
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Атестація робочих місць по умовах праці» 

 

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.  

Головний результат, який досягається за допомогою атестації робочого 

місця (АРМ) - це можливість отримати конкретні і максимально об'єктивні 

дані, що дозволяють оцінити шкідливість і небезпечність умов праці. Проте 

АРМ дає не тільки саму картину умов праці. Оцінки і висновки, які отримані за 

наслідками проведення АРМ, дають підстави для вибору різних технічних і 

соціально-правових заходів, що направлені на поліпшення виявлених 

шкідливих і небезпечних умов праці і/або обґрунтовування встановлених в 

цьому випадку пільг і компенсацій за роботу в таких умовах.  

Курс «Атестація робочих місць по умовах праці» вивчає послідовні у 

часі дії, що до проведення АРМ, надає оцінку безпеки праці та травмобезпеки 

робочих місць шляхом порівняння фактичних (виміряних) значень з гранічно–

допустими значеннями, вирішує питання що до пільг і компенсацій. 

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 важкості 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,  складання коротких повідомлень за 

матеріалами самостійної роботи 

Контроль складової робочої програми проводиться шляхом захисту 

виконаного практичного завдання,  відповіді на питання по тестах, що 

складені за лекційним матеріалом, практичними заняттями, самостійною 

роботою. 

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

годин практичних занять, 30 годин - СРС. Кількість кредитів – 5. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і 

у терміни, що встановлені навчальним планом. 

 

 

 


