

Є. Стець, І.О. Трунова. – Суми: Університетська книга,  2011 – 557с. 

10 НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Від 26.01.2005 наказ 
№ 15 Держнаглядохоронпраці України. Зарегістровано: від 15.02.2005 № 232/10512 

Мін،юст 
11 ДСанПіН Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
трудового процесу. Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

08.04.2014 р. № 248 

12 ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 
13 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне   обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 

освітлення. – К. : Мінбуд України, 2006. – 80 с. (зміни 1, 2) 

14 ДБН В.2.5-67: 2013 Інженерне  обладнання будинків і споруд. Опалення, 
вентиляція та кондиціонування. – К.:  Мінрегіон України,  2013.   

15 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультра звуку та інфразвуку. 
Затв. Постановою Головного держсан лікаря  від 01.12.1999 р. № 37 

16 ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. 

17 ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. 
18 Розрахунки з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Навч.-метод. 

Посібник. / за ред. В.В. Березуцького. - Х.: Факт, 2006. - 152 с. 

19 ДСТУ EN 953:2003 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і 
конструювання нерухомих та рухомих огорож. 

20 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

від 19.12.2013 р. № 966. 

21 ДСТУ 2807-94 Устаткування метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки і 
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методи випробувань  

22 НПАОП 0.00-1.81-18. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском. − Затверджено наказом Міністерства соціальної політики 

України від 05.03.2018 р. № 333. 

23 НПАОП 28.0-1.30-12. Правила охорони праці під час роботи з абразивним 

інструментом. − Затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 

від 22.10.2012 р. № 1277. 

24 НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві. 
25 ДСТУ ГОСТ 12.3.027:2005 Роботи ливарні. Вимоги безпеки. 

26 НПАОП 27.5-1.46-14. Правила охорони праці у ливарному виробництві. − 

Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

від 03.11.2014 р.  

27 ДСТУ EN 982:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та 
пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка. 

28 ДСТУ EN 983-2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних і 
пневматичних систем та їх складових частин. Пневматика. 

29 НПАОП 28.5-1.02-07. Правила охорони праці при термічній обробці металів. − 

Затверджено наказом Держгірпромнагляду України від 18.12.2007 р. № 315. 

30 НПАОП 28.0-1.33-13. Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт. − 

Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

від 19.12.2013 р. № 968. 

31 НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів. 
32 НПАОП 40.1-1.32-01. Правила пристрою електроустановок. Електроустаткування 

спеціальних установок. Затв. 21.06.01. 

33 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів Від 09.01.1998 Наказ № 4 Держнаглядохоронпраці України 

Зареєстровано: 10.02.1998 № 93/2533 Мін’юст України  

34 Правила улаштування електроустановок. 5-те вид., перероб. й доп. – Х.: 2014. 

Глава 1.7 Заземлення та захисні заходи від ураження електричним струмом. Затв. 
Наказ Мін. енергетики та вугільної промисловості України від 20.06. 2014  р. № 

469. 

35 ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з 
джерелами електромагнітних полів. 

36 ДБН В.1.1 – 7 – 2002  Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Діє з 01.01.03. 

37 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Наказ Мінрегіонбуду 
України від 15.06.2016р № 158 з 01.01.2017р.  

38 Постанова КМУ № 368 від 24.03.2004 “Про затвердження Порядку класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями”. 

39 Цивільний захист: навчальний посібник / Бахарева Г.Ю., Твердохлєбова Н.Є., 

Любченко І.М., Гуренко І.В. та ін. — Х.: НТУ «ХПІ», 2015. — 115 с 

40 Практикум із курсу «Цивільна оборона» /М.А.Кулаков, В.О. Ляпун, Мандрика 
Н.П. та ін. за ред. проф. В.В. Березуцького. Х.: Факт, 2007 – 120 с. 

41 Методичні вказівки до виконання практичного заняття “Попередження 
надзвичайних (аварійних) ситуацій на підприємстві (організації, установі)” з курсу 
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“Цивільний захист” для студентів усіх факультетів / уклад. Корнійчук А.М. – Х.: 

НТУ “ХПІ”, 2017. – 29 с. 
42 Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. – Київ: Держспоживстандарт 

України, 2010. – 19 с. 

43 Методичні вказівки до виконання практичного заняття “Методика оцінки стійкості 
роботи об’єкта та його елементів до уражувальної дії проникаючої радіації 
ядерного вибуху” з курсу “Цивільна оборона” для студентів усіх форм навчання 
усіх спеціальностей / Уклад. Г. Ю. Бахарева, В. О. Мягкий, О. В. Толстоусова, 
Є. О. Семенов , Н. О. Букатенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – 12 с.  

44 Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної роботи “Оцінка 
хімічної обстановки” з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх форм 

навчання, усіх факультетів, усіх спеціальностей / Уклад. Г. Ю. Бахарєва, Є. О. 

Семенов,  Д. Л. Донський. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2014. – 16 с. 
45 Постанова КМУ №841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі 

загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру” від 30.10.2013. 

46 Методичні вказівки до виконання практичного заняття «Застосування засобів 
індивідуального захисту» з курсу «Цивільна оборона» для студентів усіх 

факультетів. /Уклад. Кукленко Т.В., Гуренко І.В., Мягкий В.О.  – Х.:НТУ «ХПІ», 

2007. – 15с. – укр.. 

47 Постанова КМУ №253 Про затвердження Порядку використання захисних споруд 

цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та 
побутових потреб. Від 25.03.2009. 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо спираються: 

Фізику 

Хімію 

Розділ «Охорона праці та 

навколишнього середовища» у 

випускних роботах магістрів 

Основи екології  

Основи професійної безпеки та 

здоров’я людини 
 

 

 

 

Провідний лектор:  доц, доц. Мезенцева І.О.         
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(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


