
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

Охорона праці 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів –4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 8 

Компонент освітньої програми: (обов’язковий) 

Цикл підготовки: (загальний/ професійний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Савченко Л.Г. 

Профайл викладача (-ів) 
Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладача (-

ів) 

Контактна інформація 0679252025, slgua@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1158 

Консультації Онлайн консультація через Viber 

 

3. Анотація до дисципліни 

Програма навчальної дисципліни "Охорона праці" складена відповідно до освітньої 

програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти Бакалавр 208 «Агроінженерія», галузі 

знань «Аграрні науки та продовольство». 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) 

для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та 

науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному 

обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

Завдання вивчення дисципліни 

• основам теоретичних знань з охорони праці; 

 • працювати з законодавчими і нормативно-технічними документами;  

• ідентифікувати потенційні небезпеки в умовах виробництва, тобто розпізнавати їх вид, 

визначати просторові та часові координати, величину та імовірність їх вияву; 

 • визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами 

небезпек;  

http://185.25.118.66/course/view.php?id=1158


• застосовуючи методи спостереження та контролю, визначати потенційно небезпечні 

ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що 

можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;  

• на підставі відомостей щодо потенційно небезпечних ділянок виробництва, видів 

виробничих процесів та елементів природного середовища за допомогою типових 

інструкцій планувати запобіжні заходи;  

• прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на 

організм людини. 

Знати: основи трудового законодавства та нормативно-технічні вимоги по охороні 

праці; порядок дослідження виробничого травматизму; основні напрямки в вирішенні 

питань охорони праці; - вимоги охорони праці та улаштування підприємств; систему 

стандартів безпеки праці; технічні засоби виробничої санітарії (опалення, освітлення, 

засоби захисту від шуму та вібрацій, засоби захисту від теплового випромінювання); 

вимоги безпеки при використанні електрообладнання; причини електротравм; системи 

заходів безпечної експлуатації електроустановок; засоби попередження електротравм від 

дотику до струмоведучих частин; захисне заземлення, занулення, захисне вимикання, їх 4 

призначення; надання першої допомоги при ураженні електричним струмом; загальні 

вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском; технічне опосвідчення систем, що 

працюють під тиском; захист від статичної електрики; вимоги щодо блискавкозахисту; 

категорії будівель і споруд за улаштуванням блискавкозахисту; показники 

пожежовибухонебезпеки речовин різного агрегатного стану; класифікацію приміщень і 

виробництв за вибуопожежонебезпечністю; вибухо-, та пожежонебезпечність приміщень і 

зон за Правилами улаштування електроустановок; види вибухозахисту 

електроустаткування; систему попередження пожеж; заходи та засоби пожежогасіння 

Вміти: організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначити 

вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних 

обов’язків фахівця; визначити вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх 

функціональних обов’язків; оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці 

нормам; - контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; проводити інструктажі 

і навчання безпечним засобам робіт; визначити категорію приміщення за небезпекою 

ураження електричним струмом; вибрати заходи попередження електротравматизму при 

переході напруги на нормально не струмоведучі частини; надати долікарську допомогу 

при електричних ударах; сформулювати загальні вимоги безпеки до систем, що працюють 

під тиском ; оцінити пожежонебезпечність об’єкта; визначити клас вибухо- та 

пожежонебезпечності приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок; 

визначити необхідні технічні рішення системи попередження пожежі; визначити 

необхідні технічні рішення системи пожежного захисту. 

 

 

 

 

 



5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 26 4 

Практичні / лабораторні 30 6 

Самостійна робота 64 110 

5.2. Формат дисципліни 

Змішаний – поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle. Для заочної форми навчання – поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форм

а 

заочн

а 

форма 

1.  Т1 Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 

Державне управління і контроль за охороною праці. 2 2 

2.  Т2 Навчання з питань охорони праці. Розслідування та облік нещасних 

випадків та професійних захворювань на виробництві. 2 2 

3.  Т3 Повітря робочої зони. Шум та вібрація 
2  

4.  Т4 Освітлення виробничих приміщень. 
2  

5.  Т5 Основи електробезпеки 
2  

6.  Т6 Виробнича безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт і на 

транспорті. 2  

7.  Т7 
Пожежна безпека. Фізико-хімічні основи горіння та вибуху. 2  

8.  Т8 
Забезпечення вибухопожежобезпечності виробництв 2  

9.  Т9 
Атестація робочих місць за умовами праці. 2  

10.  Т10 
Аналіз травматизму і захворюваності 2  

11.  Т11 
Розробка комплексного плану по покращенню умов праці 2  

12.  Т12 
Проведення внутрішнього аудиту підприємства з охорони праці 2  

13.  Т13 
Розрахунок економічної і соціальної ефективності заходів з ОП 2  

Разом: 26 4 

Теми практичних занять 

1.  Розробка, погодження та затвердження інструкцій з ОП. 2 2 

2.  Опрацювання розділу «Охорона праці» в колективному договорі. 2  

3.  Розслідування нещасних випадків на виробництві. 2 2 

4.  Розрахунки з гігієни праці: освітленість, вентиляція. 2 2 

5.  Дослідження параметрів мікроклімату 2  



6.  Розрахунки з електробезпеки: блискавкозахист, захисне заземлення 

і занулення 
2  

7.  Безпека розташування та кріплення вантажів на автотранспорті. 2  

8. 

 

 
Розрахунок кількості вогнегасників та їх розташування на об’єкті 2  

9.  Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення 

виробничих і допоміжних приміщень. 
2  

10.  Дослідження електробезпеки в трифазних електромережах з різними 

режимами нейтралі. 
2  

11.  Захист від фізичних виробничих факторів. 2  

12.  Пожежна безпека при роботі з електрообладнанням. 2  

13.  Автоматичні системи пожежогасінн 2  

14.  Надання першої долікарської допомоги 2  

15.  Розрахунок економічної і соціальної ефективності заходів з ОП 2  

Разом: 30 6 

ПРИМІТКА: За потреби зазначається коротка інформація щодо особливостей 

виконання практичної та самостійної складової навчальної дисципліни. 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 26 13 

Курсовий проект 
* 

- - - 

Лабораторні  заняття 1,2 30 36 

Самостійна робота 0,17 64 11 

Разом: - 60 

Умови допуску до підсумкового контролю Максимальна кількість балів 

становить 60. Мінімальна 

кількість балів складає 60% 

від максимальної кількості 

балів отриманих під час 

вивчення дисципліни – 36 

балів 

Критерії оцінювання Участь у роботі впродовж 

семестру / іспит: 60/40 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

 

 

 

 

 



6. Результати навчання 

ПР 01. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; 

формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній діяльності.  

ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній 

діяльності. 

ПР 09. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі 

професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття відповідальності за 

виконувану роботу 

ПР 10. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою впроваджувати 

етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють досягненню виробничої мети. 

Проявляти самостійність і відповідальність у роботі 

ПР 15. Визначати показники якості технологічних процесів, машин та обладнання і 

вибирати методи їх визначення згідно з нормативною документацією 

ПР 20. Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного виробництва за 

критеріями екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи зі 

зниження негативного впливу сільськогосподарської техніки на екосистему. 

ПР 22. Визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони праці в галузях 

сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності 

відповідно до правових вимог законодавства. 

 

7. Пререквізити 

Здобувачі повинні знати : 

 принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання аграрного 

виробництва; 

 закони електротехніки для пояснення будови і принципу дії електричних машин; 

 володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями;  

 

Здобувачі повинні вміти : 

 аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації 

матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва; 

 використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних характеристик 

сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів аграрного 

виробництва; 

 використовувати основи механіки, теоретичні основи та базові методи 

термодинаміки і гідравліки; 

 оцінювати та аргументувати значимість отриманих результатів; 

формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній діяльності; 

 

 Політики дисципліни 

 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

 

 

 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


8.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці/ Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський 

М.О.  – К.: Каравела, 2004.- 408 с. 

2. Гряник Г.М. Охорона праці/ Гряник Г.М. – К.:Урожай, 1994. – 272 с. 

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці/ Жидецький В.Ц. - Львів: Афіша, 2002.-320 

с. 

4. Закон України “ Про охорону праці “ в редакції від 21 листопада 2002 р. 

5. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів ( 4-х 

т.) – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995. 

6. Кодекс законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с. 

7. Основи охорони праці: Навчальний посібник / [За ред.. проф.. В.В. Березуцького].- 

Х.: Факт, 2005.-480 с. 

8. Основи охорони праці / [За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П.] – К.: Основа, 2000.- 

416 с. 

9. Охорона праці в Україні. Нормативні документи.- К.:КНТ, 2004.-440 с. 

10. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: 

Навчальний посібник / В.В. Іванишин, М.П. Супрович, К.В. Замойська, А.М. 
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