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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. 

 

ТЕМА 4. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. СТАТИЧНА ТА АТМОСФЕРНА 

ЕЛЕКТРИКА, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

Підготувати реферати на тему:  



1. Вплив ЕОМ на стан здоров`я людини. 

2. Гігієнічні вимоги до виробничих приміщень з ЕОМ. 

3. Вимоги безпеки до ЕОМ 

4. Організація робочих місць та вимоги до розміщення ЕОМ. 

5. Режим праці та відпочинку працівників ЕОМ. 

 

ТЕМА 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

Підготувати реферати на тему:  

1. Основні причини пожеж та їх негативні наслідки. Характеристика 

горіння. 

2. Розвиток пожежі. 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. Евакуація 

людей з приміщень при пожежі. 

 

ТЕМА 6. ПАТОГЕННА ДІЯ МЕХАНІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ, 

ХІМІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ. ТЕХНОГЕНА БЕЗПЕКА  

Підготувати реферати на тему:  

1. Механічні пошкодження, види травм та їх характеристика. 

2. Вплив на організм людини шуму та вібрації. 

3. Небезпека різних видів випромінювання. 

4. Хімічні та біологічні фактори небезпек, їх вплив та характеристика. 

5. Іонізуючі випромінювання, одиниці виміру, оснащення дозиметричного 

контролю. 

 

ТЕМА 7. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

У НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНАХ 

Підготувати реферати на тему:  

1. Природні небезпеки (стихійні лиха). Класифікація, причини, наслідки. 

2. Небезпеки техногенного походження. 

3. Соціальні та соціально-політичні небезпеки. 

4. Комбіновані небезпеки. Характеристика, причини, наслідки. 

5. Урбанізація та проблеми безпеки життєдіяльності. 

Скласти алгоритм надання першої допомоги при аварії на радіаційно-

небезпечному об’єкті. 

Скласти алгоритм надання першої допомоги при аварії на хімічно-

небезпечному об’єкті. 

Скласти алгоритм надання першої допомоги при гідродинамічній аварії. 

 


