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ТЕМА 1. ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Підготувати реферати на тему:  

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

Предмет, об`єкт, метод дослідження. 

2. Економічне та соціальне значення охорони праці. 

3. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Зв`язок охорони 

праці з іншими науками. 

4. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної 

захворюваності в Україні. Невиробничій травматизм. 

5. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. 

6. Основні поняття в галузі охорони праці. 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ. 

Підготувати реферати на тему:  

1. Гарантії прав на охорону праці, визначені законодавчою базою 

України. Обов`язки роботодавця, права працівників. 

2. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

3. Нормативні акти з охорони праці: міжгалузеві, галузеві та окремих 

об`єктів. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці. 

4. Державне управління охороною праці. Управління охороною праці на 

підприємстві. 

5. Навчання та інструктажі з питань охорони праці. Стажування, 

дублювання і допуск працівників до роботи. 

6. Професійний добір і його методичне забезпечення. 

7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ. 

МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. 

Підготувати реферати на тему:  

1. Фізіологічні основи праці. Основні форми праці людини.  

Працездатність. 

2. Поняття та основні завдання гігієни праці та виробничої санітарії. 

3. Мікроклімат виробничого середовища та його значення для здоров`я 

працівників. 

4. Хімічні фактори повітряного середовища. Шкідливі речовини, їх 

класифікація, заходи і засоби захисту від дії шкідливих речовин. Повітря 

виробничого приміщення. 

5. Вентиляція виробничих приміщень. 

6. Освітлення виробничих приміщень. 

 

 


