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ВСТУП 

 

 «Вступ до спеціальності» – нормативна навчальна дисципліна, яку 

вивчають для формування у майбутніх фахівців з вищою освітою 

необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з 

основних етапів розвитку науки про захист людини від шкідливого та 

небезпечного впливу техногенного виробничого середовища, сучасного 

стану промислової та цивільної безпеки та охорони праці, концепції сталого 

розвитку суспільства, теоретичних засад єдиної системи з безпеки у державі, 

а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності 

охорони життя та здоров’я працівників щодо результатів виробничої 

діяльності. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: теоретичні засади охорони праці людини на виробництві, 

підприємстві, установі; 

уміти: приймати грамотні рішення із забезпечення здорових і 

безпечних умов праці робітників у своїй практичній діяльності. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

бакалаври повинні бути здатними до розв’язання професійних завдань 

діяльності, пов’язаних із забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під 

час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції 

з охорони праці: 

загальнокультурні компетенції: 

– здатність до ефективного використання положень нормативно-

правових документів у своїй діяльності; 

– володіння основними методами збереження здоров’я та 

працездатності виробничого персоналу; 

професійні компетенції: 

у виробничо-технологічній діяльності: 
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– обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих 

процесів (у галузі діяльності); 

– ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони 

праці на робочому місці, у виробничому колективі; 

– проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

– проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та 

професійної захворюваності; 

– здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого 

колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

– методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу); 

у проектно-конструкторській діяльності: 

– упровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і 

режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень у галузі охорони праці. 

Робочою програмою навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності                    

263 – «Цивільна безпека» першого курсу передбачено самостійну роботу, 

обсяг якої складає 80 (108) годин. 

Під час підготовки майбутнього інспектора з охорони праці однією з 

важливих вимог є набуття студентами навичок і здатності самостійного 

поглибленого отримання знань і умінь, необхідних для вирішення питань 

промислової та цивільної безпеки та охорони праці під час подальшої 

професійної діяльності. 

Робоча програма навчального курсу містить не тільки вивчення 

студентами відповідної довідкової, науково-технічної, правової та 

нормативної інформації, а й питання організації самостійно-пізнавальної 

діяльності за допомогою ознайомлення з методикою роботи з технічною 
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літературою і нормативною документацією з промислової та цивільної 

безпеки та охорони праці. 

Контрольні заходи з вивчення навчальної дисципліни 

Обов’язковим елементом процесу навчання студентів є контроль знань. 

Для цього лектор використовує перевірку знань, умінь і навичок студентів 

для подальшого корегування змісту та побудови навчального процесу. 

Розроблена робоча програма передбачає поточний і підсумковий 

контроль знань за графіком, який розробляє кафедра та затверджує декан 

факультету. 

Підсумковий контроль  

Підсумковий контроль визначає знання, уміння та навички студентів у 

цілому і є заключним етапом вивчення навчальної дисципліни. 

Після закінчення занять у семестрі студенти складають залік за 

отриманими з навчальної дисципліни знаннями. Результати складання заліку 

фіксуються у заліковій відомості та надаються у деканат. 

До складання заліку допускаються студенти, які успішно засвоїли 

лекційний матеріал та самостійно опрацювали питання з навчальної 

дисципліни, які були винесені на самостійну підготовку. Для студентів 

заочної форми навчання обов’язковим є виконання та захист контрольної 

роботи. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

зфн 

1 Основні етапи розвитку науки про захист людини від 

шкідливого та небезпечного впливу техногенного 

виробничого середовища 

9 

2 Концепція формування цілісної системи знань з питань 

охорони праці  

9 

3 Сучасний стан охорони праці. Стан охорони праці в 

Україні  

9 

4 Засади державної політики в Україні з питань охорони 

праці 

9 

5 Основні принципи організації охорони праці 9 

6 Засади законодавства з охорони праці та створення 

безпечних для працівників умов праці 

9 

7 Концепція сталого розвитку суспільства та охорони праці. 

Міжнародні та державна концепції сталого розвитку 

суспільства та забезпечення безпеки життя та праці  

8 

8 Угоди та гарантії безпеки праці на робочому місці. 

Колективні договори 

8 

9 Пільги та компенсації під час роботи у несприятливих 

умовах. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

8 

10 Охорона праці пільгових категорій працівників. Граничні 

норми для жінок, неповнолітніх, інвалідів 

8 

11 Виробниче середовище. Виробничі шкідливі та небезпечні 

чинники. Основні поняття про виробничий травматизм і 

професійне захворювання. Травматизм невиробничого 

характеру 

8 

12 Соціальний захист потерпілих на виробництві 7 

13 Виробничі спеціальності зі спеціальності «Цивільна 

безпека» 

7 

 Усього 108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ 

 

Тема 1 Основні етапи розвитку науки про захист людини від 

шкідливого та небезпечного впливу техногенного виробничого 

середовища 

Історія розвитку питань безпеки праці та знарядь. Значення профспілок 

у вирішенні питань охорони праці. Міжнародна організація з охорони праці 

(МОП). Охорона праці за радянських часів та в сучасній Україні. 

 

Тема 2 Концепція формування цілісної системи знань з питань 

охорони праці 

Навчання людини охороні праці та життя – основна концепція 

державної політики. Постанови Кабміну та МОН щодо навчання із охорони 

праці. НПАОП 0.004.12-05. Організація навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці. Інструктажі з охорони праці. Стажування, дублювання і 

допуск до роботи. 

 

Тема 3 Сучасний стан охорони праці. Стан охорони праці в Україні 

Види подій. Соціальна політика держави, керівництва підприємств. 

Причини нещасних випадків. 

 

Тема 4 Засади державної політики в Україні з питань охорони праці 

Нормативна база України з охорони праці. Закон України «Про охорону 

праці». 

 

Тема 5 Основні принципи організації охорони праці 

Умови, за яких відбувається організація охорони праці. Організація 

менеджменту з охорони праці на підприємстві. 
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Тема 6 Засади законодавства з охорони праці та створення безпечних 

для працівників умов праці 

Закони, нормативні акти, постанови, накази, приписи з охорони праці. 

Міжнародні стандарти, акти та нормативи з охорони праці. 

 

Тема 7 Концепція сталого розвитку суспільства та охорони праці. 

Міжнародні та державна концепції сталого розвитку суспільства та 

забезпечення безпеки життя та праці 

Міжнародна концепція. Державна концепція. 

 

Тема 8 Угоди та гарантії безпеки праці на робочому місці. 

Колективні договори 

Угоди та гарантії безпеки праці на робочому місці. Колективні 

договори. 

 

Тема 9 Пільги та компенсації під час роботи у несприятливих 

умовах. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

Пільги та компенсації під час роботи у несприятливих умовах. Засоби 

індивідуального захисту. 

 

Тема 10 Охорона праці пільгових категорій працівників. Граничні 

норми для жінок, неповнолітніх, інвалідів 

Охорона праці пільгових категорій працівників. Граничні норми для 

жінок, неповнолітніх, інвалідів. 

 

Тема 11 Виробниче середовище. Виробничі шкідливі та небезпечні 

чинники. Основні поняття про виробничий травматизм і професійне 

захворювання. Травматизм невиробничого характеру 

Виробниче середовище. Виробничі шкідливі та небезпечні чинники. 

Основні поняття про виробничий травматизм та професійне захворювання. 
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Травматизм невиробничого характеру. 

 

Тема 12 Соціальний захист потерпілих на виробництві 

Закон «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності». Фонд соціального страхування. 

 

Тема 13 Виробничі спеціальності зі спеціальності «Цивільна 

безпека» 

Виробничі спеціальності за напрямом «Охорона праці». Технічний 

директор. Інженер з охорони праці. Страховий експерт з охорони праці.  
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота передбачає відповіді на три теоретичні питання з 

основних розділів навчальної дисципліни. 

Під час екзаменаційної сесії студентам читаються лекції з основних 

розділів навчальної дисципліни. 

Підсумком вивчення цієї навчальної дисципліни є залік, під час якого 

студенти відповідають на теоретичні питання згідно з робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

Залік з навчальної дисципліни приймається тільки після виконання 

студентами контрольної роботи, яку здають на кафедру ОПЦПБ не пізніше, 

ніж за два тижні до її початку. 

Контрольну роботу виконують на аркушах форматом А4 або в 

учнівському зошиті рукописним або друкованим способом. Обсяг 

контрольної роботи не повинен перевищувати 8−10 сторінок. Обов’язковим є 

зазначення варіанта контрольної роботи, який указують на обкладинці 

роботи. Нумерація теоретичних питань повинна відповідати їх нумерації у 

цих методичних вказівках. За необхідності відповіді на питання 

супроводжуються схемами та ескізами.  Наприкінці контрольної роботи 

вказують перелік використаної літератури, дату виконання роботи й 

особистий підпис. Варіант контрольної роботи визначається студентом за 

останньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею 2.1. 
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Таблиця 2.1 − Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань 

1 1 31 61 

2 2 32 62 

3 3 33 63 

4 4 34 64 

5 5 35 65 

6 6 36 66 

7 7 37 67 

8 8 38 68 

9 9 39 69 

10 10 40 70 

11 11 41 71 

12 12 42 72 

13 13 43 73 

14 14 44 74 

15 15 45 75 

16 16 46 76 

17 17 47 77 

18 18 48 78 

19 19 49 79 

20 20 50 80 

21 21 51 81 

22 22 52 82 

23 23 53 83 

24 24 54 84 

25 25 55 85 

26 26 56 86 

27 27 57 87 

28 28 58 88 

29 29 59 89 

30 30 60 90 
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3 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. Назвіть учених, які зробили внесок в охорону праці до XIX століття.  

2. Відомі вчені в галузі охорони праці XIX–XX століть.  

3. Розвиток законодавства з управління охороною праці в Україні з 

XVIII століття до 1917 р.  

4. Охорона праці в Україні з 1971 р. до 1991 р.  

5. Створення основних принципів охорони праці в Україні з 1991 р.  

6. Розкрийте сутність системи безперервного навчання з охорони 

праці в Україні.  

7. Вивчення питань охорони праці в дошкільних закладах і закладах 

освіти.  

8. Який нормативний документ установлює порядок і види навчання й 

перевірки знань з охорони праці та його завдання? 

9. Які види навчання з охорони праці проходять працівники і як 

здійснюється перевірка якості навчання?  

10. Які категорії працівників проходять навчання та перевірку знань з 

охорони праці щорічно? 

11. Які категорії працівників і в які терміни проходять навчання в 

Головному навчально-методичному центрі? 

12. Які категорії працівників і в який термін проходять навчання в 

галузевих навчальних центрах або навчальних закладах з відповідним 

дозволом? 

13. Які категорії працівників, у який термін і в якому обсязі проходять 

навчання безпосередньо на підприємстві? 

14. Які існують види інструктажів з охорони праці і хто їх проводить з 

працівниками? Які кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці? 

15. Вступний інструктаж, його зміст і порядок проведення. 

16. Зміст і порядок проведення первинного та повторного інструктажів.  

17. Позаплановий інструктаж, терміни проведення та зміст.  
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18. Порядок проведення цільового інструктажу. 

19. Оформлення результатів проведення інструктажів на робочому 

місці та порядок звільнення від повторного інструктажу. 

20. Проведення стажування (дублювання) і допуску працівників до 

роботи.  

21. Сформулюйте завдання соціальної політики України щодо 

створення безпечних умов праці. 

22. На які групи поділяються причини нещасних випадків на 

виробництві?  

23. Які причини нещасних випадків належать до організаційних? 

24. У яких ситуаціях причини нещасних випадків є технічними?  

25. Розкрийте сутність психофізіологічних причин нещасних випадків.  

26. Назвіть основні причини нещасних випадків на виробництві. 

27. Які основні напрями забезпечення здорових і безпечних умов праці 

на підприємствах України? 

28. Яка принципова різниця між Законом України «Про охорону праці» 

та законодавчими документами з охорони праці часів СРСР? 

29. Основні засади державної політики України в галузі охорони праці. 

30. Суттєві ознаки встановлення національної системи охорони праці.  

31. Основні зміни та доповнення нової редакції Закону «Про охорону 

праці» з урахуванням ринкових взаємовідносин. 

32. Надайте визначення поняття «управління охороною праці». 

33. Чим зумовлені основні напрями управління охороною праці? 

34. Як упроваджується Концепція управління охороною праці? 

35. Яким шляхом здійснюється державне управління охороню праці?  

36. Надайте характеристику основних законодавчих актів з охорони 

праці. 

37. Що таке нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)? 

38. Реєстр НПАОП, його призначення та зміст. 

39. Структура позначень (шифру) НПАОП. 
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40. Система стандартів безпеки праці (ССБП), їх характеристика та 

кодування. 

41. Вимоги до нормативно-правових актів підприємств. 

42. Охарактеризуйте міжнародне співробітництво України з охорони 

праці. 

43. Мета та цілі Концепції ООН «про сталий людський розвиток». 

44. Умови трудового договору щодо охорони праці. 

45. Про що повинен проінформувати працівника роботодавець під час 

укладання трудового договору? 

46. У якій ситуації працівник може відмовитися від дорученої роботи?  

47. Які дії роботодавця у разі, якщо працівник за станом здоров’я не 

може виконувати роботу, на яку він наймався? 

48. Які розділи колективного договору вирішують питання охорони 

праці?  

49. Як здійснюється фінансування охорони праці на підприємстві?  

50. Основоположні принципи формування колективного договору.  

51. Мета пільг і компенсацій працівникам на виробництві. 

52. Обов’язки роботодавця щодо проведення медичних оглядів.  

53. Види пільг і компенсацій працівникам на виробництві.  

54. Які засоби захисту та коли видаються працівникам?  

55. Обов’язки роботодавця щодо придбання та видачі засобів 

індивідуального захисту.  

56. Які працівники належать до пільгових категорій?  

57. Граничні норми переміщення вантажів жінками. 

58. Граничні норми переміщення вантажів неповнолітніми. 

59. Вимоги охорони праці вагітних жінок, які працюють. 

60. Пільги для жінок, які працюють. 

61. Гарантії неповнолітніх у трудових правовідносинах.  

62. Правила прийому неповнолітніх на роботу, залежно від віку.  

63. Тривалість робочого тижня неповнолітніх та їхня відпустка.  
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64. Норми виробітку та заробітна плата неповнолітніх. 

65. Гарантії від незаконного звільнення неповнолітніх. 

66. Вимоги до використання праці інвалідів. 

67. Обов’язки роботодавця щодо праці ветеранів та осіб похилого віку.  

68. Надайте визначення соціального страхування. 

69. Які законодавчі акти формують основні принципи соціального 

страхування? 

70. Які завдання страхування від нещасного випадку? 

71. Основні принципи страхування від нещасного випадку. 

72. Основні терміни страхування та їх визначення. 

73. Страховий випадок і підстави для оплати потерпілому. Обов’язки 

технічного директора підприємства. 

74. Які зобов’язання Фонду соціального страхування (ФСС) у разі 

страхового випадку? Хто такий страховий інспектор з охорони праці Фонду 

соціального страхування (ФСС) та які його повноваження? 

75. Які завдання ФСС щодо профілактики травматизму та 

профзахворювань? 

76. Джерела фінансування ФСС. 

77. Класи професійного ризику виробництва та страхові тарифи. 

78. Розрахунок розміру щомісячного страхового внеску підприємств. 

79. Страхові експерти з охорони праці. 

80. Наведіть визначення травми, небезпечного чинника, нещасного 

випадку. 

81. На які групи за характером поділяють травми? 

82. За якими показниками поділяють нещасні випадки? 

83. Назвіть ознаки нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом.  

84. Які нещасні випадки не пов’язані з виробництвом? 

85. Викладіть основні положення розслідування нещасних випадків на 

виробництві. Повноваження інженера з охорони праці. 

86. Види травм невиробничого характеру. 
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87. Що таке нещасні випадки невиробничого характеру? 

88. Які нещасні випадки невиробничого характеру підлягають 

розслідуванню? 

89. Основні положення розслідування невиробничих нещасних 

випадків. 

90. Які напрями містить охорона праці? Які питання контролює 

робітник служби охорони праці? Специфічні обов’язки фахівців з охорони 

праці під час роботи в держадміністраціях і органах самоврядування. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за всіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним і підсумковим контролями. 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних кожним 

студентом індивідуальних завдань (контрольної роботи), їх захисту та 

розв’язання завдань під час аудиторних занять. 

Індивідуальні завдання видаються студентам під час установчої сесії 

або у міжсесійний період. У міжсесійний період проводяться групові або 

індивідуальні консультації за графіком, складеним кафедрою, а також із 

застосованням технології дистанційного навчання. 

Викладач кафедри перевіряє контрольні роботи студентів у семиденний 

термін з дати отримання, і у разі недопущення їх до захисту повертає 

студентам для доопрацювання з відповідним записом у журналі. 

Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної сесії у 

вигляді співбесіди з викладачем. 

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення 

компетентностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця та містить семестровий контроль. 

Форма та терміни семестрового контролю визначаються робочим 

навчальним планом напряму підготовки і містять залік з навчальної 

дисципліни «Вступ до спеціальності» в обсязі навчального матеріалу, 

передбаченого робочою програмою. 

Залік проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з обов’язковою 

присутністю студентів. Семестровий контроль з навчальної дисципліни 

проводитися у письмовому вигляді. 

Студент може одержати позитивну оцінку із семестрового контролю, 

якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою, та 

накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оцінювання. 
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Для семестрового контролю у вигляді заліку з контрольною роботою, 

підсумковою кількістю балів студентів заочної форми навчання є сума балів 

за виконання та захист контрольної роботи та розв’язання завдань під час 

аудиторних занять і проведення заліку. 

 

Шкала оцінювання знань студентів заочної форми навчання 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Залік Усього 

0−45 0−10 0−45 0−100 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента під час оцінювання результатів поточного та підсумкового 

контролів, є такі: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

− глибина та характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

− уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку та 

розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

− уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

− уміння аналізувати достовірність одержаних результатів.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та конвертація 

сумарної кількості набраних балів у підсумкові оцінки – за національною 

шкалою. 
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