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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ НС. 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ У НС І ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 
Практичне заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Організація життєзабезпечення населення в НС. 

2. Визначення, причини виникнення надзвичайних ситуацій. 

3. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

4. Запобігання виникненню НС. 

5. Ліквідація наслідків НС. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою):Скласти план профілактики надзвичайних 

ситуацій. Скласти план ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.; 1.2.3.; 1.3.2.; 1.3.9.; 1.4.20. 

 

ТЕМА 3. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НС.  

Практичне заняття №2– 2 год. 

План 

1. Основні принципи та способи захисту населення та територій у НС. 

2. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. 

3. Медичний захист населення. 

4. Сигнали ЦО. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою):Ознайомлення та практичне використання 

індивідуальних та колективних засобів захисту. Сигнали ЦО. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.; 1.2.1.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.4. 

1.4.7.; 1.4.10. 

 

ТЕМА 4. ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА 

АВАРІЇ, ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК 

Практичне заняття №3– 2 год. 

План 

1. Основні заходи щодо профілактики травматизму, хронічних професійних 

захворювань та аварій. 

2. Методи надання долікарської допомоги постраждалим у НС. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою):скласти акт за формою Н 1 розслідування 

нещасного випадку на виробництві; скласти акт розслідування причин 

виникнення професійного захворювання 
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Рекомендована література до Теми 4: 1.3.1; 1.3.7;1.3.8;  1.4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 

3.6; 3.9; 6.1. 

 

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ. 

Практичне заняття №4– 2 год. 

План 

1. Соціальні послуги і виплати, які здійснює Фонд соціального страхування. 

2. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних 

заходів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): уміти подавати документи для відрахування 

виплат соціального страхування на випадок травматизму на виробництві, знати 

перелік засобів профілактики травм на виробництві. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1; 1.3.8;  2.3; 2,6; 3.1; 3.3;3.6; 

6.4.7.  

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. ОСНОВНІ 

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Охорона праці як галузь людської діяльності і як навчальна дисципліна. 

Предмет, об`єкт, метод дослідження. 

2. Економічне та соціальне значення охорони праці. 

3. Законодавча база з охорони праці в Україні. 

4. Міжнародні нормативні акти з охорони праці: директиви Євросоюзу, 

Конвенції та Пропозиції МОП 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Предмет, об`єкт, закони, ГОСТи, нормативні акти, міжнародні стандарти, 

директиви, конвенції, рекомендації. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1; 1.2.1 – 1.2.9;1.3.1- 1.3.9; 2.1 – 

2.6; 3.1; 3.3; 6.1; 6.6; 6.7. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ НС. 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ У НС 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Визначення, причини виникнення надзвичайних ситуацій. 

2.  Класифікація надзвичайних ситуацій. 

3. Запобігання виникненню НС. 

4. Ліквідація наслідків НС. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: стихійні 

лиха, техногенні небезпеки, природно-соціальні небезпеки, соціально-політичні 

небезпеки, отруйні речовини, соціальні хвороби, комбіновані небезпеки, 

урбанізація. 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1.; 2.1.; 2.2.) 

 

ТЕМА 3. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НС. 

Семінарське заняття №3 – 2 год. 

План 

1. Основні принципи та способи захисту населення та територій у НС. 

2. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. 

3. Медичний захист населення. 

4. Сигнали ЦО. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Захист 

населення, захист території, екологічне право, право на охорону здоров’я, 

навколишнє середовище, правові основи безпеки життєдіяльності, пожежна 

безпека, безпека дорожнього руху, охорона праці, об’єкти підвищеної 

небезпеки. 

Рекомендована література до Теми 3: (1.2.2.; 2.1.; 2.3.;). 

 

ТЕМА 4. ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА 

АВАРІЇ, ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК 

Семінарське заняття №4 – 2 год 

План 

1. Основні групи факторів та причин виробничого травматизму і професійних 

захворювань. 

2. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Встановлення зв’язку 

нещасного випадку з виробництвом.  

3. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 

4. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь. 

5. Розслідування та облік аварій.  

6. Відшкодування громадянам і підприємствам збитків, завданих порушенням 

вимог щодо охорони праці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

травматизм, нещасні випадки, професійні захворювання, аварії, методи аналізу, 

основні причини, спеціальне розслідування, відшкодування збитків, заходи 

профілактики. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.3.1; 1.3.7;1.3.8;  1.4.1; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.3; 3.6; 3.9; 6.1. 

 

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО 

ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ. 

Семінарське заняття  №5- 2 год. 
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План: 
1. Загальні положення щодо соціального страхування від нещасного 

випадку та професійного захворювання на виробництві 

2. Управління страхуванням від нещасного випадку. Фонд соціального 

страхування, його матеріально-технічне забезпечення та управління ним. 

3. Заходи Фонду соціального страхування щодо профілактики нещасних 

випадків, професійних захворювань. Страхові експерти з охорони праці, їх 

права та обов‘язки. 

4. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Соціальне страхування, професійні захворювання, нещасний випадок, право на 

охорона праці. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1; 1.3.8;  2.3; 2,6; 3.1; 3.3;3.6; 

6.4.7.  
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на практичних 

та семінарських заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


