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4. МЕТА, ЗАВДАННЯ КУРСУ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1 Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних
знань і практичних навичок в області охорони праці, набуття компетентності,
знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за
спеціальністю щодо аналізу умов праці
4.2 Завдання дисципліни: засвоєння студентами необхідного рівня
знань щодо принципів і методів дослідження умов праці та реалізації заходів
та засобів запобiгання впливу шкiдливих виробничих чинникiв на
працівників, додержання прав працюючих на здорові й безпечні умови праці.
4.3 Перелік компетентності
Після вивчення дисциплін студент набуває:
Загальні компетентності (визначені стандартом вищої освіти
спеціальності)
Шифр
Зміст
ЗК 1
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
ЗК 2
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК 3
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 6
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 8
Здатність працювати як в команді, так і автономно
ЗК 9
Навики здійснення безпечної діяльності.

Фахові компетентності (визначені стандартом вищої освіти
спеціальності)
Шифр
Зміст
ФК 3
Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і
технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля
від небезпек техногенного і природного характеру та
обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і
довкілля від небезпек.
ФК 5
Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням
вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної,
промислової безпеки та охорони праці.
ФК 6
Здатність до оцінювання ризиків виникнення та впливу
надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання та
ризиків у сфері безпеки праці.
ФК 7
Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи
визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу
вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій на людину і
довкілля.
ФК 8
Здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки
об’єктів, технологічних процесів та виробничого устаткування
для людини й навколишнього середовища
ФК 10 Здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення
безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і
професійних захворювань.
ФК 14 Готовність до застосовування та експлуатації технічних систем
захисту, засобів індивідуального та колективного захисту
людини від негативного впливу небезпечних чинників
надзвичайної ситуації, дії небезпечних і шкідливих виробничих
чинників.
ФК 15 Здатність до організації безпечної експлуатації техніки,
устаткування, спорядження у сфері професійної діяльності,
створення безпечних і здорових умов праці.
4.4 Результати навчання
Шифр
Зміст
ПРН 2
Володіти культурою мислення, технологією освоєння
соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної
діяльності.
ПРН 4
Застосовувати отримані знання правових основ цивільного
захисту, охорони праці у практичній діяльності.
ПРН 6
Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних
чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати

ПРН 7
ПРН 11
ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 19

теорії захисту населення, території та навколишнього
природного середовища від вражаючих чинників джерел
надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної
діяльності знання математичних та природничих наук.
Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення
професійного ризику, захист населення, запобігання
надзвичайним ситуаціям
Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні
шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність
виробничого устаткування.
Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати
ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки.
Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри
вражаючих чинників джерел техногенних і природних
надзвичайних ситуацій та результати їх впливів.
Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту
від впливу негативних чинників хімічного, біологічного і
радіаційного походження.
Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та
організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та
промислової безпеки на об'єктах та територіях.

4.5 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Вивчення цієї дисципліни
На результати вивчення цієї
безпосередньо спирається на:
дисципліни безпосередньо
спираються:
Безпека експлуатації будівель і
Основи професійної безпеки та
споруд
здоров’я людини
Основи інженерної підготовки.
Атестація робочих місць за умовами
Гігієна праці
праці
Фізіологія людини
Профілактика виробничого
Теорія ризиків
травматизму та професійних
Системи контролю небезпечних та
захворювань
шкідливих виробничих факторів
Потенційно-небезпечні виробничі
технології та їх ідентифікація
Розслідування, облік та аналіз
нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій
Безпека виробничих процесів і
устаткування
Ергономіка
Управління охороною праці
Правові основи працеохоронної
політики та охорони праці

Практичні заняття,
семінари

5
16

6
16

7
32

8
Р

Екзамен

Лабораторні заняття

4
56

Семестровий
контроль

Залік

Лекції

3
64

Поточний
контроль
Контрольні роботи
(кількість робіт)

Самостійна робота
(годин)

2
120/4

За видами аудиторних
занять (годин)

Аудиторні заняття
(годин)

1
5

Всього
(годин) / кредитів ECTS

Семестр

Загальний обсяг
З них

Індивідуальні завдання
студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

9
2

10
0

11
1

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального
обсягу складає 53,3%.

№ з/п.

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

1

2

3

4

5

1

Л

2

1–5

2
3

ПЗ
ПЗ

2
2

4

СР

10

5

ПЗ
ПЗ
ЛЗ
Л

2
2
2
2

Тема 2. Вступ. Здоровʼя людини та фактори, що
його визначають у виробничих умовах
Предмет та обʼєкт дисципліни, структура, зміст, мета
курсу «Виробнича санітарія», зв’язок курсу з іншими
дисциплінами. Правові основи виробничої санітарії.
Основні терміни та поняття.
Умови праці. Чинники трудового процесу. Вплив
важкості праці на працездатність людини і
продуктивність праці.
Оцінка роботи за ступенем важкості та напруженості.
Коефіцієнт інтенсивності праці. Методика інтегральної
бальної оцінки важкості праці.
Визначення ступеня інтенсивності та важкості праці
Розрахунок енерговитрат людини та її потреб у
харчових речовинах
Напруженість трудового процесу: увага, напруженість
аналізаторних функцій, емоційна і інтелектуальна
напруженість, монотонність праці. Значення ритму у
трудовій діяльності людини.
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 інтер’єру підприємства.
Розробка раціонального режиму праці та відпочинку
Розрахунок місцевої витяжної вентиляції
Оцінка фізичної працездатності людини
Тема 2. Фізичні фактори виробничого середовища,
їх вплив на працюючих, нормування та
нормалізація.
Виробниче середовище і фактори, що його формують,
їх вплив на здоров’я і працездатність працюючих.
Промислові аерозолі. Заходи і засоби регулювання
якості повітряного середовища і зниження негативного
впливу пилу на працівників.

5, 6, 43
5, 44
1, 2, 5, 6

5, 45
1–5, 39
1–5, 47
1–5, 25,
27

ПЗ

2

СР

10

ЛЗ
ПЗ
ПЗ
СР

2
2
2
10

Л

2

ЛЗ
ЛЗ

2
2

ПЗ
ПЗ
СР

2
2
10

Л

2

СР

10

Мікроклімат виробничих приміщень. Заходи та засоби
нормалізації параметрів мікроклімату на робочих
місцях. Системи вентиляції та кондиціонування
повітря.
Засоби індивідуального захисту від впливу теплового
опромінювання та переохолодження.
Розрахунок і вибір автономного кондиціонера
5, 39
загального призначення
Основні
шляхи
збереження
і
підвищення
3, 5
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.
Дослідження запиленості повітря робочої зони.
1–5, 40
Розрахунок природного освітлення
1–5, 39
Розрахунок систем опалення.
3, 39
Організація контролю умов праці.
1–5
Контроль як функція системи управління безпекою
праці. Об’єкти та види контролю. Методика
обстеження. Інтегральна оцінка функціонального стану
працівника
1–5, 9
Тема 3. Освітлення виробничих приміщень.
Види і системи виробничого освітлення.
Нормування виробничого освітлення.
Методи розрахунку систем освітлення.
Вибір джерел світла для систем освітлення
виробничих
приміщень
та
експлуатація
освітлювальних установок.
Контроль стану оператора системи «людина-машина»
3, 5, 47
Оцінка
природного
та
штучного
освітлення
1–5, 9
виробничих приміщень
Розрахунок загального штучного освітлення
1–5, 9, 39
Захист від шуму
3, 5, 39
Засоби колективного захисту від шуму на шляху його
22, 23
розповсюдження. Засоби звукоізоляції. Віброізоляція
технологічного обладнання. Режими праці для
вібронебезпечних професій.
Тема 4. Віроброакустичні фактори виробничого 6, 22, 23
середовища.
Нормування вироброакустичних факторів виробничого
середовища. Заходи та засоби захисту працівників на
робочих місцях.
Оцінювання умов праці.
1–6
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. Атестація робочих
місць за умовами праці.

Л

2

ЛЗ
ПЗ

4
2

ПЗ

2

СР

4

Л

2

ЛЗ
ПЗ

2
2

СР

2

ПЗ

2

Л

2

ПЗ

2

Тема 5. Промислові хімічні речовини
Класифікація виробничих отрут. Надходження до
організму, метаболізм та виведення.
Кумуляція, адаптація до дії отрут. Комбінована дія
виробничих
отрут.
Токсикометрія,
параметри
токсичності
і
небезпеки
виробничих
отрут.
Регламентація виробничих отрут.
Наночастинки
і
наноматеріали.
Класифікація.
Токсикологічні
характеристики
наночастинок.
Нормування вмісту у повітрі робочої зони
наночастинок і наноматеріалів. Заходи безпеки праці
при отриманні наночастинок.
Визначення токсичності забруднюючих речовин
Нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі
робочої зони.
Вимоги і методи оцінки природної і штучної вентиляції

1–5

3, 6
2, 6
3, 8, 21,
39
1–5

Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії хімічного
та біологічного факторів, віброакустичних факторів,
неіонізуючих
електромагнітних
полів
та
випромінювання,
несприятливого
світлового
середовища.
3–5
Тема
6.
Біологічні
фактори
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.
Бактеріологічний аналіз повітря робочої зони.
5, 6, 46
Вибір
засобів
нормалізації
мікроклімату
та 5, 8, 21,
теплозахисту працюючих"
25, 42
Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану 1–5, 8, 21
повітряного середовища на виробництві. Вентиляція
виробничих приміщень. Засоби індивідуального
захисту від впливу шкідливих речовин.
Розрахунок доплат за важкі умови праці.
8, 13, 20,
43
1–5,10,
Тема7. Ергономічний аналіз умов праці
Антропометрична характеристика людини. Методи
11–24
антропометричної оцінки.
Робоче місце, робоча поза, система робочих рухів.
Ергономічні вимоги до організації робочих місць.
Естетика як важливий чинник безпеки праці. Колір і
виробниче середовище.
Ергономічні вимоги до організації робочих місць
користувачів компʼютерів.
Санітарно-гігієнічна оцінка виробничого шуму у
22, 24,
виробничих приміщеннях
39, 40

ЛЗ
ПЗ

2
2

Л

2

ПЗ

2

ПЗ

2

ЛЗ

2

Всього

Дослідження ефективності віброізоляції.
Вибір засобів індивідуального захисту працюючих.

5, 40
26, 27,
29–38, 42
1–5
Тема 8. 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. Класи шкідливості підприємств. Розміри
санітарно-захисних зон залежно від класу підприємств.
Вимоги до приміщень з особливо шкідливими
речовинами.
Санітарно-гігієнічна оцінка погодних та кліматичних
3, 6
факторів
Паспортизація санітарно-технічного стану робочих
1–5
місць.
Дослідження
теплового
випромінювання
та
5, 40
ефективності застосування теплозахисних екранів
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САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до практичних(лабораторних) занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання:
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
8
16
15
12
4
56

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(вид індивідуального завдання)

№
з/п

Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Напруженість
трудового
процесу:
увага,
напруженість
аналізаторних
функцій,
емоційна
і
інтелектуальна напруженість, монотонність праці. Значення
ритму у трудовій діяльності людини.
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.
Організація праці на робочих місцях. Технічна
естетика виробничих приміщень. Утримання території
підприємств.
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.
Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії
хімічного та біологічного факторів, віброакустичних
факторів, неіонізуючих електромагнітних полів та
випромінювання, несприятливого світлового середовища.
Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану
повітряного середовища на виробництві Вентиляція
виробничих приміщень. Засоби індивідуального захисту від
впливу шкідливих речовин.
Засоби колективного захисту від шуму на шляху його
розповсюдження. Засоби звукоізоляції.
Віброізоляція технологічного обладнання. Режими праці
для вібронебезпечних професій.

Терміни
виконання
(на якому тижні)
Виконання у вигляді
рефератів
до 15 тижня.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Згідно навчального плану з дисципліни «Виробнича санітарія»
студенти мають відвідувати лекції, лабораторні та практичні роботи,
виконувати індивідуальні завдання, самостійно опрацьовувати визначені
теми. Протягом семестру проводиться дві контрольні роботи та захист
лабораторних робіт і практичних робіт. Завершальним етапом вивчення
дисципліни є екзамен.
Для досягнення запланованих результатів навчання та формування
компетентностей під час вивчення дисципліни використовується поєднання
навчальної роботи з методами та формами активізації пізнавальної діяльності
студентів. Основні з яких представлені у табл. 1. У лекціях використовуються
проблемний підхід та ілюстративний метод.
Таблиця 1 – Методи та форми організації навчання
Методи
Дискусія
ІТ-методи
Робота в команді
Навчання на основі
досвіду
Випереджувальна
самостійна робота
Індивідуальне
навчання
Проблемне навчання

Методи та форми організації навчання
лекції
лабораторні практичні
самостійна
заняття
заняття
робота
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

Для досягнення поставленої мети викладання дисципліни реалізуються
такі способи та організаційні заходи:
 самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з
використанням
Internet-ресурсів,
методичних
розробок,
спеціальної навчальної та наукової літератури;
 закріплення теоретичного матеріалу під час проведення
лабораторних та практичних робіт, виконання творчих завдань,
розрахунків.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях,
захисту лабораторних робіт, виступів на практичних заняттях, тестів,
виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт,
ректорських контрольних робіт тощо.
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час
аудиторних занять та самостійної роботи студента, проводиться:
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, тестування за
змістовними модулями (на 9 та 15 тижнях);
- з практичних (лабораторних), індивідуальних завдань – шляхом їх
захисту і перевірки.
Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до
навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною
програмою та у терміни, встановлені навчальним планом.
Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються як
допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни.
Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної
дисципліни за умови повного відпрацювання та захисту всіх практичних та
лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та виконання
індивідуальних завдань, передбачених навчальною програмою з дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 2 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту

Контрольні
роботи
16

Лабораторні
(практичні)
роботи
24

Р

Індивідуальні
завдання

Іспит

Сума

10

10

40

100

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Рейтингова
Оцінка,
бали
1

Оцінка
ЕСТS та її
визначення
2

Національн
а оцінка
3

Відмінно
90-100

А

82-89

В

Добре

75-81

С

Добре

Д

Задовільно

64-74

Критерії оцінювання
позитивні

негативні

4
5
- Глибоке знання
Відповіді на
навчального матеріалу
запитання
модуля, що містяться в
можуть містити
основних і додаткових
незначні
літературних джерелах;
неточності
- вміння аналізувати
явища, які вивчаються, в
їхньому взаємозв’язку і
розвитку;
- вміння проводити
теоретичні розрахунки;
- відповіді на запитання
чіткі, лаконічні, логічно
послідовні;
- вміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Глибокий рівень знань Відповіді на
в обсязі обов’язкового
запитання
матеріалу, що
містять певні
передбачений модулем;
неточності;
- вміння давати
аргументовані відповіді
на запитання і проводити
теоретичні розрахунки;
- вміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Міцні знання матеріалу, - невміння
що вивчається, та його
використовувати
теоретичні
практичного
знання для
застосування;
- вміння давати
вирішення
аргументовані відповіді
складних
на запитання і проводити
практичних
теоретичні розрахунки;
задач.
- вміння вирішувати
практичні задачі.
- Знання основних
Невміння давати
фундаментальних
аргументовані
положень матеріалу, відповіді на
що вивчається, та їх запитання;
- невміння
практичного
застосування;
аналізувати
- вміння вирішувати викладений матеріал і

прості практичні
задачі.

60-63

Е

Задовільно

- Знання основних
фундаментальних
положень матеріалу
модуля,
- вміння вирішувати
найпростіші
практичні задачі.

35-59

FХ
(потрібне
додаткове
вивчення)

Незадовільн
о

Додаткове
вивчення матеріалу
модуля може бути
виконане в терміни,
що передбачені
навчальним
планом.

1-34

F
(потрібне
повторне
вивчення)

Незадовільн
о

-

виконувати
розрахунки;
- невміння вирішувати
складні практичні
задачі.
Незнання окремих
(непринципових)
питань з матеріалу
модуля;
- невміння послідовно
і аргументовано
висловлювати думку;
- невміння
застосовувати
теоретичні положення
при розвязанні
практичних задач
Незнання основних
фундаментальних
положень навчального
матеріалу модуля;
- істотні помилки у
відповідях на
запитання;
- невміння
розв’язувати прості
практичні задачі.
- Повна відсутність
знань значної частини
навчального матеріалу
модуля;
- істотні помилки у
відповідях на
запитання;
-незнання основних
фундаментальних
положень;
- невміння
орієнтуватися під час
розв’язання простих
практичних задач

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Складові частини навчально-методичного забезпечення навчальної
дисципліни «Виробнича санітарія»:
1) завдання для контрольних робіт;
2) завдання для самостійної роботи (індивідуальні завдання);
3) питання для екзамену;

4) методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи:
5) методичні вказіки щодо виконання лабораторних і практичних робіт.
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