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ВСТУП 

 

 

Перехід України до ринкової економіки, докорінні зміни в державному 

регулюванні економічних відносин значно підвищили значенням права в усіх 

сферах економіки країни. Це зумовило необхідність створення нової правової 

бази підприємницької діяльності. У законодавстві України останніми роками 

з’явилися нові правові інститути для регулювання ринкових відносин і 

управління ними. Адміністративний менеджмент є одним з напрямів 

управління суспільством.  

Мета дисципліни: формування системних знань щодо вимог 

законодавства до охорони праці в галузях гірничого виробництва та навичок їх 

застосування в практичній діяльності. 

Завдання: набуття професійних компетенцій з питань законодавчого та 

нормативно-правового регулювання охорони праці для розвʼязання практичних 

проблем, що підлягають аналізу та розв’язанню у процесі трудової діяльності. 

Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у 

підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів з навчальної 

дисципліни «Правові основи охорони праці». У методичних указівках 

наводяться питання до виконання самостійної та контрольної роботи, а також 

приклад виконання практичного завдання, перелік рекомендованої літератури. 

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачена форма підсумкового 

контролю – диференційований залік. Оцінювання знань здійснюється за 

100−бальною шкалою. 

У результаті вивчення курсу «Правові основи охорони праці» студент 

повинен знати:  

− предмет, об’єкт і метод адміністративного, підприємницького та 

трудового права; 

− основні форми та методи державного управління;  

− чинне законодавство, що регулює відносини у сфері здійснення  
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підприємницької діяльності та трудової діяльності; 

− основні положення про структурні підрозділи господарюювальних 

суб’єктів; 

− правові засади регулювання внутрішнього трудового розпорядку;  

− порядок укладання, вимоги до змісту та основні розділи колективного 

договору, контроль за його виконанням;  

− види і процедури матеріальної відповідальності працівників та ін.  

Засвоєння цього курсу має забезпечити формування у майбутніх фахівців 

таких вмінь і навичок:  

− розвʼязувати практичні ситуаційні завдання з адміністративного, 

підприємницького та трудового права здійсненням обґрунтованого вибору та 

застосування норм цих галузей законодавства;  

− діяти в умовах недопущення правопорушень;  

− реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки;  

− уміти розробляти проекти та фахово аналізувати наявні правила 

внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір;  

− бути ознайомленими з видами та процедурою матеріальної 

відповідальності працівників;  

− володіти навичками роботи з текстами нормативно-правових актів, 

зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу 

законів про працю України, Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Податкового кодексу України з метою профілактики 

правопорушень у сфері охорони праці.  
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1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Студенти самостійно опрацьовують питання наведених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу. 

Підсумком самостійної роботи студента денної і заочної форм навчання 

над вивченням дисципліни «Правові основи охорони праці» є складання 

письмового звіту. Текстова частина викладається на стандартному папері 

формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, праве − 20 мм, нижнє − 17 мм, ліве − 

20 мм. Обсяг рукопису складає 10−15 сторінок. Звіт може бути рукописним або 

друкованим. Рисунки, схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і на 

окремих аркушах паперу і мають мати нумерацію в межах розділу. 

У тексті мають бути посилання на використану літературу. На титульній 

сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, тема самостійної роботи, 

прізвище та ініціали студента, назва групи, номер варіанту, прізвище та ініціали 

викладача, який рецензує і приймає захист роботи. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 

обумовлені викладачем і студентом. Після рецензії студент повинен внести 

виправлення у звіті, якщо вони є. 

Звіт про самостійну роботу оцінюється за такими критеріями: 

− повнота і глибина розкриття теми; 

− наявність фактичних матеріалів галузі; 

− наявність таблиць, діаграм, рисунків, схем; 

− якість оформлення. 
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№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

 

ДН ЗЧ 

1  Тема 1 Державна політика у сфері охорони праці  9 16 

2 Тема 2 Правові та організаційні основи охорони 

праці  

11 17 

3 Тема 3 Трудове право та суб’єкти трудових 

правовідносин  

10 17 

4 Тема 4 Дисципліна праці та види відповідальності 

за правопорушення вимог у сфері охорони праці 

10 17 

5 Тема 5 Законодавчо-нормативна база України у 

сфері охорони праці  

10 16 

6 Тема 6 Управління охороною праці  12 17 

7 Тема 7 Питання експертизи в охороні праці  12 17 

8 Тема 8 Закон України «Про санітарне та 

епідеміологічне благополуччя населення»   

12 17 

9 Тема 9 Закон України «Про пожежну безпеку» 12 17 

10 Тема 10 Організація роботи служби пожежної 

безпеки, добровільних протипожежних формувань та 

пожежно-технічних комісій   

10 17 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  108 168 
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1.1  ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

Змістовий модуль 1 

1. Перелічить  основні закони та підзаконні акти, які регулюють 

правові відносини з охорони праці в умовах виробництва. 

2. Якого року прийнята Конституція України? 

3. Якого року прийнятий закон України «Про охорону праці»? 

4. Надайте визначення, що таке «охорона праці». 

5. Перелічить основні розділи закону України «Про охорону праці». 

6. Якого року прийнятий закон України «Про соціальне страхування»? 

7. Що Ви розумієте під висловом «соціальний захист працівника»? 

8. Основні обовʼязки роботодавця щодо організації охорони праці на 

підприємстві. 

9. Перелічить основні принципи працеохоронної політики в Україні. 

10. Що передбачає атестація робочих місць за умовами праці? 

11. Перелічить основні види пільг і компенсацій за шкідливі та 

небезпечні умови праці. 

12. Що належить до засобів індивідуального захисту працівників на 

підприємстві? 

13. Що належить до засобів колективного захисту працівників на 

підприємстві? 

14. Які пільги надаються працівникам, що поєднують роботу7 з 

навчанням? 

15. Перелічить види інструктажів з охорони праці. 

16. Порядок проведення вступного інструктажу. 

17. Порядок проведення первинного та повторного інструктажу. 

18. Порядок проведення позапланового та цільового інструктажу. 

Змістовий модуль 2 

19. Обов’язки працівника підприємства щодо виконання вимог охорони 

праці під час виконання трудових відносин. 

20.  Порядок та періодичність проведення попередніх медичних оглядів 
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працівника. 

21. Надайте визначення поняттям: норма виробітку, норма часу, норма 

обслуговування, норма праці. 

22.  Які ви знаєте форми і системи оплати праці? 

23.  Чи має право працівник підприємства, організації або установи на 

правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та 

незаконного звільнення з роботи? 

24.  Поясніть суть трудового договору (угоди) на підприємстві. 

25.  Які розділи мають бути обов’язково передбаченими у колективному 

договорі? 

26.  Які повноваження комісії з трудових спорів? 

27. Яка тривалість робочого часу упродовж тижня працівників віком: 

від 14 до 16 років, від 16 до 18 років. 

28.  Охорона праці неповнолітніх 

29.  Охорона праці жінок. 

30.  Охорона праці інвалідів. 

31.  Види відповідальності посадових осіб за порушення вимог шодо 

організації охорони праці на підприємстві. 

32.  Компетенція уповноважених органів під час розгляду справ про 

адміністративні правопорушення з питань охорони пращ. 

33.  Порядок фінансування заходів охорони праці на підприємстві. 

34.  Порядок відшкодування шкоди працівникові, потерпілому на 

підприємстві під час виконання ним трудових відносин. 

 

 

1. УКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота передбачає відповіді на теоретичні питання з основних 

розділів дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони 

праці» та розробку інструкції з охорони праці. 
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Інструкція з охорони праці розробляється відповідно до місця роботи і 

посади студента-заочника. 

Під час екзаменаційно-лабораторної сесії читаються лекції основних 

розділів дисципліни та проводяться практичні заняття. 

Після вивчення теоретичного матеріалу виконується контрольна робота, 

яка здається на кафедру ОП і БЖД для перевірки (не пізніше, ніж за два тижні 

до сесії). 

Текстова частина контрольної роботи викладається в учнівському зошиті 

в рукописному варіанті, має містити відповіді на теоретичні питання, рішення 

задач та список використаної літератури.  

Рисунки та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах 

та мають мати нумерацію. 

На титульній сторінці мають бути зазначені назва кафедри, шифр, прізвище 

та ініціали студента, назва групи, номер варіанту. 

У кінці контрольної роботи наводиться список використаної літератури та 

ставиться підпис автора. 

Після рецензування роботи викладачем студент має переглянути роботу 

та, врахувавши зауваження, доопрацювати. 

Контрольна робота оцінюється за такими критеріями: 

– повнота і глибина розкриття теми та правильність розвʼязання задач; 

– наявність таблиць, рисунків, схем; 

– оформлення. 

Залік з дисципліни  приймається після зарахування контрольної роботи.  

Варіанти теоретичних питань контрольної роботи визначаються за 

останньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею 1. 

 

1.1 ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання 

здійснюється на підгрунті виконаної контрольної роботи і її захисту, який 

відбувається під час іспитової сесії у формі співбесіди з викладачем. 
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Залік з дисципліни  приймається після зарахування контрольної роботи.  

Шкала оцінювання контрольної роботи 

Теоретичні 

питання 

Практична 

робота 
Захист Усього 

1 - 32 18 10 60 

 

2.2 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 

 Таблиця 2.1 − Номера питань для контрольної роботи 

№ 

варіанту 

Номер питання 

1 1 31 61 91 

2 2 32 62 92 

3 3 33 63 93 

4 4 34 64 94 

5 5 35 65 95 

6 6 36 66 96 

7 7 37 67 96 

8 8 38 68 97 

9 9 39 69 98 

10 10 40 70 99 

11 11 41 71 100 

12 12 42 72 101 

13 13 43 73 102 

14 14 44 74 103 

15 15 45 75 104 

16 16 46 76 105 

17 17 47 77 106 

18 18 48 78 107 

19 19 49 79 108 

20 20 50 80 109 

21 21 51 81 110 

22 22 52 82 111 

23 23 53 83 112 

24 24 54 84 113 

25 25 55 85 114 

26 26 56 86 115 

27 27 57 87 116 

28 28 58 88 117 

29 29 59 89 118 

30 30 60 90 119 

 

Питання до контрольної роботи 

1. Основний Закон держави як найвища сила, на якій ґрунтується вся 

національна система права.  
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2. Конституційні права та обов’язки громадян. Забезпечення 

рівноправності жінок і чоловіків.  

3. Правові норми, що регулюють права і свободи людини, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Права громадян на працю та 

відпочинок. 

4. Право громадян України на соціальний захист, пенсійне 

забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

5. Право людини на достойний життєвий рівень, на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування. 

6. Обов’язки людини перед суспільством, яке забезпечує вільний 

всебічний розвиток особистості. Конституційно спрямована діяльність держави 

щодо затвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

7. Відповідальність держави перед людиною за свою діяльність.  

8. Забезпечення державою прав на належні безпечні й здорові умови 

праці, на заробітну плату, визначену законом. 

9. Державне фінансування відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних та оздоровчих і профілактичних програм.  

10. Розвиток і вдосконалення безпеки праці, проведення 

профілактичних заходів з виробничої санітарії, вдосконалення наукових 

досліджень із запобігання та зниження захворюваності. 

11. Положення Основного Закону України, що регулюють правові 

відносини у сфері охорони праці та соціального захисту в умовах виробничої і 

невиробничої діяльності. 

12. Принцип пріоритету життя і здоровʼя працівників, повна 

відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 

умов праці. Принцип підвищення рівня промислової безпеки.  

13. Комплексне розвʼязання завдань охорони праці. Соціальний захист 

працівників.  

14. Вимоги з охорони праці. Принцип адаптації трудових процесів до 

можливостей працівника. 
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15. Використання економічних методів управління охороною праці.  

16. Навчання працівників з питань охорони праці.  

17. Координаційна діяльність органів державної влади та обʼєднань 

громадян з проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці.  

18. Використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці.  

19. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань.  

20. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та розміри допомоги. Соціальна діяльність підприємства щодо 

поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії  медичного страхування 

членів трудового колективу. 

21. Характеристика виробничих умов за категоріями важкості та 

напруженості робіт. 

22. Порядок проведення санітарно-технічної паспортизації умов праці 

та атестації робочих місць за умовами праці.  

23. Пільги та компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці, 

визначені чинним законодавством. Відшкодування шкоди працівникам за 

ушкодження здоров’я.  

24. Робочий час і час відпочинку; скорочена тривалість робочого часу; 

додаткові оплачувані відпустки; пільгове пенсійне забезпечення; види оплати 

праці у підвищеному розмірі залежно від класифікації основних форм 

виробничої діяльності. 

25. Загальні закономірності регуляції діяльності людини в умовах 

наявності виробничих шкідливих та небезпечних чинників. Забезпечення 

працюючих лікувально-профілактичним харчуванням. 

26. Пільги під час робіт в умовах термічного навантаження та холодного 

мікроклімату. Заходи технічного та гігієнічного характеру щодо попередження 

переохолодження та перегрівання працівників. 
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27. Забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального 

захисту. Види та способи колективного та індивідуального захисту працюючих.  

28. Державне управління охороною праці, його функції. Органи 

державного управління охороною праці. Діяльність Національної ради у сфері 

управління охороною праці. 

29. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Повноваження місцевих 

органів виконавчої влади з питань охорони праці.  

30. Взаємодія територіальних управлінь Держгірпромнагляду та інших 

органів державного нагляду з органами місцевого самоврядування в галузі 

охорони праці.  

31. Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці. Формування 

коштів фонду охорони праці, галузеві, регіональні, державні кошти фондів 

охорони праці. Контроль за надходженням коштів та відповідальність за 

правильне їх використання. 

32. Наукові дослідження з проблем охорони праці. Науково-дослідні, 

проектно-конструкторські та інші організації, що спеціалізуються у сфері 

нормативно-творчої діяльності з питань безпеки, гігієни праці та виробничої 

санітарії. 

33. Державний нагляд і контроль за охороною праці.  

34. Органи державного нагляду в галузі охорони праці. Повноваження 

органів державного нагляду. Організаційні, контрольні та адміністративні 

функції. 

35. Експертиза проектів щодо безпеки та видача дозволу на роботу 

підприємств відповідно до порядку, встановленого Кабміном.  

36. Система управління охороною праці на підприємстві.  

37. Діяльність професійних спілок у сфері управління підприємством. 

Повноваження виборних органів професійних спілок. Уповноважені найманими 

працівниками особи з питань охорони праці.  
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38. Служба охорони праці. Структура та чисельність служби охорони 

праці на підприємстві. Функції, служби охорони праці. Обов’язки та права 

посадових осіб. 

39. Громадський контроль за охороною праці на підприємствах.  

40. Навчання та інструктажі з питань охорони праці.  

41. Порядок навчання з питань охорони праці.. 

42. Реалізація прав на охорону праці під час укладання працівниками 

трудового договору. Попередні й періодичні медичні огляди працівників.  

43. Нормування й оплата праці. Форми і системи оплати праці.  

44. Оплата праці в умовах неповного робочого часу і на важких роботах 

та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та умовами 

підвищеного ризику для здоров’я. Порядок оплати праці за час простою, а також 

за освоєння нового виробництва.  

45. Відшкодування шкоди працівникам за ушкодження здоров’я 

залежно від ступеня втрати працездатності. Допомога потерпілому у разі 

тимчасової втрати працездатності, стійкої втрати працездатності та у разі 

смертельного наслідку. Відшкодування моральної шкоди. 

46. Строки початку та закінчення виплати сум відшкодування визначені 

чинним законодавством, в умовах виробничої діяльності. Забезпечення 

зайнятості звільненим працівникам. 

47. Основні принципи трудового законодавства та охорони праці, 

передбачені в Кодексі Законів про працю.  

48. Основні трудові права та обов’язки працівників, умови укладання 

договорів про працю. Вимоги адміністрації підприємства щодо поліпшення та 

оздоровлення умов праці. Контроль за дотриманням вимог інструкцій з охорони 

праці.  

49. Колективний договір і угода щодо урегулювання виробничих 

трудових та соціально-економічних відносин. 

50. Зміст колективного договору, угоди. Сфера укладання колективних 

договорів, угод на підприємствах. Дія колективного договору та контроль за  
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його виконанням.  

51. Право робітника на оскарження розірвання трудового договору. 

Строкові трудові договори і договори, укладені на невизначений строк. 

52. Умови розірвання трудового договору з ініціативи власника, 

визначені трудовим законодавством. Розмір вихідної допомоги за розірвання 

трудової угоди.  

53. Повноваження комісій з трудових спорів. Розвʼязання трудових 

спорів судовими інстанціями. Порядок переведення на іншу роботу. 

54. Надурочні роботи.  

55. Види відпочинку. Щорічні відпустки та черговість їх надання. 

Порядок надання додаткових відпусток та відпусток без збереження заробітної 

плати.  

56. Охорона праці жінок та неповнолітніх. Праця інвалідів. 

57. Виробництва, де забороняється використання праці жінок і 

неповнолітніх. Режим праці й відпочинку для працюючих жінок і неповнолітніх. 

Відпустки та пільги для вагітних жінок.  

58. Особливості підліткового віку та правова засада охорони праці 

неповнолітніх. Пільгові умови та обмеження, спрямовані на поліпшення умов і 

охорони праці підлітків. 

59.  Працевлаштування, навчання та перекваліфікація інвалідів, 

порядок залучення їх до роботи в нічний час та надурочних робіт. 

60. Стан охорони праці в Україні. Динаміка загального та смертельного 

травматизму.  

61. Чинники, що впливають на рівень виробничого травматизму.  

62. Обов’язки працівників щодо додержання трудової і технологічної 

дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці. Трудова та 

технологічна дисципліна праці.  

63. Види відповідальності за порушення трудової і технологічної 

дисципліни. 

64. Дисциплінарна відповідальність. Порядок та строки притягнення до  
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відповідальності за порушення вимог у сфері охорони праці. 

65. Матеріальна відповідальність. Позовна давність. Відповідальність за 

заподіяну шкоду особам або організаціям відповідно до вимог Цивільного 

кодексу. Способи відшкодування шкоди.  

66. Адміністративна відповідальність. Види стягнень за адміністративні 

правопорушення. Адміністративні правопорушення в галузі законодавства про 

працю, охорону праці й навколишнього середовища, в промисловості та 

будівництві. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.  

67. Органи, які розглядають справи про адміністративні 

правопорушення. Ведення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

охорони праці, пожежної безпеки, санітарного нагляду, ядерної та радіаційної 

безпеки.  

68. Провадження справ про адміністративні правопорушення. Порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності. Права особи, що 

притягається до адміністративної відповідальності.  

69. Компетенція уповноважених органів під час розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. Порядок оскарження постанови про 

адміністративне правопорушення. Контроль за провадженням справ про 

адміністративні правопорушення.  

70. Кримінальна відповідальність. Злочини. Відповідальність 

неповнолітніх. Неосудність. Злочини, скоєні в стані сп’яніння.  

71. Види покарання за вчинений злочин: позбавлення права займати 

певні посади; накладення штрафів; громадські та виправні роботи; обмеження 

волі; позбавлення волі; конфіскація майна.  

72. Амністія. Умовне засудження. Іспитовий строк.  

73. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання. Давність 

притягнення до кримінальної відповідальності.  

74. Відповідальність за порушення законодавства про працю, про 

охорону праці, шкоду, заподіяну здоров’ю людей, правил пожежної безпеки, 

правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, правил безпеки при 
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проведення будівельних робіт, правил зберігання, обліку та перевезення 

вибухових речовин.  

75. Питання охорони праці у Цивільному Кодексі України, Указах 

Президента, постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. 

76. Здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності у 

сфері охорони праці. 

77. Юридична відповідальність за скоєння злочинів у сфері службової 

діяльності. Види відповідальності та покарання за невиконання вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.  

78. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства. 

Прокурорський нагляд за провадженням справ про адміністративні 

правопорушення.  

79. Функції прокурорського нагляду за виконанням законодавства про 

охорону праці. Повноваження органів прокуратури у сфері охорони праці. 

Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.  

80. Основні положення Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції».  

81. Поняття «корупції» та «корупційного правопорушення». 

Формування державної антикорупційної політики. Координація і контроль за 

діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання та протидії корупції.  

82. Повноваження керівників органів державної влади, юридичних осіб, 

їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення. 

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення корупційних 

правопорушень. Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції. 

83. Єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Загальні 

правові, економічні та соціальні засади забезпечення охорони праці, радіаційної 

безпеки, санітарного благополуччя та пожежної безпеки на території України. 

Закони цільового спрямування.  

84. Закон України «Про охорону праці». Основні положення Закону 

України «Про охорону праці». 



19 

 

85. Державна політика в галузі охорони праці щодо регулювання 

відносин між працівником і роботодавцем з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища. Комплексне розвʼязання питань охорони праці на 

державному рівні, з урахуванням економічної та соціальної політики держави.  

86. Національні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на п’ятиріччя та кожний поточний рік. 

87. Нормативно-правові акти про охорону праці, що регулюють правові 

відносини у сфері охорони праці і мають чинність правових норм. Види 

нормативних актів.  

88. Правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та 

інші документи з питань охорони праці. 

89. Міжгалузева і галузева сфера дії нормативних актів про охорону 

праці. Дія міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 

Організація нормотворчого процесу. 

90. Державний реєстр міжгалузевих та галузевих нормативних актів про 

охорону праці. Терміни перегляду державних, міжгалузевих та галузевих 

нормативних актів про охорону праці. Мережа базових організацій із цієї 

проблеми. 

91. Схема кодування міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці. 

92. Держстандарти, ГОСТи, ССБТ, що застосовуються на території 

України і регламентують вимоги охорони праці. 

93. Нормативно-правові акти, що діють у межах підприємства. Порядок 

їх опрацювання і затвердження. 

94. Положення про розробку інструкцій з охорони праці та 

періодичність їх перевидання. 

95. Порядок розслідування, облік та аналіз аварій і нещасних випадків і 

професійних захворювань в установах, підприємствах і організаціях. 

96. Охорона здоров’я – загальний обов’язок суспільства та держави. 

Основні засади законодавства в галузі охорони здоров’я.  
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97. Основні принципи охорони здоров’я. Обов’язки громадян щодо 

охорони здоров’я. Охорона здоров’я матері та дитини.  

98. Закон України «Про санітарне та епідеміологічне благополуччя 

населення».  

99. Обов’язки суспільства та держави щодо охорони здоров’я 

населення. Забезпечення здорового навколишнього середовища.  

100. Обов’язки роботодавців у галузі охорони здоров’я. Права громадян 

щодо охорони здоров’я. Порядок проведення санітарно-епідеміологічної 

експертизи.  

101. Єдині санітарно-гігієнічні вимоги до планування і забудови 

населених пунктів, будівництва й експлуатації промислових і інших об’єктів. 

102.  Створення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту 

та відпочинку; організація виробничих та інших процесів, пов’язаних з 

діяльністю людей, які можуть мати шкідливий вплив на здоров’я. 

103. Організаційно-правові засади діяльності органів, установ і закладів 

державної санепідемслужби, їх функції, права та обов’язки у сфері 

життєдіяльності населення і суспільного виробництва. 

104. Державні стандарти, технічні умови та їх погодження з органами 

охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства. 

105. Державний контроль і нагляд у галузі охорони здоров’я. Здійснення 

контрольних і наглядових функцій за додержанням законодавства про охорону 

здоров’я спеціально уповноваженими органами виконавчої влади. 

106. Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя територій і 

населених пунктів. 

107. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». Вимоги законодавства під час роботи з радіоактивними речовинами та 

іншими джерелами іонізувальних випромінювань. Основні функції державного 

нагляду за ядерною та радіаційною безпекою. 

108. Загальносвітова  та державна статистика у сфері пожежної безпеки. 

Загальнодержавні заходи щодо боротьби з вогнем.  
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109. Становлення пожежної справи в Україні. Перші згадки про заходи 

боротьби з пожежами на території України.  

110. Соціальні, економічні та екологічні наслідки пожеж. Фінансові, 

трудові та матеріальні збитки від пожеж. Кошти, що витрачаються на ліквідацію 

пожеж.  

111. Ефективність протипожежного захисту людини та матеріальних 

цінностей. 

112.  Основні напрями державної політики щодо забезпечення 

пожежної безпеки. Профілактика пожеж та обмеження їх збитків.  

113. Правове підґрунтя державної політики в галузі пожежної безпеки. 

Закон України «Про пожежну безпеку». Повноваження органів виконавчої 

влади в галузі пожежної безпеки. Компетенція Міністерства з питань 

надзвичайних ситуацій у сфері пожежної безпеки. Оперативне управління 

силами та засобами, що залучаються для ліквідації пожеж.  

114. Обов’язки власників підприємств та громадян щодо забезпечення 

пожежної безпеки.  

115. Основні вимоги пожежної безпеки, наведені у відомчих 

нормативних актах. 

116. Організація роботи служби пожежної безпеки, добровільних 

протипожежних формувань та пожежно-технічних комісій.  

117. Державний пожежний нагляд. Структура органів Держпожнагляду. 

Повноваження і функції органів Держпожнагляду, планування їх роботи.  

118. Організація перевірок об’єктів господарювання з питань пожежної 

безпеки. Розподіл об’єктів господарювання за рівнем пожежної небезпеки та 

ступенем ризику щодо пожежної безпеки.  

119. Порядок розслідування та облік пожеж. Прямі та побічні збитки від 

пожеж.  

120. Масово-роз’яснювальна робота, навчання та інструктажі з питань 

пожежної безпеки. Порядок та строки проведення протипожежних інструктажів.  

 



22 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

1. Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (9 лекцій) 5 балів 10 балів 

2. Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Наявність 

розрахунково-

графічної 

роботи 

Захист 

розрахунково-

графічної 

роботи 

Модульні 

контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, 

олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, 

брейнрингах 

Усь

ого 

10 балів 20 балів 10+10= 20 

балів 

10 балів 60 

балів 

3. Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ПЗ 

Захист ПЗ Відвідування 

ПЗ 

Усього 

9 ПЗ х 1= 9 

балів 

9 ПЗ х 2 = 18 

балів 

3 бали 30 балів 

 

Якщо студент не відвідував більше 50 % занять, то він може отримати за 

семестр у цілому більше ніж 60 балів з максимальної кількості, яка дорівнює 

100 балами. Заборгованість з відвідувань може бути ліквідовано 

відпрацюванням пропущеного матеріалу та захистом його на контрольно-

консультаційних заняттях за окремим розкладом. 

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80 

балів, то він може отримати додатково до 15 балів на розгляд викладача.  
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