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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Профілактика виробничого травматизму та 

професійних захворювань» у системі підготовки фахівців з питань охорони 

праці є спеціальним навчальним курсом, який вивчає зміст професії фахівця 

охорони праці на основі отримання знань та умінь із правових, організаційно-

технічних, соціально-економічних і психологічних питань профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань, визначеного 

відповідними державними нормативно-правовими та нормативно-технічними 

актами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу 

пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до 

результатів діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Профілактика виробничого 

травматизму та професійних захворювань» студенти повинні: 

знати: 

− законодавчі засади профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні; 

− законодавство про об’єкти підвищеної небезпеки; 

− міжнародні конвенції про засади, що сприяють безпеці та гігієні праці; 

− державну політику України з питань профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань; 

− управління охороною праці на державному та галузевому рівнях; 

− органи державного нагляду за охороною праці; 

− основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань 

в Україні; 

− навчання з питань охорони праці під час підготовки працівників,  

прийняття на роботу та в період роботи; 

− порядок розслідування нещасних випадків на виробництві; 

− систему соціального захисту працівників на виробництві в Україні; 
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− гігієнічну класифікацію шкідливих речовин за характером впливу на 

організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин; 

− методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму 

та професійних захворювань; 

− систему стандартизації в охороні праці як складову профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань; 

− міжнародні стандарти з охорони праці OHSAS 18000; 

− принципи проведення аудиту з охорони праці підприємства за 

національними та міжнародними стандартами; 

− методи оцінювання економічної ефективності заходів з удосконалення 

умов та охорони праці; 

− принципи та методи проведення атестації та паспортизації санітарно-

технічного стану робочих місць як основи профілактики виробничого 

травматизму; 

− загальні вимоги безпеки виробничих процесів та устаткування, 

токсикологічне оцінювання технологічних процесів; 

− засади і методи проведення моніторингу умов праці; 

− проблеми аналізу та управління професійними ризиками; 

− технічні засоби запобігання виробничому травматизму; 

− сигнальні кольори, сигналізацію, знаки безпеки та їх застосування на 

виробництві; 

− невиробничий травматизм і заходи його попередження. 

уміти: 

− організувати розслідування нещасного випадку, професійного 

захворювання та аварії на виробництві; 

− визначати основні кількісні показники виробничого травматизму та 

професійних захворювань; 

− розробляти інструкції для проведення інструктажів і перевірки знань 

працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки; 
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− визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в 

межах функціональних обов’язків фахівця кваліфікації – інспектор з охорони 

праці; 

− визначати розміри тарифів під час страхування від нещасних випадків на 

виробництві; 

− проводити ідентифікацію та паспортизацію потенційно небезпечних 

об’єктів; 

− обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці у конкретній 

виробничій ситуації; 

− визначати кількість працівників служби охорони праці та необхідну 

площу приміщення для її розташування; 

− контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; 

− проводити аналіз, прогнозування, профілактику виробничого 

травматизму та професійних захворювань; 

− визначати збитки, пов’язані з виробничим травматизмом і професійними 

захворюваннями; 

− користуватися державними стандартами України з питань охорони 

праці; 

− організувати проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту охорони 

праці підприємства за національними та міжнародними стандартами; 

− проводити оцінювання економічної ефективності заходів з 

удосконалення умов та охорони праці; 

− організувати проведення атестації та паспортизації санітарно-технічного 

стану робочих місць як основи профілактики виробничого травматизму; 

− визначати наявність робіт з підвищеною небезпекою; 

− проводити моніторинг умов праці; 

− оцінити безпечність технологічного обладнання та процесів за окремими 

чинниками; 

− визначати рівень професійного ризику на виробництві; 
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− визначити необхідні технічні рішення системи попередження нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

пор. 

 Кількість годин 

 

Назва теми денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

 

Законодавчі засади профілактики виробничого травматизму та 
професійних захворювань в Україні 

6 9 

2 Державна політика України з питань профілактики 
виробничого травматизму та професійних захворювань 

6 9 

3 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві 

6 9 

4 Соціальний захист працівників на виробництві 6 9 

5 Законодавство про об’єкти підвищеної небезпеки 6 9 

6 

 

Міжнародна конвенція про засади, що сприяють безпеці та 
гігієні праці 6 9 

7 Виробниче середовище та його вплив на людину 6 9 

8 

 

Основні причини виробничого травматизму та професійних 
захворювань в Україні 6 9 

9 

 

Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого 
травматизму та професійних захворювань 6 9 

10 

 

 

Стандартизація в охороні праці як невід’ємна складова 
профілактики виробничого травматизму та професійних 
захворювань 

6 

9 

11 

 

Аудит охорони праці підприємства за національними та 
міжнародними стандартами 

6 
9 

12 

 

Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в 
ринковій системі господарювання 

6 
9 

13 

 

 

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу 

6 

9 

14 
Загальні вимоги безпеки виробничих процесів та устаткування. 
Токсикологічне оцінювання технологічних процесів 

6 
9 

15 Перелік робіт з підвищеною небезпекою 6 9 

16 

 

Атестація робочих місць – підгрунтя профілактики 
виробничого травматизму та професійних захворювань 

6 
9 

17 

 

Моніторинг умов праці як важлива складова профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань 

6 
9 

18 Професійний ризик: проблеми аналізу й управління 6 9 

19 Технічні засоби запобігання виробничому травматизму 6 9 

20 
Сигнальні кольори, сигналізація, знаки безпеки та їх 

застосування на виробництві 

6 
9 

21 Невиробничий травматизм і заходи його попередження 6 10 

 Усього: 126 210 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

  

Тема 1 Законодавчі засади профілактики виробничого травматизму 

та професійних захворювань в Україні 

Актуальність і необхідність вивчення навчальної дисципліни 

«Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань». 

Загальні положення профілактики виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні. Організація профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань, передбачена Законом України «Про охорону праці». 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення таких понять: травма, виробнича травма, 

професійне захворювання, профілактика. 

2. Наведіть загальні положення профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні. 

3. Надайте визначення охорони праці. 

4. Що встановлюють правові заходи та засоби з охорони праці? 

5. Що встановлюють соціально-економічні заходи та засоби з охорони 

праці? 

6. Що встановлюють організаційно-технічні заходи та засоби з охорони 

праці? 

7. Що встановлюють санітарно-гігієнічні заходи та засоби з охорони 

праці? 

8. Що встановлюють лікувально-профілактичні заходи та засоби з 

охорони праці? 

9. Які статті Конституції України стосуються питань профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

10. Наведіть структуру законодавчої бази охорони праці в Україні. 

11. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які права на 

охорону праці має робітник під час укладання трудового договору? 

 



10 
 

12. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які існують 

вимоги щодо забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами 

індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами? 

13. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які існують 

вимоги щодо управління охороною праці та обов’язки роботодавця? 

14. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які існують 

вимоги щодо фінансування охорони праці? 

15. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які існують 

вимоги щодо регулювання охорони праці у колективному договорі? 

16. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які існують 

вимоги щодо додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, 

будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів 

виробництва? 

17. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які існують 

вимоги щодо відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, 

завданих порушенням вимог з охорони праці? 

18. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», які органи 

здійснюють державний нагляд за охороною праці? 

19. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», хто здійснює 

громадський контроль за додержанням вимог чинного законодавства про 

охорону праці? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 2 Державна політика України з питань профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань 

Державна політика в галузі охорони праці. Концепція управління 

охороною праці в Україні. Державна політика управління охороною праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть основні пункти державної політики в галузі охорони праці в 

Україні. 
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2. На чому ґрунтується та на що спрямована Концепція управління 

охороною праці в Україні? 

3. Дайте визначення поняття «управління охороною праці». 

4. Чим зумовлюється необхідність визначення основних напрямів 

управління охороною праці?  

5. Як здійснюється державне управління охороною праці в Україні? 

6. Що повинні передбачати державні заходи з охорони праці? 

7. Що належить до  першочергових завдань у сфері управління 

охороною праці в Україні? 

8. Назвіть органи державного управління охороною праці в Україні. 

9. Які повноваження щодо управління охороною праці має Кабінет 

Міністрів України? 

10.  Які повноваження щодо управління охороною праці має 

Держгірпромнагляд України? 

11.  Які основні завдання виконує Національний науково-дослідний 

інститут охорони праці? 

12.  Які повноваження мають регіональні органи управління охороною 

праці та безпечної життєдіяльності? 

13.  Які заходи з управління охороною праці проводять органи місцевого 

самоврядування? 

14.  Які організації здійснюють управління охороною праці на 

галузевому рівні? 

15.  Як здійснюється управління охороною праці на рівні підприємств, 

організацій, установ? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 3 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві 

Загальні положення. Схема оповіщення про нещасний випадок. Алгоритм 

дій роботодавця під час організації звичайного розслідування нещасного 
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випадку. Алгоритм дій роботодавця під час організації спеціального 

розслідування нещасного випадку. Хто контролює розслідування нещасних 

випадків? 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «нещасний випадок». 

2. Яким документом регламентується в Україні порядок розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві? 

3. Наведіть схему повідомлення про нещасний випадок. 

4. За яким алгоритмом роботодавець приймає рішення про організацію 

розслідування НВ? 

5. Які дії зобов’язаний здійснити потерпілий або свідок нещасного 

випадку? 

6. Які дії зобов’язаний здійснити керівник робіт, якщо стався нещасний 

випадок? 

7. Якщо потерпілий звернувся до лікувально-профілактичного закладу, 

які організації протягом доби він повинен повідомити про нещасний випадок? 

8. У який термін має бути проведене звичайне розслідування нещасного 

випадку, і на яких підставах він може бути продовжений? 

9. Яким є склад комісії для проведення звичайного розслідування 

нещасного випадку? 

10. Надайте схему дій роботодавця під час звичайного розслідування 

нещасного випадку. 

11.  Надайте схему дій комісії під час звичайного розслідування 

нещасного випадку. 

12.  Які документи оформлюються під час проведення звичайного 

розслідування нещасного випадку? 

13.  Хто затверджує матеріали звичайного розслідування нещасного 

випадку? 
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14.  Кому надаються матеріали звичайного розслідування нещасного 

випадку? 

15.  У яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасного 

випадку? 

16.  Хто і в який термін видає наказ про створення комісії спеціального 

розслідування нещасного випадку? 

17.  Надайте схему дій роботодавця під час спеціального розслідування 

нещасного випадку. 

18.  Яким має бути склад комісії для проведення спеціального 

розслідування нещасного випадку? 

19.  У який термін має бути проведене спеціальне розслідування 

нещасного випадку, і на яких підставах він може бути продовжений? 

20.  Які документи оформлюються під час проведення спеціального 

розслідування нещасного випадку? 

21.  Кому надаються матеріали спеціального розслідування нещасного 

випадку? 

22.  Хто затверджує матеріали спеціального розслідування нещасного 

випадку? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 4 Соціальний захист працівників на виробництві 

Історія питання. Завдання Фонду страхування від нещасних випадків. 

Основні принципи страхування від нещасного випадку. Основні положення 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

Питання для самоперевірки 

1. Які міжнародні документи регламентують діяльність з питань 

соціального захисту працівників.  
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2. Які існують базові моделі побудови системи страхування від 

нещасних випадків на виробництві у країнах світу? 

3. Укажіть завдання Фонду страхування від нещасних випадків. 

4. Яка сфера дії Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»? 

5. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», які основні принципи 

страхування від нещасного випадку? 

6. У чому полягає паритетність держави, представників застрахованих 

осіб і роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку? 

7. У чому полягає своєчасність і повнота відшкодування шкоди 

страховиком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»? 

8. У чому полягає формування та витрачання страхових коштів на 

солідарній підставі? 

9. У чому полягає диференціювання страхового тарифу з урахуванням 

умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної 

захворюваності на кожному підприємстві? 

10. У чому полягає економічна заінтересованість суб’єктів страхування в 

поліпшенні умов і безпеки праці? 

11. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», хто є суб’єктом та 

об’єктом страхування від нещасного випадку? 

12. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
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захворювання, які спричинили втрату працездатності», що таке страховий 

ризик і страховий випадок? 

13. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», що віднесено до 

страхових виплат Фонду? 

14. Надайте структуру Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків. 

15. Які документи подаються для розгляду справ про страхові виплати до 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків? 

16. Які документи подаються до Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків у разі втрати годувальника? 

17. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», як і на яких підставах 

відшкодовується моральна шкода потерпілому? 

18. Наведіть схему безпосередньої практичної та технічної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків. 

19. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», які встановлено 

щомісячні страхові виплати й інші витрати на відшкодування шкоди? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 5 Законодавство про об’єкти підвищеної небезпеки 

Основні поняття Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». 

Нормативно-правові акти у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної 

небезпеки. Основні положення Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки». Стан декларування об’єктів підвищеної небезпеки в Україні. 



16 
 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення основних понять: об’єкт підвищеної небезпеки, 

ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечний об’єкт, 

аварія на об’єкті підвищеної небезпеки. 

2. Дайте визначення основних понять: ризик, прийнятний ризик, 

управління ризиком, декларація безпеки. 

3. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність об’єктів 

підвищеної небезпеки? 

4. Які установи здійснюють державний нагляд і контроль у сфері 

діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки? 

5. Які повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки? 

6. Які повноваження спеціально уповноважених центральних органів 

виконавчої влади у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної 

небезпеки? 

7. Які міжнародні акти регламентують декларування безпеки? 

8. Що таке ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки? 

9. Що таке декларація безпеки? 

10. Який зміст мають плани локалізації та ліквідації аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки? 

11. Який існує порядок будівництва або реконструкції об’єктів 

підвищеної небезпеки в Україні? 

12. Який існує порядок надання дозволу на експлуатацію об’єктів 

підвищеної небезпеки в Україні? 

13. Який існує порядок відшкодування шкоди, заподіяної аварією на 

об’єкті підвищеної небезпеки? 

14. Який принцип організації страхування ризику об’єктів підвищеної 

небезпеки?  

Література: [1–24]. 
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Тема 6 Міжнародна конвенція про засади, що сприяють безпеці та 

гігієні праці 

Рекомендація щодо охорони здоров’я працівників на місцях роботи. 

Технічні заходи захисту від умов, шкідливих для здоров’я працівників. 

Міжнародне право про медичний огляд працівників. Міжнародне право про 

повідомлення про професійні захворювання. Міжнародні організації з питань 

охорони праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Яких заходів мають уживати роботодавці для створення на робочих 

місцях відповідних умов щодо захисту здоров’я? 

2. Які питання щодо охорони праці мають бути повідомлені працівникам? 

3. Які види праці потребують медичного огляду? 

4. Із якою метою проводяться медичні огляди працівників? 

5. Які засоби першої допомоги під час нещасних випадків мають 

передбачатися на робочих місцях? 

6. Які питання з охорони праці належать до компетенції ООН? 

7. Усесвітня організація охорони здоров’я (УООЗ): мета її діяльності та 

основні напрями роботи. 

8. Яку діяльність здійснює Міжнародне агентство з атомної енергії 

(МАГАТЕ)? 

9. Міжнародна організація праці (МОП): головна мета й основні напрями 

діяльності. 

Література: [1–24]. 

 

Тема 7 Виробниче середовище та його вплив на людину 

Чинники виробничого середовища та їх вплив на здоров’я та 

працездатність людини. Санітарна класифікація підприємств. Вибір 

майданчика під промислове підприємство та розміщення виробничих будівель 

на його території. Вимоги безпеки до влаштування будівель і приміщень. 

Санітарні вимоги до виробничих і допоміжних приміщень. 



18 
 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення виробничого середовища і трудового середовища. 

2. Надайте визначення фізичної діяльності та її категорій. 

3. Наведіть основні показники, за якими характеризуються категорії робіт 

за величиною енерговитрат організму відповідно до ДСН 3.3.6.042-99. 

4. Надайте визначення розумової діяльності, утоми, втомленості та 

перевтоми. 

5. Які виявлення має хронічна перевтома? 

6. Що таке монотонність праці та за допомогою яких заходів вона може 

бути зменшена? 

7. Які існують ознаки стресу? 

8. Які негативні наслідки стресу? 

9. Укажіть, які основні вимоги пожежної безпеки до генерального плану 

промислового підприємства? 

10. Укажіть, які встановлені зони на генеральному плані підприємства? 

11. Дайте визначення санітарно-захисної зони підприємства. 

12. Дайте перелік класів шкідливості підприємств. 

13. Укажіть, яка формула використовується для розрахунків площі, 

відведеної під підприємство? 

14. Дайте перелік вимог до площі промислового підприємства. 

15. Назвіть порядок розташування будівель і споруд на території 

підприємства. 

16. Які існують вимоги пожежної безпеки під час улаштування 

промислових будівель і споруд? 

17. Дайте перелік санітарних вимог до виробничих приміщень. 

18. Які існують санітарні вимоги до допоміжних приміщень? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 8 Основні причини виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні 
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Динаміка виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Психофізіологічні причини виробничого травматизму та професійних 

захворювань. Заходи попередження й усунення причин виробничого 

травматизму та професійних захворювань. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте динаміку виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні за останні роки. 

2. Прокоментуйте інтенсивність смертності залежно від статі інвалідів. 

3. Прокоментуйте інтенсивність смертності залежно від групи 

інвалідності. 

4. Прокоментуйте інтенсивність переходу зі стану «здоровий» до стану 

інвалід І, ІІ і ІІІ групи. 

5. Прокоментуйте шлюбний статус інвалідів праці. 

6. Охарактеризуйте динаміку виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні за останні роки за галузями виробництва. 

7. Охарактеризуйте основні технічні причини виробничого травматизму 

та професійних захворювань в Україні. 

8. Охарактеризуйте основні організаційні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

9. Охарактеризуйте основні санітарно-гігієнічні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

10. З якими чинниками пов’язані психофізіологічні причини 

виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. 

11.  Надайте визначення та наведіть основні риси характеру людини. 

12.  Що таке рухливість нервових процесів? 

13. Від чого залежить уміння створювати та зберігати протягом 

робочого дня оптимальний робочий психологічний стан? 

14. Які основні психологічні причини виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні? 
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15.  Які соціальні наслідки травматизму та професійних захворювань? 

16.  Які економічні наслідки травматизму та професійних захворювань? 

17. Які існують технічні заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

18. Які існують санітарно-гігієнічні заходи попередження й усунення 

причин виробничого травматизму та професійних захворювань? 

19. Які існують правові заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

20. Які існують організаційні заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

21. Які існують економічні заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

22. Наведіть схему основних засобів і заходів первинного забезпечення 

безпечної експлуатації об’єктів. 

23. Наведіть схему основних засобів і заходів вторинного забезпечення 

безпечної експлуатації об’єктів. 

24. Наведіть схему основних засобів і заходів третинного забезпечення 

безпечної експлуатації об’єктів і резерви системи безпеки. 

25. Наведіть схему реалізації навчання та пропаганди з питань охорони 

праці. 

Література: [1–24]. 

 

Тема 9 Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань 

Монографічний метод аналізу виробничого травматизму та 

профзахворювань. Статистичний метод аналізу виробничого травматизму та 

профзахворювань. Топографічний метод аналізу виробничого травматизму та 

профзахворювань. Економічний метод аналізу виробничого травматизму та 

профзахворювань. Метод експертних оцінювань аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте монографічний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

2. Охарактеризуйте статистичний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

3. Охарактеризуйте статистичний груповий метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

4. Надайте визначення коефіцієнта частоти виробничого травматизму та 

профзахворювань. 

5. Надайте визначення коефіцієнта важкості виробничого травматизму 

та профзахворювань. 

6. Надайте визначення коефіцієнта втрат виробничого травматизму та 

профзахворювань. 

7. Як визначається коефіцієнт виробничого травматизму? 

8. Як визначається коефіцієнт уперше виявлених професійних 

захворювань? 

9. Як визначається індекс професійних захворювань? 

10. Як визначається коефіцієнт навчання з питань охорони праці? 

11. Як визначається коефіцієнт наявності служб охорони праці? 

12. Як визначається коефіцієнт охоплення робітників медичним оглядом? 

13. Як визначається показник ефективності залучення до адміністративної 

відповідальності? 

14. Як визначається показник ефективності призупинених робіт? 

15. Як визначається індекс професійного ризику? 

16. Охарактеризуйте топографічний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

17. Охарактеризуйте економічний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

18. Охарактеризуйте метод експертних оцінювань аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань.  
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Література: [1–24]. 

 

Тема 10 Стандартизація в охороні праці як невід’ємна складова 

профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань 

Стандартизація охорони праці. Стандартизація управління якістю. 

Стандартизація управління довкіллям. Сертифікація як процедура 

підтвердження відповідності. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення, що таке стандартизація. 

2. На яких принципах забезпечення має будуватися стандартизація 

системи «людина – трудова діяльність – умови праці»? 

3. Дайте визначення, що таке система стандартів охорони праці та 

система стандартів безпеки праці. 

4. Охарактеризуйте ієрархію системи стандартів безпеки праці в Україні. 

5. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «0»? 

6. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «1»? 

7. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «2»? 

8. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «3»? 

9. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «4»? 

10.  Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «5»? 

11.  Що документально реалізовано у системі стандартів безпеки праці 

підсистеми «0»? 

12.  На яких принципах будується управління якістю? 

13.  Що встановлюють стандарти серії ДСТУ ISO 9000 – 19011? 

14.  На яких принципах будується стандартизація управління довкіллям? 

15.  Що встановлюють стандарти серії ДСТУ ISO 14000-97 – 14012-97? 

16.  На яких принципах будується система екологічного менеджменту 

підприємства? 

17.  Що необхідно для впровадження системи екологічного менеджменту 

підприємства? 
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18.  Які головні питання підлягають розгляду під час екологічного аудиту? 

19.  Що таке сертифікація? 

20.  Що підлягає врахуванню під час сертифікації системи охорони праці 

на підприємстві? 

21.  На яких принципах будується система менеджменту здоров’я та 

безпеки на підприємстві? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 11 Аудит охорони праці підприємства за національними та 

міжнародними стандартами 

Нормативно-правові засади працеохоронного аудиту. Об’єкт 

працеохоронного аудиту. Мета та завдання аудиту. Аудит СУОП на 

відповідність міжнародним стандартам. 

Питання для самоперевірки 

1. Які нормативно-правові акти забезпечують правові засади 

працеохоронного аудиту. 

2. Що повинен забезпечувати роботодавець для функціонування СУОП 

відповідно до Закону України «Про охорону праці»? 

3. Що таке аудит з точки зору забезпечення реалізації політики та 

досягнення її мети? 

4. Надайте визначення працеохоронного аудиту. 

5. Складіть алгоритм запровадження системи управління охороною 

праці. 

6. Що є об’єктом працеохоронного аудиту? 

7. З чого складається система управління охороною праці підприємства? 

8. Які складові має політика у сфері охорони праці підприємства? 

9. Наведіть схему політики у сфері охорони праці підприємства. 

10.  Наведіть схему планування у сфері охорони праці підприємства. 

11.  Наведіть схему впровадження й управління у сфері охорони праці 

підприємства. 
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12.  Яка мета і завдання аудиту охорони праці підприємства? 

13.  Що повинно перевірити підприємство за допомогою аудиту СУОП? 

14.  У чому полягає інтеграція систем управління? 

15.  Як здійснюється аудит СУОП на відповідність міжнародним 

стандартам? 

16.  Кого називають аудитором з охорони праці? 

17.  Хто може бути замовником аудиту СУОП? 

18.  Які документи потрібні для здійснення СУОП? 

19.  Що вважається невідповідністю під час проведення аудиту охорони 

праці та як вони оформляються? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 12 Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в 

ринковій системі господарювання 

Економічні та людські втрати у зв’язку з незадовільними умовами праці. 

Необхідність модернізації застарілої моделі соціального страхування у зв’язку з 

переходом на новий етап розвитку економіки. Зв’язок змін структури 

зайнятості з показниками виробничого травматизму та професійної 

захворюваності. Проблема системи управління охороною праці. Проблеми 

системи соціального страхування. Методика оцінювання економічної 

ефективності заходів удосконалення умов та охорони праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте економічні та людські втрати у зв’язку з 

незадовільними умовами праці. 

2. Якою є динаміка змін чисельності населення в Україні за останні роки 

і в чому її причина? 

3. Дайте характеристику дитячої смертності в Україні порівняно з 

іншими країнами. 

4. З яких причин постала потреба у модернізації застарілої моделі 

соціального страхування? 
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5. Які існують проблеми системи соціального страхування в Україні? 

6. Який існує зв’язок змін структури зайнятості з показниками 

виробничого травматизму та професійної захворюваності? 

7. Які існують проблеми системи управління охороною праці в Україні? 

8. З яких джерел складається економія в результаті впровадження 

системи управління охороною праці? 

9. Як визначається економія від зниження виробничо зумовленої 

захворюваності? 

10.  Як визначається кількість умовно звільнених працівників? 

11.  Як визначається економія фонду заробітної плати та відрахувань на 

соціальне страхування за рахунок підвищення продуктивності праці? 

12.  Як визначається економія за рахунок переведення робітників, оплата 

яких проводилася за ставками зі шкідливими умовами праці, на роботи з 

нормальними умовами? 

13.  Як визначається збиток, заподіяний підприємству професійними 

захворюваннями і травматизмом? 

14.  Як визначається економія від скорочення плинності кадрів? 

15.  Як визначається величина річного економічного ефекту від 

упровадження системи управління охороною праці? 

16.  Надайте структуру річної економії від поліпшення безпеки праці. 

Література: [1–24]. 

 

Тема 13 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості 

та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу 

Сфера застосування та загальні положення Гігієнічної класифікації праці. 

Терміни та визначення, що застосовуються в Гігієнічній класифікації праці. 

Гігієнічні критерії та класифікація умов праці. Токсикологічне оцінювання 

матеріалів. 
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Питання для самоперевірки 

1. Укажіть сферу застосування Гігієнічної класифікації праці за 

показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу. 

2. З якою метою проводиться гігієнічне оцінювання умов і характеру 

праці на робочих місцях? 

3. На яких принципах базується Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу? 

4. Для яких установ застосована Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу? 

5. Надайте визначення понять: гігієна праці, умови праці, шкідливий 

виробничий чинник. 

6. Укажіть фізичні шкідливі виробничі чинники. 

7. Укажіть хімічні шкідливі виробничі чинники. 

8. Укажіть біологічні шкідливі виробничі чинники. 

9. Надайте визначення понять: важкість праці, напруженість праці, 

небезпечний виробничий чинник. 

10.  Що належить до гігієнічних нормативів умов праці? 

11.  Що таке гранично допустима концентрація шкідливої речовини у 

повітрі робочої зони? 

12.  Які існують гранично допустимі концентрації шкідливої речовини  

залежно від особливостей впливу на організм? 

13.  Що таке максимальна разова гранично допустима концентрація 

шкідливої речовини у повітрі робочої зони? 

14.  Що таке середньозмінна гранично допустима концентрація шкідливої 

речовини у повітрі робочої зони? 

15.  Надайте визначення понять: експозиція, професійний ризик, захист 

часом. 
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16.  Надайте визначення понять: здоров’я, професійні захворювання, 

професійна захворюваність, виробничо-обумовлена захворюваність. 

17.  Надайте визначення понять: працездатність, роботоздатність, робочий 

день (зміна), постійне робоче місце. 

18.  Розкрийте класифікацію за умовами праці. 

19.  Надайте визначення понять таких умов праці: оптимальні, допустимі, 

шкідливі, небезпечні (екстремальні). 

20.  Укажіть встановлені ступені шкідливих умов праці та надайте їх 

характеристику. 

21. Який вплив чинять на людину синтетичні матеріали? 

22. Чим зумовлена небезпечність синтетичних матеріалів для стану 

здоров’я організму? 

23. Назвіть критерії шкідливої дії на організм синтетичних матеріалів. 

24. Що таке токсикологічне оцінювання матеріалів? 

25. Дайте характеристику головних етапів токсикологічного оцінювання 

матеріалів. 

26. Як визначається ступінь небезпеки хімічних речовин, що мігрують із 

синтетичних матеріалів? 

27. За якими нормативами здійснюється контроль за використанням 

синтетичних матеріалів? 

28. Назвіть методи контролю речовин, що мігрують із синтетичних 

матеріалів у навколишнє середовище. 

Література: [1–24]. 

 

Тема 14 Загальні вимоги безпеки виробничих процесів та 

устаткування. Токсикологічне оцінювання технологічних процесів 

Безпека виробничих процесів та устаткування. Організаційні заходи щодо 

забезпечення безпечних умов праці. Порядок оформлення робіт із підвищеною 

небезпекою. Організація проведення робіт із підвищеною небезпекою. 
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Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 

небезпекою. 

Питання для самоперевірки 

1. До яких видів робіт висуваються підвищені вимоги з безпеки? 

2. На яких етапах використання виробниче устаткування повинно 

забезпечувати безпечність працівників? 

3. Чим забезпечується безпечність конструкції виробничого 

устаткування7 

4. Наведіть визначення небезпечної ситуації. 

5. З урахуванням чого встановлюються вимоги безпеки до виробничого 

устаткування конкретних груп, видів, моделей (марок)? 

6. Які необхідно виконувати організаційні заходи задля забезпечення 

безпечного проведення робіт? 

7. Хто є відповідальними особами за безпечне проведення робіт? 

8. За що відповідає керівник робіт? 

9. Кого призначають керівниками робіт за нарядом? 

10.  За що відповідає виконавець робіт? 

11.  Кого призначають виконавцями робіт за нарядом? 

12.  За що відповідає допускаючий? 

13.  За що відповідають наглядачі за виконанням робіт? 

14.  За що відповідають члени бригади? 

15.  Який існує порядок оформлення робіт із підвищеною небезпекою? 

16.  У якому вигляді може бути оформлений бланк наряду залежно від 

обсягу ремонтних робіт та організації їх проведення? 

17.  Які роботи проводяться за нарядами? 

18.  Хто видає наряд на виконання робіт? 

19.  Указати основні принципи організації проведення робіт із 

підвищеною небезпекою. 

20.  Які додаткові заходи безпеки повинні бути передбачені у наряді під 

час проведення робіт із підвищеною небезпекою? 
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21.  Указати дії працівників під час перерви, після закінчення перерви, 

після закінчення робочого дня та після повного закінчення робіт із підвищеною 

небезпекою. 

22.  Який існує порядок навчання з охорони праці працівників, зайнятих 

на роботах з підвищеною небезпекою? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 15. Перелік робіт з підвищеною небезпекою 

Визначення робіт з підвищеною небезпекою та загальні вимоги до їх 

організації. Загальні вимоги безпеки перед початком проведення робіт з 

підвищеною небезпекою. Загальні вимоги безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Загальні вимоги безпеки при аварійних ситуаціях. 

Загальні вимоги безпеки після закінчення робіт з підвищеною небезпекою. 

Питання для самоперевірки 

1. Які роботи належать до робіт з підвищеною небезпекою? 

2. Указати, після яких обов’язкових дій можна розпочинати виконання 

робіт з підвищеною небезпекою. 

3. Хто несе відповідальність за виконання заходів, які забезпечують 

безпечність робіт і передбачені наряд-допуском? 

4. Які робочі місця повинні бути віднесені до зон постійно діючих 

небезпечних виробничих чинників? 

5. Які робочі місця повинні бути віднесені до зон потенційно 

небезпечних виробничих чинників? 

6. Укажіть межі небезпечних зон, у межах яких імовірне виникнення 

небезпек у зв’язку з падінням предметів? 

7. За яких умов допускається виконання робіт у небезпечних зонах? 

8. Які особи допускаються до самостійної роботи з розбирання будівель і 

споруд? 

9. Які встановлено загальні вимоги безпеки перед початком проведення 

робіт з підвищеною небезпекою? 
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10.  Яких осіб призначають відповідальними керівниками робіт? 

11.  Яких осіб призначають відповідальними виконавцями робіт? 

12.  Яких вимог повинен дотримуватися відповідальний виконавець робіт 

з моменту допуску бригади до виконання робіт із підвищеною небезпекою? 

13.  Укажіть порядок видачі та повернення нарядів-допусків для робіт з 

підвищеною небезпекою. 

14.  Які встановлено загальні вимоги безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою? 

15.  Які встановлено загальні вимоги безпеки після закінчення робіт із 

підвищеною небезпекою? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 16 Атестація робочих місць – підгрунтя профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань 

Мета проведення атестації робочих місць. Порядок проведення атестації 

робочих місць за умовами праці. Методика проведення атестації робочих місць 

за умовами праці. Організація роботи з атестації робочих місць за умовами 

праці. Вивчення чинників виробничого середовища та трудового процесу. 

Гігієнічне оцінювання умов праці. Оцінювання технічного та організаційного 

рівня робочого місця. 

Питання для самоперевірки 

1. З якою метою проводиться атестація робочих місць? 

2. Дайте визначення, що таке: атестація робочих місць за умовами праці, 

безпека праці, важкість праці, гранично допустимий рівень виробничого 

чинника. 

3. Який встановлено порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці? 

4. Хто має проводити атестацію робочих місць за умовами праці? 

5. На кого покладено відповідальність за своєчасне та якісне проведення 

атестації робочих місць за умовами праці? 
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6. Що передбачає атестація робочих місць за умовами праці? 

7. Яка особа має проводити санітарно-гігієнічні дослідження чинників 

виробничого середовища та трудового процесу? 

8. З якою метою використовуються результати атестації робочих місць 

за умовами праці? 

9. Хто контролює якість проведення атестації робочих місць за умовами 

праці? 

10. Який документ регламентує методику проведення атестації робочих 

місць за умовами праці? 

11. На що спрямоване проведення атестації робочих місць за умовами 

праці? 

12. Що має бути відображено в наказі керівника підприємства з 

організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці? 

13. Які особи входять до складу атестаційної комісії з проведення 

атестації робочих місць за умовами праці? 

14. Які завдання стоять перед комісією з проведення атестації робочих 

місць за умовами праці? 

15. Що таке карта праці? 

16. Що визначається під час вивчення чинників виробничого середовища 

та трудового процесу? 

17. Дайте визначення гігієнічного оцінювання умов праці. 

18. Як проводиться оцінювання технічного та організаційного рівня 

робочого місця? 

19. Як оцінюються умови праці керівників і спеціалістів? 

20. Які переліки складаються за результатами атестації робочих місць? 

Укажіть переваги та недоліки проведення атестації робочих місць 

власними силами підприємства і силами сторонньої організації. 

Література: [1–24]. 
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Тема 17 Моніторинг умов праці як важлива складова профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань 

Мета, завдання та принципи моніторингу умов охорони праці. Об’єкти та 

напрями моніторингу умов охорони праці. Індикатори системи моніторингу 

умов охорони праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення моніторингу. 

2. Що таке моніторинг умов охорони праці? 

3. Які інстанції проводять моніторинг умов охорони праці? 

4. Розкрийте основну мету і завдання моніторингу умов охорони праці. 

5. Укажіть принципи, на яких базується моніторинг умов охорони праці. 

6. Назвіть основні об’єкти моніторингу умов охорони праці. 

7. Укажіть основні напрями моніторингу умов охорони праці. 

8. Що забезпечує проведення моніторингу умов охорони праці? 

9. Назвіть рівні моніторингу умов охорони праці? 

10.  Укажіть принципово нові показники, що враховуються під час 

проведення моніторингу умов охорони праці. 

11.  Укажіть індикатори системи моніторингу умов охорони праці. 

12.  Укажіть індикатори профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 

13.  Укажіть індикатори покращення умов та охорони праці. 

14.  Укажіть індикатори забезпечення контролю та нагляду за станом умов 

та охороною праці. 

15.  Укажіть індикатори оцінювання професійних і соціальних ризиків. 

16.  Укажіть індикатори інформаційного й економічного забезпечення 

охорони праці. 

Література: [1–24]. 
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Тема 18 Професійний ризик: проблеми аналізу й управління 

Професійний ризик, основні поняття та визначення. Алгоритм виявлення, 

оцінювання виникнення небезпечних ситуацій на виробництві. Актуальність 

проблеми оцінювання виробничих ризиків. Кількісні методи оцінювання 

професійних ризиків. Прямі методи оцінювання ризиків. Метод оцінювання 

ризиків на підставі матриці «ймовірність – шкода» або «ймовірність – 

наслідки». Метод вербальних функцій. Метод оцінювання ризиків на підставі 

ступенів дотримання вимог безпеки. Метод оцінювання ризиків на підставі 

системи Елмері. Методи оцінювання ризиків на підставі ранжування рівня 

вимог (індекс ОВР). 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення понять: професійний ризик, клас професійного 

ризику, виробничий ризик, ризик виникнення небезпечної ситуації, оцінювання 

базового ризику, оцінювання залишкового ризику, припустимий ризик. 

2. Наведіть алгоритм виявлення, оцінювання виникнення небезпечних 

ситуацій на виробництві. 

3. Як визначається ступінь базового ризику виникнення небезпечних 

ситуацій? 

4. Як здійснюється експертне оцінювання умовної ймовірності 

виникнення небезпечної події в числовому відтворенні? 

5. Як здійснюється експертне оцінювання важкості та можливі наслідки 

небезпечної події в числовому відтворенні? 

6. Як визначається можливість нараження на небезпеку? 

7. Як здійснюється розробка плану заходів за результатами визначення 

ступеня базового ризику? 

8. Охарактеризуйте актуальність проблеми оцінювання виробничих 

ризиків. 

9. Чим відрізняється неусвідомлене (неявне) оцінювання ризиків від 

оцінювання ризиків у межах сучасної системи управління охороною праці? 
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10.  Яким вимогам повинна відповідати методика оцінювання 

професійного ризику отримання виробничої травми або професійного 

захворювання? 

11.  Надайте характеристику прямих методів оцінювання ризиків. 

12.  Надайте характеристику методу оцінювання ризиків на підставі 

матриці «ймовірність – шкода» або «ймовірність – наслідки». 

13.  Надайте характеристику методу вербальних функцій оцінювання 

ризиків. 

14.  Якими правилами необхідно керуватися під час реалізації методу 

вербальних функцій оцінювання ризику? 

15.  Надайте характеристику методу оцінювання ризиків на підставі 

ступенів дотримання вимог безпеки. 

16.  Надайте характеристику методу оцінювання ризиків на підставі 

системи Елмері. 

17.  Надайте характеристику методу оцінювання ризиків на підставі 

ранжування рівня вимог (індекс ОВР). 

Література: [1–24]. 

 

Тема 19 Технічні засоби запобігання виробничому травматизму 

Загальні вимоги безпеки для виробничого обладнання. Захисні 

огородження. Запобіжні та блокувальні пристрої. Гальмівні пристрої. Засоби 

індивідуального захисту. 

Питання для самоперевірки 

1. Які загальні вимоги безпеки для виробничого обладнання встановлено 

в Україні? 

2. Чим гарантується безпека виробничого обладнання? 

3. Що має бути передбачено конструкцією виробничого обладнання для 

забезпечення безпеки його експлуатації? 

4. Які вимоги встановлено до засобів захисту, що належать до 

конструкції виробничого обладнання? 



35 
 

5. Чим повинні бути оснащені змінні, відкидні або розсувні огородження 

робочих органів, які запобігають небезпеці під час роботи виробничого 

обладнання? 

6. Чим повинні відрізнятися частини виробничого обладнання, що 

становлять небезпеку для людини, від інших частин обладнання? 

7. Що таке огороджувальні пристрої? 

8. Відповідно до сучасних вимог, яке обладнання та які частини 

обладнання повинні мати огороджувальні пристрої? 

9. Які вимоги висуваються до огороджувальних пристроїв? 

10.  На якій відстані повинні знаходитися огородження з металевих сіток 

(решіток) від рухомих деталей? 

11.  Які обмеження встановлено для розміру вічка в огородженні для 

спостереження за передачею та рухомими частинами? 

12.  Які існують різновиди захисних огороджень? 

13.  Як проводиться розрахунок захисних огороджень? 

14.  Як проводиться розрахунок на міцність огороджувального пристрою 

заточного верстата? 

15.  Яким вимогам повинні задовольняти конструкції захисних 

огороджень? 

16.  У яких випадках для забезпечення безпеки застосовуються запобіжні 

та блокувальні пристрої машин і механізмів? 

17.  Які пристрої належать до запобіжних і блокувальних? 

18.  Які існують схеми блокувальних пристроїв? 

19.  З якою метою використовуються гальмівні пристрої? 

20.  Як визначається період часу з моменту виявлення небезпеки і до 

повної зупинки машини (обладнання)? 

21.  За яким показником визначають ефективність гальмування мобільних 

машин і як його розраховують? 

22.  Що таке засоби індивідуального захисту? 

23.  Що належить до спецодягу? 
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24.  Як позначається спецодяг залежно від захисних властивостей? 

25.  Що належить до спеціального взуття? 

26.  Що таке засоби захисту рук? 

27.  Що таке засоби захисту голови? 

Література: [1–24]. 

 

Тема 20 Сигнальні кольори, сигналізація, знаки безпеки та їх 

застосування на виробництві 

Загальні положення. Сигнальні кольори. Призначення та застосування. 

Знаки безпеки та їх застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого призначені сигнальні кольори і знаки безпеки? 

2. Чи змінюють сигнальні кольори і знаки безпеки необхідні заходи з 

безпеки праці та засоби захисту працівників? 

3. Для чого слід застосовувати сигнальні кольори та знаки безпеки? 

4. Де слід установлювати знаки безпеки? 

5. Хто встановлює місця розташування знаків безпеки, номери їх 

розмірів, а також порядок застосування пояснювальних написів до знаків 

безпеки на території підприємства, у виробничих приміщеннях і на робочих 

місцях? 

6. Про що доводять знаки безпеки, установлені на воротах і вхідних 

дверях приміщень? 

7. Які існують вимоги щодо контрастності та розташування знаків 

безпеки? 

8. Яка установа забезпечує фарбування обладнання лакофарбними 

матеріалами сигнальних кольорів і нанесення (встановлення) знаків безпеки? 

9. Які кольори належать до сигнальних? 

10.  Для чого застосовується червоний сигнальний колір? 

11.  Для чого застосовується жовтий сигнальний колір? 

12.  Для чого застосовується синій сигнальний колір? 
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13.  Для чого застосовується зелений сигнальний колір? 

14.  Наведіть приклади маркування небезпечних вантажів? 

15.  Наведіть приклади забороняючих знаків безпеки відповідно до ГОСТ 

Р 12.4.026-2001. 

16.  Наведіть приклади знаків і плакатів відповідно до правил 

застосування та випробовування засобів захисту в електроустановках. 

Література: [1–24]. 

 

Тема 21 Невиробничий травматизм і заходи його попередження 

Проблеми аналізу невиробничого травматизму. Порядок розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Повідомлення про 

нещасний випадок. Розслідування нещасного випадку. Облік та аналіз 

нещасних випадків. 

Питання для самоперевірки 

1. Які показники застосовують для інтегрального оцінювання впливу 

небезпек на людину та середовище мешкання? 

2. Які показники є абсолютними для інтегрального оцінювання впливу 

небезпек на людину та середовище мешкання? 

3. Які відносні показники оцінювання невиробничого травматизму 

застосовуються в сучасних умовах? 

4. Які існують недоліки застосування традиційних відносних показників 

оцінювання невиробничого травматизму? 

5. У чому полягають проблеми аналізу невиробничого травматизму? 

6. Яким нормативним документом регламентується порядок 

розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру? 

7. Що визначає «порядок розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру»? 

8. Які випадки вважаються нещасними відповідно до Порядку 

розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру? 
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9. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню згідно з Порядоком 

розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру? 

10.  Яка установа встановлює та засвідчує факт ушкодження здоров’я 

внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру? 

11.  Чи необхідно організовувати проведення розслідування нещасного 

випадку невиробничого характеру, якщо потерпілий був у стані алкогольного 

сп’яніння?  

12.  Хто відповідає за складання та розсилання повідомлення про 

нещасний випадок невиробничого характеру? 

13.  З якою метою проводиться розслідування нещасного випадку 

невиробничого характеру? 

14.  Яка установа проводить розслідування групових нещасних випадків 

невиробничого характеру або зі смертельними наслідками? 

15.  Яка установа і в який термін приймає рішення щодо утворення комісії 

з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру? 

16.  Який склад комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого 

характеру? 

17.  Які документи оформлюються за результатами розслідування 

нещасного випадку невиробничого характеру? 

18.  До яких установ направляються документи  за результатами 

розслідування нещасного випадку невиробничого характеру? 

19.  Які класифікатори використовуються під час оформлення документів 

за результатами розслідування нещасного випадку невиробничого характеру? 

20.  Яка установа відповідає за реєстрацію нещасних випадків 

невиробничого характеру? 

21.  Яка установа проводить облік та аналіз нещасних випадків 

невиробничого характеру? 

Література: [1–24].
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3 ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. Надайте визначення таких понять: травма, виробнича травма, 

професійне захворювання, профілактика. 

2. Наведіть загальні положення профілактики виробничого травматизму 

та професійних захворювань в Україні. 

3. Надайте визначення охорони праці. 

4. Що встановлюють правові заходи та засоби з охорони праці? 

5. Що встановлюють соціально-економічні заходи та засоби з охорони 

праці? 

6. Що встановлюють організаційно-технічні заходи та засоби з охорони 

праці? 

7. Що встановлюють санітарно-гігієнічні заходи та засоби з охорони 

праці? 

8. Що встановлюють лікувально-профілактичні заходи та засоби з 

охорони праці? 

9. Які статті Конституції України стосуються питань профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

10. Наведіть структуру законодавчої бази охорони праці в Україні. 

11. Наведіть основні пункти державної політики в галузі охорони праці в 

Україні. 

12. На чому ґрунтується та на що спрямована Концепція управління 

охороною праці в Україні? 

13. Дайте визначення поняття «управління охороною праці». 

14. Чим зумовлюється необхідність визначення основних напрямів 

управління охороною праці?  

15. Як здійснюється державне управління охороною праці в Україні? 

16. Що мають передбачати державні заходи з охорони праці? 

17. Що належить до  першочергових завдань у сфері управління 

охороною праці в Україні? 
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18. Назвіть органи державного управління охороною праці в Україні. 

19. Дайте визначення поняття «нещасний випадок». 

20. Яким документом регламентується в Україні порядок розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві? 

21. Наведіть схему повідомлення про нещасний випадок. 

22. За яким алгоритмом приймає рішення роботодавець про організацію 

розслідування НВ? 

23. Яким є склад комісії для проведення звичайного розслідування 

нещасного випадку? 

24. Надайте схему дій роботодавця під час звичайного розслідування 

нещасного випадку. 

25. Надайте схему дій комісії під час звичайного розслідування 

нещасного випадку. 

26. Які документи оформлюються під час проведення звичайного 

розслідування нещасного випадку? 

27. Надайте схему дій роботодавця під час спеціального розслідування 

нещасного випадку. 

28. Які документи оформлюються під час проведення спеціального 

розслідування нещасного випадку? 

29. Які міжнародні документи регламентують діяльність з питань 

соціального захисту працівників.  

30. Які існують базові моделі побудови системи страхування від 

нещасних випадків на виробництві у країнах світу? 

31. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», які основні принципи 

страхування від нещасного випадку? 

32. У чому полягає формування та витрачання страхових коштів на 

солідарній основі? 
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33. Надайте структуру фонду соціального страхування від нещасних 

випадків. 

34. Які документи подаються для розгляду справ про страхові виплати до 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків? 

35. Наведіть схему безпосередньої практичної та технічної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків. 

36. Дайте визначення основних понять: об’єкт підвищеної небезпеки, 

ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечний об’єкт, 

аварія на об’єкті підвищеної небезпеки. 

37. Дайте визначення основних понять: ризик, прийнятний ризик, 

управління ризиком, декларація безпеки. 

38. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність об’єктів 

підвищеної небезпеки? 

39. Які установи здійснюють державний нагляд і контроль у сфері 

діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки? 

40. Які міжнародні акти регламентують декларування безпеки? 

41. Що таке ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки? 

42. Який зміст мають плани локалізації та ліквідації аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки? 

43. Який існує порядок будівництва або реконструкції об’єктів 

підвищеної небезпеки в Україні? 

44. Який принцип організації страхування ризику об’єктів підвищеної 

небезпеки?  

45. Яких заходів мають вживати роботодавці для створення на робочих 

місцях відповідних умов щодо захисту здоров’я? 

46. Які засоби першої допомоги у разі нещасних випадків мають 

передбачатися на робочих місцях? 

47. Які питання з охорони праці належать до компетенції ООН? 

48. Усесвітня організація охорони здоров’я (УООЗ): мета її діяльності та 

основні напрями роботи. 
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49. Міжнародна організація праці (МОП): головна мета й основні 

напрями діяльності. 

50. Надайте визначення виробничого середовища та трудового 

середовища. 

51. Надайте визначення фізичної діяльності та її категорій. 

52. Надайте визначення розумової діяльності, утоми, втомленості та 

перевтоми. 

53. Укажіть, які основні вимоги пожежної безпеки до генерального плану 

промислового підприємства? 

54. Дайте перелік класів шкідливості підприємств. 

55. Які існують вимоги пожежної безпеки під час влаштувань 

промислових будівель і споруд? 

56. Дайте перелік санітарних вимог до виробничих приміщень. 

57. Охарактеризуйте динаміку виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні за останні роки. 

58. Охарактеризуйте динаміку виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні за останні роки за галузями виробництва. 

59. Охарактеризуйте основні технічні причини виробничого травматизму 

та професійних захворювань в Україні. 

60. Охарактеризуйте основні організаційні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

61. Охарактеризуйте основні санітарно-гігієнічні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

62. З якими чинниками пов’язані психофізіологічні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні? 

63. Які основні психологічні причини виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні? 

64. Які соціальні наслідки травматизму та професійних захворювань? 

65. Які економічні наслідки травматизму та професійних захворювань? 
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66. Які існують технічні заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму і професійних захворювань? 

67. Які існують санітарно-гігієнічні заходи попередження й усунення 

причин виробничого травматизму та професійних захворювань? 

68. Які існують правові заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

69. Які існують організаційні заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

70. Які існують економічні заходи попередження й усунення причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань? 

71. Наведіть схему основних засобів і заходів третинного забезпечення 

безпечної експлуатації об’єктів та резерви системи безпеки. 

72. Охарактеризуйте монографічний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

73. Охарактеризуйте статистичний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

74. Охарактеризуйте статистичний груповий метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

75. Надайте визначення коефіцієнта частоти виробничого травматизму та 

профзахворювань. 

76. Надайте визначення коефіцієнта важкості виробничого травматизму 

та профзахворювань. 

77. Надайте визначення коефіцієнта втрат виробничого травматизму та 

профзахворювань. 

78. Охарактеризуйте топографічний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

79. Охарактеризуйте економічний метод аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань. 

80. Охарактеризуйте метод експертного оцінювання аналізу виробничого 

травматизму та профзахворювань.  
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81. Дайте визначення, що таке стандартизація. 

82. Дайте визначення, що таке система стандартів охорони праці, та 

система стандартів безпеки праці. 

83. Охарактеризуйте ієрархію системи стандартів безпеки праці в Україні. 

84. На яких принципах будується система екологічного менеджменту 

підприємства? 

85. Які головні питання підлягають розгляду під час екологічного аудиту? 

86. Що таке сертифікація? 

87. На яких принципах будується система менеджменту здоров’я та 

безпеки на підприємстві? 

88. Які нормативно-правові акти забезпечують правове підгрунтя 

працеохоронного аудиту. 

89. Надайте визначення працеохоронного аудиту. 

90. Складіть алгоритм запровадження системи управління охороною 

праці. 

91. Що є об’єктом працеохоронного аудиту? 

92. Наведіть схему політики у сфері охорони праці підприємства. 

93. Наведіть схему планування у сфері охорони праці підприємства. 

94. Наведіть схему впровадження й управління у сфері охорони праці 

підприємства. 

95. Як здійснюється аудит СУОП на відповідність міжнародним 

стандартам? 

96. Які існують проблеми системи управління охороною праці в Україні? 

97. Надайте визначення понять: гігієна праці, умови праці, шкідливий 

виробничий чинник. 

98. Що належить до гігієнічних нормативів умов праці? 

99. Надайте визначення понять: експозиція, професійний ризик, захист 

часом. 

100. Надайте визначення понять: здоров’я, професійні захворювання, 

професійна захворюваність, виробничо-обумовлена захворюваність. 
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101. Надайте визначення понять: працездатність, роботоздатність, 

робочий день (зміна), постійне робоче місце. 

102. Розкрийте класифікацію за умовами праці. 

103. До яких видів робіт висуваються підвищені вимоги з безпеки? 

104. Наведіть визначення небезпечної ситуації. 

105. Які необхідно виконувати організаційні заходи задля забезпечення 

безпечного проведення робіт? 

106. Який існує порядок оформлення робіт із підвищеною небезпекою? 

107. Вказати основні принципи організації проведення робіт із 

підвищеною небезпекою? 

108. Який існує порядок навчання з охорони праці працівників, зайнятих 

на роботах із підвищеною небезпекою? 

109. Які встановлено загальні вимоги безпеки перед початком 

проведення робіт із підвищеною небезпекою? 

110. Які встановлено загальні вимоги безпеки під час виконання робіт із 

підвищеною небезпекою? 

111. Які встановлено загальні вимоги безпеки після закінчення робіт із 

підвищеною небезпекою? 

112. Дайте визначення, що таке: атестація робочих місць за умовами 

праці, безпека праці, важкість праці, гранично допустимий рівень виробничого 

фактора. 

113. Який встановлено порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці? 

114. На що спрямоване проведення атестації робочих місць за умовами 

праці? 

115. Що таке Карта праці? 

116. Дайте визначення гігієнічної оцінки умов праці? 

117. Як проводиться оцінювання технічного й організаційного рівня 

робочого місця? 

118. Що таке моніторинг умов охорони праці? 
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119. Розкрийте основну мету та завдання моніторингу умов охорони 

праці. 

120. Укажіть принципи, на яких базується моніторинг умов охорони 

праці. 

121. Укажіть основні напрями моніторингу умов охорони праці. 

122. Укажіть індикатори забезпечення контролю та нагляду за станом 

умов і охороною праці. 

123. Надайте визначення понять: професійний ризик, клас професійного 

ризику, виробничий ризик, ризик виникнення небезпечної ситуації, оцінювання 

базового ризику, оцінювання залишкового ризику, припустимий ризик. 

124. Наведіть алгоритм виявлення, оцінювання виникнення небезпечних 

ситуацій на виробництві. 

125. Як здійснюється розробка плану заходів за результатами 

визначення ступеня базового ризику? 

126. Охарактеризуйте актуальність проблеми оцінювання виробничих 

ризиків. 

127. Які загальні вимоги безпеки для виробничого обладнання 

встановлено в Україні? 

128. Які вимоги встановлено до засобів захисту, що належать до 

конструкції виробничого обладнання? 

129. Що таке засоби індивідуального захисту? 

130. Що належить до спецодягу? 

131. Для чого призначені сигнальні кольори та знаки безпеки? 

132. Чи змінюють сигнальні кольори та знаки безпеки необхідні заходи з 

безпеки праці та засоби захисту працівників? 

133. Які вимоги щодо контрастності та розташування знаків безпеки 

існують? 

134. Наведіть приклади знаків і плакатів відповідно до правил 

застосування та випробовування засобів захисту в електроустановках. 
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135. Які відносні показники оцінювання невиробничого травматизму 

застосовуються в сучасних умовах? 

136. У чому полягають проблеми аналізу невиробничого травматизму?

 137. Яким нормативним документом регламентується порядок 

розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру? 

138. Що визначає «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру»? 

139. Які випадки вважаються нещасними відповідно до Порядку 

розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру? 

140. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню згідно з Порядоком 

розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру? 

141. Який склад комісії з розслідування нещасного випадку 

невиробничого характеру? 

142. Які документи оформлюються за результатами розслідування 

нещасного випадку невиробничого характеру? 

143. До яких установ направляються документи  за результатами 

розслідування нещасного випадку невиробничого характеру? 

144. Яка установа проводить облік та аналіз нещасних випадків 

невиробничого характеру?  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у письмові формі у вигляді практичних робіт (розвʾязування задач). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу – завдяки проведенню тестування та 

оцінювання (в балах) звіту з самостійної роботи; 

– з практичних завдань – за допомогою перевірки виконаних робіт та їх 

захисту. 

Підсумковий контроль визначає систему та структуру знань студента  

загалом. Він проводиться у вигляді заліку на підставі результатів поточного 

контролю, проведення практичних робіт, а також успішного засвоєння 

проблемних питань, винесених на самостійну підготовку. Студенти, які 

успішно виконали у встановлений термін усі навчальні завдання, передбачені 

робочою програмою, допускаються до заліку. 

Підсумковий контроль відбувається на заліку у письмовій формі у вигляді 

тестових завдань, які містять три теоретичних запитання та одну задачу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної пікали оцінювання. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів поточного та підсумкового контролю оцінювання знань 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(залік) 

Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

ТІ – Т6 Т7 – Т12 Т13 – Т21 

тема 2 (заг. 12) тема 2 (заг. 12) тема 4 (заг. 36) 40 100 

ТІ. Т2. ... .Т21 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 



 

 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних 

захворювань» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 

263 ‒ «Цивільна безпека» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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