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1. Теми практичних занять
ТЕМА 3. Система управління охороною праці в Україні
Практичне заняття№1 – 2 год
План
1 СУОП, її рівні, мета функціювання, задачі.
2. Планування робіт з охорони праці та контроль за її безпекою. Види
контролю. Оцінка стану охорони праці
3. Методи управління в СУОП
4. Гарантії прав на охорону праці, визначені законодавчою базою
України. Обов`язки роботодавця, права працівників
5. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.
6 Міжнародний стандарт ОН SAS 18001, ОН SAS 18002, Політика в
галузі охорони праці.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання
яких передбачається програмою): створення СУОП в організації, визначити її
основні задачі, скласти поточний та перспективний плани робіт з охорони праці
Рекомендована література до Теми 3: 1.2.5; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.10; 1.3.11;1.;
2.3; 3.3; 3.6; 3.9; 5.10 ; 6.1.
ТЕМА 4. ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА АВАРІЇ,
ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК.
Практичне заняття №2 – 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.
7. Основні заходи щодо профілактики травматизму, хронічних
професійних захворювань та аварій.
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
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.
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ТЕМА 6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА
ГАЛУЗЕВИХ ОБ’ЄКТАХ .
Практичне заняття№3 – 2 год
План
1. Основні причини пожеж та їх негативні наслідки. Характеристика
горіння.
2. Класи пожеж. Небезпечні і шкідливі фактори пожежі.
3. Категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною
небезпекою.
4. Пожежна профілактика та пожежна безпека. Система попередження
пожеж.
5. Протипожежний захист. Первинні засоби пожежогасіння.
6. Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання яких
передбачається
програмою):навчитися
користуватися
вогнегасником,
первинними засобами пожежогасіння, пожежна техніка
Рекомендована література до Теми 6: 1.3.5; 1.3.9; 1.4.21; 2.3; 2.6; 3.3;
3.6; 3.9; 4.1; 4.2; 5.6;6.6; 6.7.
ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО
ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ.
Практичне заняття№4 – 2 год
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. Соціальні послуги і виплати, які здійснює Фонд соціального
страхування. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і
профілактичних заходів.
4. Заходи Фонду соціального страхування щодо профілактики нещасних
випадків, професійних захворювань. Страхові експерти з охорони праці, їх
права та обов‘язки.
5. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання
яких передбачається програмою): Страховий поліс, структура Фонду
соціального страхування, документи, які оформляє страховий експорт.
Рекомендована література до Теми 8: 1.1; 1.3.8; 2.3; 2,6; 3.1; 3.3;3.6;
6.4
2. Теми семінарських занять
ТЕМА 1. ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ. МІЖНАРОДНІ
НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.
4

Семінарське заняття№1 – 2 год
План
1. Охорона праці як галузь людської діяльності і як навчальна
дисципліна. Предмет, об`єкт, метод дослідження.
2. Економічне, соціальне та юридичне значення охорони праці.
3. Законодавча база з охорони праці в Україні..
4. Міжнародні нормативні акти з охорони праці:
а) Конвенції та Рекомендації МОП;
б) Директиви Євросоюзу;
в) Міжнародні стандарти.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
Предмет, об`єкт, метод дослідження, історія розвитку, ГОСТи, нормативні акти,
міжнародні стандарти.
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 ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕСПЕЧЕНЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Семінарське заняття№2 – 2 год
План
1. Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища.
2. Аналіз умов праці за показниками важкості та напруженості трудового
процесу. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження.
3. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та
інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
3. Працездатність людини та її динаміка
4 Стомлення, його причини та психофізіологічні механізми
5. Перевтома, її механізми, ступені розвитку та профілактика
6. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають
засвоєнню: умови праці, важкість праці, напруженість праці, працездатність,
втома, перевтома.
Рекомендована література до Теми 3: 1.3.7; 1.4.2; 2.1;2.3; 3.1; 3.3;
5.3; 5.4;5,11; 6.13.
ТЕМА 5. ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРАВА.
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Семінарське заняття №3 – 2 год
План
1. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та
планування його території.
2. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень.
3. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажнорозвантажувальних робіт.
4. Мікроклімат робочої зони.
5. Шкідливі хімічні речовини повітряного середовища робочої зони,
біологічні чинники, виробничий пил.
6. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції
і кондиціювання повітря.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
Виробничі та допоміжні приміщення, розташування, обсяг. Санітарно –
гігієнічні вимоги до умов праці на ремонтних роботах, вантажно –
розвантажувальних роботах, до систем опалення, вентиляції, кондиціювання.
Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил.
Рекомендована література до Теми 5: 1.1 ; 1.3.4; 1.3.7;1.4.16 - 1.4.18;
2.3;3.3;3.6.
ТЕМА 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом
охорони праці. наукове забезпечення охорони праці.
Семінарське заняття№4 – 2 год
План
1. Органи державного нагляду за охороною праці.
2. Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб
Держгірпромнагляду.
3. Громадський контроль за охороною праці.
4. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі
охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний
інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні
інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці
галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші
підрозділи вищих навчальних закладів.
5. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної
захворюваності. Мета і методи аналізу.
6. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи
управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
нагляд, контроль, наукові заклади з охорони праці.
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Рекомендована література до Теми 7: 1.3.1; 1.3.9; 1.4.11; 2.1 - 2.6 ;3.1;
3.5; 6.10.
ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО
ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ.
Семінарське заняття№5 – 2 год
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. Соціальні послуги і виплати, які здійснює Фонд соціального
страхування. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і
профілактичних заходів.
4. Заходи Фонду соціального страхування щодо профілактики нещасних
випадків, професійних захворювань. Страхові експерти з охорони праці, їх
права та обов‘язки.
5. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку
Рекомендована література до Теми 8: 1.1; 1.3.8; 2.3; 2,6; 3.1; 3.3;3.6;
6.4

БАЛИ

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на практичних
та семінарських заняттях
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ПОЯСНЕННЯ
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 навчальною
дисципліною «Охорона праці в галузі» 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.
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.
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.
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.
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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.
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Відсутність на занятті
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