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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна “Охорона праці в галузі” як нормативна вив-
чається у вищих навчальних закладах з метою ознайомлення
майбутніх фахівців із станом і проблемами охорони праці у га-
лузі фізичної культури та спорту, складовими і функціонуван-
ням системи управління охороною праці та шляхами, методами
і засобами забезпечення умов виробничого середовища і безпеки
праці у галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нор-
мативно-правовими актами.

Вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” ґрунтується
на знаннях, здобутих студентами при опануванні таких дис-
циплін, як “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”,
“Спортивні споруди”, “Загальна гігієна”, “Гігієна фізичного
виховання та спорту”, “Профілактика спортивного травматиз-
му” тощо. Навчальною програмою дисципліни передбачено оз-
найомлення з питаннями охорони праці в галузі фізичної куль-
тури та спорту з урахуванням особливостей професійної діяль-
ності майбутніх фахівців спеціальностей “Фізичне виховання”
та “Фізична реабілітація”.

Основні завдання дисципліни:
1. Ознайомити студентів з поняттям системи управління охо-

роною праці в галузі фізичної культури та спорту, її метою, струк-
турою та функціонуванням; чинними законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами з охорони праці в галузі; органа-
ми державного нагляду за охороною праці в системі управління
охороною праці в галузі; станом умов праці та його поліпшенням
у галузі; травмонебезпечними та пожежонебезпечними виробни-
чими факторами та станом виробничого травматизму в галузі;
підвищенням безпеки праці та профілактикою виробничого трав-
матизму в галузі; заходами та засобами пожежної безпеки в га-
лузі управління фізичною культурою, спортом і туризмом.

2. Навчити студентів оцінювати динаміку ефективності та об-
ґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення системи управління
охороною праці в галузі фізичної культури, спорту та туризму.

Мета дисципліни — ознайомити студентів з питаннями охо-
рони праці, використання яких під час трудової діяльності спри-
ятиме поліпшенню умов праці, підвищенню продуктивності праці,
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попередженню професійних захворювань, виробничого травма-
тизму, аварій тощо.

Основою формування знань, умінь і навичок у навчальній дис-
ципліні “Охорона праці в галузі” є лекції, а також самостійна
робота. Під час навчання студенти користуються комплектом ме-
тодичних матеріалів і списком рекомендованої літератури.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”
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Поняття і предмет дисципліни “Охорона праці в галузі” 
Міжнародне законодавство про охорону праці 
Законодавча та нормативна база України з охорони праці 
ІІ. Система управління охороною праці в  галузі, її складові  
та функціонування 
Організація роботи та управління охороною праці 
Система управління охороною праці у галузі (СУОПГ) 
Система управління охороною праці на підприємстві 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на виробництві 
Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
ІІІ. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі 
Законодавство про гігієну праці та виробничу санітарію 
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 
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ІV. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі 
Травмонебезпечні виробничі фактори у галузі 
Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі 
Розслідування та облік нещасних випадків і професійних захворювань у галузі 
Організація надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків під час трудової діяльності, навчання та у побуті 
V. Пожежна безпека у галузі 
Основні поняття та значення пожежної безпеки 
Категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об’єктів 
Системи попередження пожеж і пожежного захисту 
Організація служби пожежної безпеки у галузі 
Державний нагляд і громадський контроль з питань охорони праці 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчання дисципліни

“ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”

Розділ I. Правові та організаційні питання охорони праці
в галузі

Тема 1. Поняття і предмет дисципліни “Охорона праці
в галузі”

Предмет, структура, зміст, мета дисципліни “Охорона праці
в галузі”. Основні поняття та терміни, їх характеристика. Пе-
релік знань та умінь, які мають набути студенти під час вивчен-
ня курсу. Охорона праці в Україні — важливий напрям націо-
нальної політики.

Література [1; 22; 24; 26]

Тема 2. Міжнародне законодавство про охорону праці

Основні міжнародні документи про права людини та охоро-
ну праці. Законодавство України про права людини та охорону
праці. Міжнародне співробітництво з питань охорони праці.

Література [3; 26]

Тема 3. Законодавча та нормативна база України з
охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці, їх правове поле.
Основні положення законодавства України про працю та охо-
рону праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з
охорони праці. Державні стандарти України з питань безпеки
праці, державний реєстр нормативних актів з охорони праці.
Нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприєм-
ства.

Література [3; 22]
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Розділ II. Система управління охороною праці в галузі,
її складові та функціонування

Тема 4. Організація роботи та управління охороною праці

Місце і роль керівного складу в організації роботи з охорони
праці. Принципи побудови організаційної структури управлін-
ня. Організаційна робота з охорони праці.

Література [1; 22; 24; 26]

Тема 5. Система управління охороною праці у галузі (СУОПГ)

Система управління охороною праці в галузі, її складові.
Функціонування системи та шляхи, методи й засоби забезпечен-
ня умов виробничого середовища і безпеки праці у галузі згідно
з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами. Служба охорони праці підприємства в СУОПГ.

Література [24; 26]

Тема 6. Система управління охороною праці на підприємстві

Поняття про систему управління охороною праці на
підприємстві (СУОПП). Завдання СУОПП. Принципи побудови
та організаційна структура СУОПП. Функції СУОПП. Служба
охорони праці, її склад. Основні функції та повноваження служ-
би охорони праці. Управління охороною праці на підприємстві.

Література [20; 21; 23; 24; 26]

Тема 7. Нормативні акти з охорони праці, що діють
на виробництві

Нормативні документи з охорони праці в галузі: Державні нор-
мативні акти з охорони праці (ДНАОП). Положення про систему
управління охороною праці на виробництві. Положення про службу
охорони праці на виробництві. Положення про комісію з питань
охорони праці на виробництві. Положення про роботу уповнова-
жених трудових колективів з питань охорони праці.

Література [1; 17; 26]
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Тема 8. Організація навчання та перевірки знань з питань
охорони праці

Основні нормативні акти щодо навчання, інструктажу та пе-
ревірки знань працівників з питань охорони праці. Організація
навчання та перевірки знань з питань охорони праці на вироб-
ництві та у закладах освіти. Види інструктажів. Стажування.

Література [1; 9; 12; 17; 26]

Розділ III. Проблеми фізіології, гігієни праці
та виробничої санітарії у галузі

Тема 9. Законодавство про гігієну праці та виробничу
санітарію

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”. Основні нормативні акти з гігієни праці
та виробничої санітарії. Поняття про діяльність, її категорії, види.
Поняття про умови праці. Гігієнічна класифікація праці.

Література [5; 17; 21; 26]

Тема 10. Гігієнічна класифікація праці за показниками
шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості
та напруженості трудового процесу

Класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу. Класи умов праці за ступенем шкідливості
та небезпечності. Фактори, які можуть спричинити професійні
захворювання у галузі. Заходи щодо їх попередження.

Література [6; 17; 26]

Тема 11. Спортивні споруди. Будова та гігієнічні вимоги
до спортивних споруд

Спортивні споруди відкритого типу для занять легкою атле-
тикою: будова та гігієнічні вимоги. Спортивні споруди закрито-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


8

го типу (спортивні зали): будова та гігієнічні вимоги. Спортивні
споруди закритого типу (гімнастичні зали): будова та гігієнічні
вимоги. Спортивні споруди закритого типу (басейни): будова та
гігієнічні вимоги. Гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю,
обладнання, підлог з синтетичним покриттям.

Література [6; 17; 26]

Розділ IV. Проблеми профілактики виробничого травматизму
у галузі

Тема 12. Травмонебезпечні виробничі фактори у галузі

Травмонебезпечні виробничі фактори. Поняття про травму.
Класифікація та види травм. Основні ознаки, перша допомога
та профілактика.

Література [6; 12]

Тема 13. Проблеми профілактики виробничого травматизму
у галузі

Стан виробничого травматизму у галузі. Статистичні дані щодо
загального та смертельного травматизму у галузі. Характерні
обставини виробничих травм у галузі. Підвищення безпеки праці
та профілактика виробничого травматизму у галузі.

Література [6; 12]

Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків
і професійних захворювань у галузі

Класифікатори нещасних випадків, травми та професійні зах-
ворювання. Розслідування та облік нещасних випадків. Розслі-
дування та облік хронічних професійних захворювань та от-
руєнь. Реєстрація нещасних випадків. Відшкодування непраце-
здатності. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму і
професійних захворювань у галузі.

Література [17; 23; 26]
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Тема 15. Організація надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків під час трудової
діяльності, навчання та у побуті

Перша медична допомога: поняття, мета, місце і час надання,
засоби. Організація надання першої медичної допомоги потер-
пілим від нещасних випадків під час трудової діяльності, на-
вчання та у побуті. Особливості надання першої медичної допо-
моги дітям, які потерпіли від нещасних випадків під час навчан-
ня та у побуті.

Література [2; 21; 26]

Розділ V. Пожежна безпека у галузі

Тема 16. Основні поняття та значення пожежної безпеки

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги
щодо пожежної безпеки. Пожежі та їх класифікація. Фактори
пожежної небезпеки галузевих об’єктів. Основні причини по-
ширення пожеж.

Література [17; 20; 26]

Тема 17. Категорії та класи вибухонебезпечності галузевих
об’єктів

Поняття про пожежо- і вибухонебезпечність об’єкта. Кате-
горії вибухонебезпечності галузевих об’єктів. Класи вибухо- і
пожежонебезпечних приміщень і зон галузевих об’єктів.

Література [12; 17; 26]

Тема 18. Системи попередження пожеж і пожежного захисту

Пожежний зв’язок і сигналізація, види та принципи дії. За-
ходи і засоби пожежного захисту на галузевих об’єктах. Еваку-
ація людей.

Література [18; 25; 28]
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Тема 19. Організація служби пожежної безпеки у галузі

Поняття про пожежну охорону підприємств. Організація
служби пожежної безпеки у галузі, її функції. Загальні принци-
пи організації пожежної безпеки. Навчання працівників з пи-
тань пожежної безпеки.

Література [18; 25; 28]

Тема 20. Державний нагляд і громадський контроль з питань
охорони праці

Органи державного пожежного нагляду. Пожежно-технічні
комісії та добровільні дружини на галузевих об’єктах. Держав-
ний пожежний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної
безпеки на галузевих об’єктах. Порядок дій працівників у ви-
падку виникнення пожежі.

Література [9; 12; 17; 20; 26]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти мають виконати
контрольну роботу. Номер теми контрольної роботи студент
визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.
Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки “3”,
то студент вибирає питання 3, 13, 23, 33 або 43.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела,
наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а та-
кож підручники та нормативні акти, що відповідають темі роботи.

Обсяг контрольної роботи має становити щонайбільше 20
сторінок формату А4. Контрольна робота повинна містити вступ,
основну частину, висновки. Наприкінці роботи необхідно навести
список використаної літератури, зазначити дату виконання і
поставити підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання
позитивної оцінки студент допускається до екзамену.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Оцінка динаміки ефективності функціонування системи
управління охороною праці в галузі.

2. Аналіз системи управління охороною праці в галузі, її
структура та функціонування. Пропозиції щодо її удос-
коналення.

3. Організація контролю дотримання вимог щодо проведення
навчання працівників підприємства з питань охорони праці.

4. Розробка вимог до системи управління охороною праці щодо
конкретного підприємства галузі чи його підрозділу.

5. Визначення класу умов праці за показниками шкідливості
та небезпечності умов праці при комплексній дії кількох
факторів виробничого середовища, важкості та напруже-
ності трудового процесу.

6. Розробка першочергових заходів і засобів поліпшення ста-
ну виробничого середовища для умов галузі.

7. Розробка пропозицій щодо зниження напруженості праці
та тяжкості робіт за окремими професіями та характером
робіт у галузі.

8. Визначення коефіцієнту частоти та тяжкості виробничого
травматизму у галузі та першочергових напрямів робіт
щодо профілактики й попередження виробничого травма-
тизму.

9. Визначення категорії і класу вибухо- і пожежонебезпеч-
них галузевих об’єктів і факторів пожежної небезпеки.

10. Визначення типу, кількості первинних засобів гасіння по-
жежі та вимог до стаціонарних засобів гасіння пожежі.

11. Вимоги щодо обладнання приміщень, галузевих об’єктів
засобами автоматичної пожежної сигналізації.

12. Організація розслідування нещасного випадку на вироб-
ництві.

13. Організація спеціального розслідування нещасного випад-
ку на виробництві.

14. Визначення коефіцієнта частоти травматизму для конк-
ретних умов на основі даних щодо травматизму та кількості
працюючих.
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15. Вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функ-
ціональних обов’язків.

16. Організація служби охорони праці на підприємстві.
17. Організація навчання та перевірки знань з питань охоро-

ни праці на виробництві.
18. Організація навчання та перевірки знань з питань охоро-

ни праці у закладах освіти.
19. Організація громадського контролю за дотриманням за-

конодавства про охорону праці.
20. Порядок створення комісії з питань охорони праці на

підприємстві.
21. Проведення інструктажів на робочому місці.
22. Проведення інструктажів для вихованців, учнів і студентів.
23. Порядок розробки інструкцій з питань організації та охо-

рони праці.
24. Аналіз, прогнозування травматизму і професійних захво-

рювань на виробництві.
25. Профілактика травматизму і професійних захворювань

на виробництві.
26. Вимоги санітарії до чистоти повітряного середовища ви-

робничих приміщень.
27. Визначення параметрів мікроклімату приміщень.
28. Оцінка санітарно-гігієнічних умов праці.
29. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікро-

клімату приміщень.
30. Методи розрахунку природного освітлення.
31. Методи розрахунку штучного освітлення.
32. Норми і методи захисту від впливу вібрації на організм.
33. Норми і методи захисту від впливу шуму на організм.
34. Норми і методи захисту від впливу електромагнітних вип-

ромінювань на організм.
35. Норми і методи захисту від впливу іонізуючих випромі-

нювань на організм.
36. Паспортизація робочого місця.
37. Запобігання вибуху газо-, паро- і пилоповітряних сумішей.
38. Вимоги до конструкції машин і обладнання.
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39. Роль механізації, автоматизації, дистанційного та програм-
ного управління у підвищенні безпеки праці.

40. Аналіз небезпеки ураження при дотику до струмопровід-
них частин різних електромереж.

41. Заходи зі зменшення небезпеки ураження електричним
струмом.

42. Організація надання допомоги при ураженнях електрич-
ним струмом.

43. Організація пожежної охорони підприємства.
44. Організація пожежного захисту підприємства.
45. Оцінка пожежної небезпеки виробництва.
46. Забезпечення пожежної безпеки на виробництві.
47. Організація евакуації людей із будівель і приміщень. Роз-

рахунок часу на евакуацію людей.
48. Організація навчання працівників з питань пожежної без-

пеки.
49. Визначання категорії і класу вибухо-, пожежонебезпеч-

них галузевих об’єктів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Охорона праці в галузі. Предмет, мета, перелік знань і умінь,
які повинен опанувати студент під час вивчення курсу.

2. Основні поняття та терміни, їх характеристика.
3. Стан охорони праці в Україні.
4. Міжнародне законодавство про охорону праці.
5. Міжнародне співробітництво з питань охорони праці.
6. Українське законодавство про охорону праці.
7. Закон про охорону праці.
8. Закон про пожежну безпеку.
9. Закон про охорону здоров’я.

10. Кодекс законів про працю.
11. Нормативні акти про охорону праці, що діють на вироб-

ництві. Державні нормативні акти про охорону праці
(ДНАОП ) .

12. Закон України “Про забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення”.
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13. Державне управління охороною праці.
14. Функції Кабінету Міністрів щодо охорони праці.
15. Функції Національної Ради з питань безпечної життєді-

яльності.
16. Функції Державного комітету України з нагляду за охо-

роною праці.
17. Система управління охороною праці в галузі.
18. Основні функції системи управління охороною праці в

галузі.
19. Організація охорони праці на виробництві.
20. Система управління охороною праці на підприємстві.
21. Завдання системи управління охороною праці на підприємстві.
22. Принципи побудови та організаційна структура системи

управління охороною праці на підприємстві.
23. Функції системи управління охороною праці на підприємстві.
24. Служба охорони праці на підприємстві, її склад.
25. Основні функції та повноваження служби охорони праці.
26. Управління охороною праці на підприємстві.
27. Державний нагляд і громадський контроль за охороною

праці.
28. Положення про комісію з питань охорони праці на вироб-

ництві.
29. Положення про роботу уповноважених трудових колек-

тивів з питань охорони праці.
30. Основні нормативні акти про навчання, інструктажі та

перевірку знань працівників з питань охорони праці.
31. Види інструктажів.
32. Стажування.
33. Основні нормативні акти про гігієну праці та виробничу

санітарію.
34. Поняття про діяльність, її категорії, види.
35. Поняття про умови праці.
36. Гігієнічна класифікація праці.
37. Класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності

факторів виробничого середовища, важкості та напруже-
ності трудового процесу.

38. Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності.
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39. Фактори, які можуть спричинити професійні захворюван-
ня у галузі.

40. Заходи щодо попередження професійних захворювань у
галузі.

41. Нещасні випадки: поняття, класифікація.
42. Класифікатори нещасних випадків
43. Розслідування та облік нещасних випадків у галузі.
44. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Акт Н-1.
45. Розслідування хронічних професійних захворювань та от-

руєнь.
46. Реєстрація та облік профзахворювань.
47. Виробничий травматизм. Причини виробничого травма-

тизму. Травмонебезпечні виробничі фактори та стан ви-
робничого травматизму у галузі.

48. Поняття про травму. Класифікація травм залежно від умов
виникнення.

49. Види травм. Причини травм.
50. Підвищення безпеки праці у галузі освіти, фізичної куль-

тури та спорту.
51. Профілактика травматизму у галузі.
52. Перша медична допомога: поняття, мета, місце і час на-

дання, заходи та засоби.
53. Організація надання першої медичної допомоги потерпі-

лим від нещасних випадків під час трудової діяльності,
навчання та у побуті.

54. Особливості надання першої медичної допомоги дітям, які
потерпіли від нещасних випадків під час надзвичайних
ситуацій, навчання та у побуті.

55. Кровотечі: поняття та різновиди. Способи зупинки кро-
вотеч.

56. Закриті травми: поняття, види, основні ознаки, перша
медична допомога.

57. Відкриті травми: поняття, види, основні ознаки, перша
медична допомога.

58. Електричні травми: поняття, причини, основні ознаки, пер-
ша медична допомога.
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59. Термічні травми: поняття, ступені, основні ознаки, пер-
ша медична допомога.

60. Відмороження: поняття, ступені, основні ознаки, перша
медична допомога.

61. Утоплення: поняття, причини, основні ознаки, перша ме-
дична допомога.

62. Реанімаційні заходи: поняття, мета, показання до засто-
сування.

63. Поняття про евакуацію. Організація евакуації потерпі-
лих, які постраждали від нещасних випадків під час тру-
дової діяльності, навчання та у побуті.

64. Гігієнічні вимоги до спортивних споруд відкритого типу
для заняття легкою атлетикою.

65. Гігієнічні вимоги до спортивних споруд закритого типу
(спортивні зали).

66. Гігієнічні вимоги до спортивних споруд закритого типу
(гімнастичні зали).

67. Гігієнічні вимоги до спортивних споруд закритого типу
(басейни).

68. Гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю, обладнання,
підлог з синтетичним покриттям.

69. Пожежна безпека. Основні поняття.
70. Пожежі та їх класифікація.
71. Фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів.
72. Основні причини поширення пожеж. Засоби та способи

гасіння пожеж.
73. Поняття про пожежо- і вибухонебезпечність об’єкта.
74. Категорії вибухонебезпечності галузевих об’єктів.
75. Класи вибухо- і пожежонебезпечних приміщень і зон га-

лузевих об’єктів.
76. Пожежний зв’язок та сигналізація, види та принципи дії.
77. Заходи і засоби пожежного захисту на галузевих об’єктах.
78. Органи державного пожежного нагляду.
79. Державний пожежний нагляд і відомчий контроль з пи-

тань пожежної безпеки на галузевих об’єктах.
80. Організація пожежної охорони на підприємстві.
81. Пожежний нагляд на підприємстві.
82. Поняття про пожежну охорону підприємств.
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83. Організація служби пожежної безпеки у галузі, її функції.
84. Загальні принципи організації пожежної безпеки.
85. Навчання працівників з питань пожежної безпеки.
86. Пожежно-технічні комісії та добровільні дружини на га-

лузевих об’єктах.
87. Порядок дій працівників у випадку виникнення пожежі.
88. Поняття про пожежо- і вибухонебезпечність об’єкта.
89. Категорії приміщень за пожежо- і вибухонебезпечністю.
90. Класи вибухо- і пожежонебезпечних приміщень.
91. Заходи та засоби пожежної безпеки у галузі.
92. Умови праці. Поняття, характеристика. Приклади в галузі.
93. Шкідливий виробничий фактор. Поняття, характеристи-

ка. Приклади в галузі.
94. Небезпечний виробничий фактор. Поняття, характерис-

тика. Приклади в галузі.
95. Фізичні виробничі фактори. Приклади в галузі.
96. Хімічні виробничі фактори. Приклади в галузі.
97. Біологічний виробничий фактор. Приклади в галузі.
98. Психофізіологічний виробничий фактор. Приклади в галузі.
99. Наслідки впливу небезпечного виробничого фактора на

людину. Приклад у галузі.
100. Наслідки впливу шкідливого виробничого фактора на лю-

дину. Приклад у галузі.
101. Вимоги до повітряного середовища спортивних споруд.
102. Вентиляція. Види вентиляції. Вимоги до вентиляції

спортивних споруд.
103. Вимоги до освітлення спортивних споруд.
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