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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “ Охорона праці та навколишнього середовища ” 

1. Опис дисципліни “ Охорона праці та навколишнього середовища ” 

 

Дисципліна  «Охорона 

праці та навколишнього 

середовища» 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчального курсу 

Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 12 

“Інформаційні 

технології ” 

 

Обов’язкова дисципліна 

циклу загальної 

підготовки 

Мова навчання - 

українська 

 

Залікових модулів – 4 Спеціальність: 124 – 

«Системний аналіз» 

 

 

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Заочна – 1 

Семестр: 

Денна – 1 

Заочна – 1 

Змістових модулів – 2 Освітньо-професійна 

програма «Системний 

аналіз» 

Лекції: 

Денна – 15 год.  

Заочна –4 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 15 год.  

Заочна – 2 год. 

Загальна кількість годин – 

60 

Ступінь вищої освіти 

– бакалавр 

 

Самостійна робота: 

Денна – 28 год.,  

в т.ч. тренінг 4 год. 

Заочна – 54 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 2 год. 

Тижневих годин:  4, 

з них аудиторних - 2 год. 

 

 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 
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2. Мета і завдання дисципліни  

“Охорона праці та навколишнього середовища” 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Мета дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити студентів із 

законодавством України про охорону праці навчити їх по-науковому 

аналізувати умови праці, ефективно розробляти та впроваджувати заходи щодо 

їх поліпшення з врахуванням досягнень передових наукових розробок і 

технологій. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни: 

Дати студентам теоретичні знання з питань охорони праці стосовно 

конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. 

Навчити студентів навиків проведення перевірки знань працівників з 

питань охорони праці, розслідування нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві, визначення економічних наслідків 

виробничого травматизму. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування яких 

забезпечує вивчення дисципліни: 

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. 

Здатність використовувати системний аналіз як сучасну  

міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних  математичних 

методах та сучасних інформаційних технологіях і  орієнтована на вирішення 

задач аналізу і синтезу технічних,  економічних, соціальних, екологічних та 

інших складних систем. 

2.4. Результати навчання. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− питання з трудового законодавства щодо забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов праці; 

− питання ліквідації професійних захворювань і виробничого 

травматизму при роботі з комп'ютерною технікою; 

− основи техніки безпеки, виробничої санітарії; 

− права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці (зокрема, при роботі на  комп'ютері). 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

− запроваджувати норми гранично допустимих рівнів шкідливих 

виробничих факторів, визначати ступінь шкідливості і небезпечності праці; 

− розробляти та планувати заходи з поліпшення умов праці; 

− забезпечувати безпеку виконання робіт працівником; 

− впроваджувати технічні засоби і заходи з боротьби з травматизмом і 

профзахворюваннями; 
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− розробляти методи оцінки соціальної та економічної ефективності 

заходів з удосконалення умов та охорони праці. 
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1. Програма навчальної дисципліни  

“Охорона праці та навколишнього середовища” 

 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці 

 

Тема 1. Управління охороною праці та навколишнього середовища, 

інструктажі з питань охорони праці. Контроль за дотриманням безпеки праці. 

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  

Тема 2. Законодавчі та нормативні документи з охорони праці та 

навколишнього середовища. 

 

Змістовий модуль 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої 

санітарії 

 

Тема 3. Основи фізіології праці. Санітарно-гігієнічні вимоги та їх 

реалізація у технологічному процесі. Вплив шкідливих речовин на здоров’я 

працюючих.  

Тема 4. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

Класифікація умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності 

санітарно-гігієнічним вимогам. Державний нагляд і громадський контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм.  

Тема 5. Вимоги безпеки до технічного обладнання та процесів. 

Електробезпека та пожежна безпека. Аналіз стану безпеки праці.  

Тема 6. Охорона праці користувачів комп’ютерної техніки. 

Тема 7. Профілактичні заходи щодо запобігання професійних 

захворювань, отруєнь, травматизму та аварій.  

Тема 8. Розслідування нещасних випадків та аварій. Методи кількісної 

оцінки економічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів.  

Тема 9. Охорона навколишнього середовища. 
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4. Структура залікового кредиту з дисципліни 
 “Охорона праці та навколишнього середовища” 

Денна форма навчання 

 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуа

льна 

робота 

Контр. 

заходи 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці 

Тема 1. Управління охороною праці, 

інструктажі з питань охорони праці. 

Контроль за дотриманням безпеки праці. 

Державний нагляд і громадський контроль 

за охороною праці.  

1 1 2 

1 

 

Тема 2. Законодавчі та нормативні 

документи з охорони праці та 

навколишнього середовища. 

2 2 2 

 

Змістовий модуль 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Тема 3. Основи фізіології праці. Санітарно-

гігієнічні вимоги та їх реалізація у 

технологічному процесі. Вплив шкідливих 

речовин на здоров’я працюючих.  

2 2 3 

1 

 

Тема 4. Контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог. Класифікація 

умов праці за шкідливими факторами та 

оцінка їх відповідності санітарно-

гігієнічним вимогам. Державний нагляд і 

громадський контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм. 

2 2 2 

Заліковий

модуль 1 

Тема 5. Вимоги безпеки до технологічного 

обладнання та процесів. Електробезпека та 

пожежна безпека. Аналіз стану безпеки 

праці.  

2 2 3 

 

Тема 6. Охорона праці користувачів 

комп’ютерної техніки. 
1 1 3 

 

Тема 7. Профілактичні заходи щодо 

запобігання професійних захворювань, 

отруєнь, травматизму та аварій. 

2 2 3 

 

Тема 8. Розслідування нещасних випадків 

та аварій. Методи кількісної оцінки 

економічних наслідків випадків та 

інцидентів. 

2 2 3 

 

Тема 9. Охорона навколишнього  
середовища 

1 1 3 
Заліковий

модуль 2 

Тренінг - - 4 -  

Разом 15 15 28 2  

 

 

 

 



 

 8 

заочна форма навчання 

 

Тема 

Кількість годин 

Лекції Практичні заняття Самостійна робота  

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці. 

Тема 1. Управління охороною 

праці, інструктажі з питань 

охорони праці. Контроль за 

дотриманням безпеки праці. 

Державний нагляд і 

громадський контроль за 

охороною праці.  

0,5 0,2 6 

Тема 2. Законодавчі та 

нормативні документи з 

охорони праці та 

навколишнього середовища. 

0,4 0,2 6 

Змістовий модуль 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Тема 3. Основи фізіології 

праці. Санітарно-гігієнічні 

вимоги та їх реалізація у 

технологічному процесі. Вплив 

шкідливих речовин на здоров’я 

працюючих.  

0,4 0,2 6 

Тема 4. Контроль за 

дотриманням санітарно-гігіє-

нічних вимог. Класифікація 

умов праці за шкідливими 

факторами та оцінка їх відпо-

відності санітарно-гігієнічним 

вимогам. Державний нагляд і 

громадський контроль за 

дотриманням санітарно-

гігієнічних норм. 

0,5 0,2 6 

Тема 5. Вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та 

процесів. Електробезпека та 

пожежна безпека. Аналіз стану 

безпеки праці.  

0,5 0,2 6 

Тема 6. Охорона праці корис-

тувачів комп’ютерної техніки. 
0,5 0,3 6 

Тема 7. Профілактичні заходи 

щодо запобігання професійних 

захворювань, отруєнь, травма-

тизму та аварій. 

0,4 0,3 6 

Тема 8. Розслідування нещас-

них випадків та аварій. Методи 

кількісної оцінки економічних 

наслідків випадків та інцидентів. 

0,4 0,2 6 

Тема 9. Охорона  
навколишнього середовища 

0,4 0,2 6 

Разом 4 2 54 
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5. Тематика практичних занять. 

 

Практичне заняття 1.  

Закон України «Охорона праці та навколишнього середовища» 

 

1. Основні законодавчі акти України про охорону праці та 

навколишнього середовища. 

2. Принципи державної політики в галузі охорони праці та 

навколишнього середовища. 

3. Основні положення закону  України Про охорону праці та 

навколишнього середовища. 

4. Гарантії прав громадян про охорону праці. 

 

Практичне заняття 2. Правові і нормативно-технічні документи з 

охорони праці. 

1. Правові (законодавчі ) основи користувачів комп’ютерів. 

2. Нормативно-технічні документи. 

3. Рекомендації щодо практичного застосування правової  і нормативно-

технічної документації. 

 

Практичне заняття 3. Навчання, інструктаж і перевірка знань 

працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки 

1. Види і строки проведення інструктажу з питань охорони праці та 

пожежної безпеки (вступний, первинний, повторний, позаплановий, 

цільовий). 

2. Обов’язки та відповідальність керівників підприємства за організацію 

навчання і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки. 

3. Схема вступного та первинного інструктажів робітників. 

4. Правила документального оформлення інструктажу. 

 

Практичне заняття 4. Розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві 

1. Розслідування та облік нещасних випадків. 

2. Розслідування та облік професійних захворювань. 

3. Розслідування та облік аварій. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ)  виконуються 

самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни 

«Охорона  праці та навколишнього середовища». 

 Метою виконання КПІЗ дисципліни є те, щоб ознайомити студентів із 

законодавством України про охорону праці навчити їх по-науковому 

аналізувати умови праці, ефективно розробляти та впроваджувати заходи щодо 

їх поліпшення з врахуванням досягнень передових наукових розробок і 
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технологій. 

КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. 

Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового 

кредиту. 

 

7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Тематика ДФН 

(годин) 

ЗФН 

(годин) 

1 Управління охороною праці, інструктажі з питань 

охорони праці 

2 4 

2 Вимоги безпеки до технічного обладнання та 

процесів 

2 4 

 Електробезпека та пожежна безпека. Аналіз стану 

безпеки праці 

2 4 

3 3.Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація у 

технологічному процесі. 

2 4 

4 Вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих 1 4 

5 Аналіз та профілактика професійних захворювань 1 2 

6 Контроль за дотриманням безпеки праці. Державний 

нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

1 2 

7 Засоби колективного та індивідуального захисту 

працівників. 

1 2 

8 Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму 

та аварій 

1 2 

9 Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог 

1 2 

10 Класифікація умов праці за шкідливими факторами 

та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним 

вимогам. 

1 2 

11 Державний нагляд і громадський контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм. 

1 2 

12 Профілактичні заходи щодо запобігання професійних 

захворювань та отруєнь. 

1 2 

13 Розслідування нещасних випадків та аварій. 1 4 

14 Методи кількісної оцінки економічних наслідків 

випадків та інцидентів. 

1 4 

15 Аналіз видів, наслідків та критичності відмов. 1 4 

16 Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей та 

довкілля. 

1 2 

17 Оцінка екологічних  ризиків виникнення 

несприятливого впливу. 

1 2 

18 Вплив промислових об’єктів на навколишнє 

середовище. 

 

2 2 

Разом 24 54 
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8. Тренінг з дисципліни 

 

Тематика: Оцінка екологічних факторів виникнення несприятливого 

впливу.  

Порядок проведення: 

1. Вступна частина: ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття 

і видача завдання. 

2. Практична частина: виконання завдань студентами згідно з 

індивідуальним завданням; оформлення короткого звіту. 

3. Підведення підсумків: обговорення результатів виконаних завдань. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 

 

В процесі вивчення дисципліни  “Охорона праці та навколишнього 

середовища” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи 

студента: 

- поточне тестування та опитування; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; 

- оцінювання виконання завдань тренінгу; 

- екзамен. 

 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Охорона праці 

та навколишнього середовища” визначається як середньозважена величина, в 

залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

 
Заліковий  

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2  

Заліковий  

модуль 3   

 

Екзамен 

20% 20% 20% 40% 

1. Поточне 

опитування  (4 теми 

по 5 балів) –  

20 балів 

2. Модульна 

контрольна  робота 

- 80 балів 

1. Поточне 

опитування (5 тем 

по 5 балів) – 25 балів 

2. Ректорська 

контрольна робота - 

75 балів  

1. Написання та 

захист КПІЗ –  

80 балів 

2. Виконання завдань 

під час тренінгу –  

20 балів  

1. Тестові завдання  

(25 тестів по 2 бали) 

– 50 балів 

2. Завдання 1 – 25 балів 

3. Завдання 2 – 25 балів 

 

8  тиждень 15  тиждень 16  тиждень За окремим 

розкладом 
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Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

90-100  відмінно A (відмінно)  
85-89  добре В (дуже добре)  
75-84  С (добре)  
65-74  задовільно D (задовільно)  
60-64  Е (достатньо)  
35-59  

незадовільно 
FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)  

1-34  F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)  

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування Номер теми 

1. Компакт диск з розрахунками освітлення, заземлення  1-9 

2. Мультимедіа проектор 1-9 

3. Комп’ютер 
1-9 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидесюк А.І., та ін. Безпека життєдіяльності.– 

Львів: Афіша, 2018.-275с. 

2. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу.-К: МОЗ України,1998.-34с. 

3. Даценко І.І., Габович Р.Д., Йонда М.Є. Умови праці з комп’ютером і їх 

оптимізація.- Львів: ЛДМУ,1998.-46с. 

4. Державні санітарні правила і норми роботи з комп’ютерами.-К.:МОЗ 

України,1998.-26 с. 

5. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці.-

Львів: Афіша, 2010.-348 с. 

6. Законодавство України про охорону праці / Збірник нормативних 

документів .-К., 1997. 

7. Наватікян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів 

комп'ютерів.-К, 2017.-400 с. 

8. Нормативні акти з питань охорони праці / Спеціальний випуск 

Профспілки України, Київ, 1994.  

9. Правила охорони праці під час експлуатації комп’ютерів.-К.: 

Держнаглядохоронпраці, 2014.-112 с. 

10. Система стандартів безпеки праці (ССБП). 

11. Законодавство України про працю. М.І. Камлик / Збірник 

законодавчих та нормативних актів. К.: Атака, 2017-944с.  
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12. Основи охорони праці. М.П. Гандзюк. К.: Каравела, 2018р. 

13. Охорона праці та навколишнього середовища. Г.В.Сапожник, 

І.А.Білосевич, М.П.Олексюк, Кременець, 2021р. 

  

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Нормативні акти з питань охорони праці / Спеціальний випуск 
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2. Правила охорони праці під час експлуатації комп’ютерів.-К.: 

Держнаглядохоронпраці, 2014.-112 с. 

3.  Система стандартів безпеки праці (ССБП). 

4. Законодавство України про працю. М.І. Камлик / Збірник 

законодавчих та нормативних актів. К.: Атака, 2017-944с.  

5.  Основи охорони праці. М.П. Гандзюк. К.: Каравела, 2018р. 

 


