
 
 

 



 
 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування по-

казників 

Галузь знань, напрям підгото-

вки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

       денна форма навчан-

ня 

Кількість кредитів 

-3 

Галузь знань 

01 «Освіта» 

(шифр і назва)  

Спеціальність  

017  

« Фізична культура і спорт» 

    (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  -   90 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних -2 

самостійної робо-

ти студента -3 

18 год 

Практичні, семінарські 

18 год 

Лабораторні 

- год 

Самостійна робота 

54 год 

 

Вид контролю:іспит 
 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної робо-

ти студента становить: 

     для денної форми навчання – 2:3 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  вивчення дисципліни  є  



- надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефек-

тивної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального уп-

равління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, 

економічної та науково-освітньої діяльності),  

-сформувати  у студентів відповідальність за особисту та колективну 

безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному 

обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях; 

-навчити майбутніх керівників і працівників підприємств та організа-

цій застосовувати сучасні моделі управління охороною праці, умовами 

праці, безпекою праці на національному, регіональному і виробничому 

рівнях в умовах розвитку ринкової економіки;  

   -розвинути вміння вирішувати правові питання з охорони праці, за-

стосовувати методи і засоби для збереження здоров’я людей і матеріаль-

них цінностей. 

Основними завданнями навчальної дисципліни  

- є  набуття студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефек-

тивно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим ура-

хуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здо-

ров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяль-

ності. 

   -навчити студентів основ теоретичних знань з охорони праці; 

   - навчити працювати із законодавчими і нормативно-технічними доку-

ментами; 

    -виробити у студентів уміння вирішувати правові питання, проводити 

розслідування нещасних випадків на виробництві, складати інструкції з 

безпечної експлуатації устаткування, обладнання; 

    -виробити у студентів навички науково-дослідної діяльності, 

привчити їх до самостійності та відповідальності. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 



 знати:  

• законодавчі та нормативні документи з охорони праці; 

• концепції організації охорони праці у державі та на виробництві; 

• обов’язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) 

та їх підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робіт-

ників; 

• основні міжнародні документи з охорони праці; 

• методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небе-

зпечних та шкідливих факторів. 

вміти: 

• ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі чинники, що 

супроводжують працю на виробництві; 

• організувати вирішення питань охорони праці на виробництві (орга-

нізації); 

• використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні й 

нешкідливі умови праці на виробництві; 

• організовувати та брати участь у розслідуванні нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві. 

 

Сформовані  компетенції  

 

Основні загальнокультурні та професійні компетенції 

В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» молодші 

спеціалісти   повинні бути здатними до вирішення професійних задач ді-

яльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і працездатності 

під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні 

компетенції з охорони праці: 

Загальнокультурні компетенції. 

 здатність до ефективного використання положень нормативно-

правових документів в своїй діяльності; 

 володіння основними методами збереження здоров’я та праце-



здатності виробничого персоналу. 

Професійні компетенції. 

в виробничо-технологічній діяльності: 

 обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, вироб-

ничих процесів (в галузі діяльності); 

 ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охо-

рони праці на робочому місці, у виробничому колективі; 

 проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 проведення заходів з профілактики виробничого травматизму 

та професійної захворюваності; 

 здатність до організації діяльності у складі первинного вироб-

ничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

 методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу); 

в проектно-конструкторській діяльності: 

 впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і ре-

жимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучас-

них технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

семестр 

Кількість годин 

всього 

у тому числі : 

Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота сту-

дентів 

3 90 18 9 9 54 

 

 

4.Тематичний план дисципліни 

 



№ 

п/п 

Назва розділу (модуля), 

теми (змістові модулі) 

Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Модуль № 1 20 6 

2+

1 - 11 
1-5*, 

1-3^, 

16^ 

Модульний 

контроль 

1. Правові та організаційні основи 

охорони праці. Державне керу-

вання охороною праці, держав-

ний нагляд і громадський конт-

роль за охороною праці. 

 

     

1-3*, 

1-3 ^, 

2*-3* 

пре-

зен-

тація 

семінарські 

заняття, 

тестування, 

реферат 

 

Модуль № 2 22 4 1 4 13 

1-5*, 

4-5*, 

16^ 

Модульний 

контроль 

2 Вивчення основ охорони праці 

в навчальних закладах. Навчан-

ня з питань охорони праці. 

Профілактика травматизму та 

професійних захворювань у 

спорті. 

     

4-5*, 

16^ 

практичні 

роботи, 

самостійне 

вивчення 

тем 

 

Модуль № 3 37 8 
2+

1 
5 21 

1-5*, 

4^,пр

езен-

таціі 

Модульний 

контроль, 

індивідуа-

льне семес-

трове за-

вдання 

3 Основи фізіології та гігієни 

праці. Мікроклімат робочої зо-

ни.  Освітлення виробничих 

приміщень.  

Шум,ультразвук,інфразвук. 

 5 2 1 5 

1-2*, 

пре-

зен-

тація 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

4 Основи виробничої безпеки. 

Електробезпека. Основи поже-

жної безпеки.   3 

 

4 3 

1-5*, 

4^, 

пре-

зен-

тація 

практичні 

роботи, 

реферат  

5 ЕКЗАМЕН 
11  2  9 

  

 ВСЬОГО 90 18 9 9 54 
 ЕКЗАМЕН 

 

5. Теми лекційних занять 



 
№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Вступ. Загальні питання охорони праці. 1 

2. Законодавство України про охорону праці. 1 

3. Закон України « Про охорону праці». КЗОП.  2 

4. Гарантії  прав працівників на охорону праці. Охорона праці 

жінок,неповнолітніх,інвалідів. 
2 

5. Устаткування, утримання та організація навчально-

виховного процесу в основних приміщеннях 
2 

6. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах. 2 

7. Основи фізіології праці. Мікроклімат робочої зони. Норму-

вання та контроль параметрів мікроклімату. 
2 

8. Освітлення виробничих приміщень. 1 

9. Шум,ультразвук та інфразвук 1 

10. Електробезпека. Дія струму на організм.  Види електрот-

равм. Надання першої допомоги при  ураженні струмом. 
2 

11. Основи пожежної безпеки. 2 

 Всього 18 

 

6. Теми семінарських занять 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1. СЕМ. Правові та організаційні основи охорони праці. Дер-

жавне керування охороною праці. 
2 

2. СЕМ. Основи фізіології та гігієни праці. 2 

3. Модульна Контрольна Робота № 1 1 

4. Модульна Контрольна Робота № 2 1 

5 Модульна Контрольна Робота № 3 1 

 ІСПИТ 2 

 Всього 9 

 

 

 

 

7. Теми практичних занять 



№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці в навчальних закладах. 
2 

2. Профілактика травматизму та професійних захворювань у 

фізичній культурі та спорті. Надання першої допомоги при 

травмах. 

2 

3. Розрахунок природного та штучного освітлення приміщень. 1 

4. Визначення категорійності виробництв, приміщень, буді-

вель за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
2 

5. Оцінка часу евакуації персоналу з приміщень. 2 

 Всього 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми (змістовий  

модуль) 

Короткий зміст Кількість  

годин 



1 

 

1.Правові та організацій-

ні основи охорони праці. 

2.Державне керування 

охороною праці, держав-

ний нагляд і громадський 

контроль за охороною 

праці. 
 

 «Відповідальність посадових осіб і 

працівників за порушення законодавст-

ва про охорону праці» Самостійне опра-

цювання теми; підготовка письмового зві-

ту. 

1 

«Фінансування охорони праці. Основні 

принципи і джерела» Самостійне опра-

цювання теми; підготовка письмового 

звіту. 

1 

«Функції та завдання профспілок» 

Самостійне опрацювання теми; підго-

товка письмового звіту. 

 

1 

«Контроль та нагляд за станом охорони 

праці.» Самостійне опрацювання теми; 

підготовка письмового звіту. 

 

1 

«Основні принципи державної політики 

з охорони праці» Самостійне опрацю-

вання теми; підготовка письмового зві-

ту. 

1 

« Основні положення Закону України  

«Про фізичну культуру і спорт» Само-

стійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

1 

Підготовка до семінарів   2 

 Підготовка до МКР  3 

 Разом  М 1  11 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Вивчення основ охорони 

праці в навчальних за-

кладах.  

Профілактика травмати-

зму та професійних за-

хворювань у спорті. 

«Інструктажі з питань охорони праці. 

Види інструктажів. Порядок проведен-

ня інструктажів для вихованців, учнів, 

студентів.» Самостійне опрацювання 

теми; підготовка письмового звіту. 

 

1 

 

 

 

«Організація служби охорони праці в 

навчально- виховних закладах» Само-

стійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 1 

«Вимоги безпеки та санітарії до місць 

проведення навчального процесу  й 

спортивного інвентарю» Самостійне 

опрацювання теми; підготовка письмо-

вого звіту. 

 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вимоги охорони праці до розташуван-

ня обладнання та організації місць на 

спортивних майданчиках» Самостійне 

опрацювання теми; підготовка письмо-

вого звіту. 

 

1 

 

« Розслідування та облік нещасних ви-

падків у навчально-виховних закладах» 

Самостійне опрацювання теми; підго-

товка письмового звіту. 

1 

«Лікарський контроль під час прове-

дення навчально-виховного процесу з 

фізичної культури» Самостійне опра-

цювання теми; підготовка письмового 

звіту. 

1 

Підготовка до практичних робіт 
4 

Підготовка до МКР 3 

 Разом М 2  13 

3 

 

1.Основи фізіології та гі-

гієни праці. 

2.Основи виробничої 

безпеки. 
 

 «Нормування та контроль параметрів 

мікроклімату» Самостійне опрацювання 

теми; підготовка письмового звіту  
1 

«Джерела,особливості і класифікація 

електромагнітних випромінювань та 

електричних і магнітних полів. Захист 

від електромагнітних випромінювань і 

полів.» Самостійне опрацювання теми; 

підготовка письмового звіту. 

1 

«Основні засоби і заходи забезпечення 

пожежної безпеки навчальних закладів. 

Пожежна сигналізація. Засоби пожежо-

гасіння.» Самостійне опрацювання те-

ми; підготовка письмового звіту. 

 

1 

« Надання першої допомоги при нещас-

них випадках (її  правильність, доціль-

ність, швидкість, черговість)» Само-

стійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

1 

Підготовка до семінарів 2 

Підготовка до практичних робіт 3 

Підготовка до МКР  3 

  Підготовка індивідуального семе-

стрового завдання 
9 

 Разом М 3  12 



 Підготовка до іспиту     (підсумкового тестування) 9 

 ВСЬОГО  54 

 
 

 

 

 

Розподіл  годин самостійної  роботи за модулями 

 

Підготовка до семінарів М 1 - 2      М 2 - -          М 3- 2 

Підготовка до практичних занять М 1- -        М 2 - 4         М 3 - 3 

Виконання індивідуального семест-

рового завдання 
М 1--        М 2 -          М 3 -  9 

Самостійне опрацювання тем М 1 –6        М 2 - 6         М 3 - 4 

Підготовка до МКР М 1 – 3       М 2 –  3        М 3 - 3 

Підготовка до іспиту(підсумкового 

тестування) 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Календарне планування дисципліни 

 



№ 

п.

п. 
Зміст 

Кількість 

годин 
дата 

л
ек

ц
ії
 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

се
м

ін
ар

и
 

 

Модуль № 1     
1 Вступ. Загальні питання охорони праці. 1    

2. Законодавство України про охорону праці. 1    

3-4 Закон України « Про охорону праці». КЗПП. 2    

5-6 СЕМ.1.Правові та організаційні основи охорони 

праці.  

  2 
 

7-8 Гарантії  прав працівників на охорону праці.  2    

9 Модульна контрольна робота №  1   1  

Модуль № 2     

10-

11 
Вивчення основ охорони праці у навчальних за-

кладах. 

2   
 

12-

13 
Устаткування, утримання та організація на-

вчально-виховного процесу в основних примі-

щеннях 

2   
 

14-

15 
ПЗ 1.Проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в навчальних закладах. 

 2  
 

16-

17 
ПЗ 2.Профілактика травматизму та професійних 

захворювань у фізичній культурі та спорті. На-

дання першої допомоги при травмах. 

 2  
 

18 Модульна контрольна робота №  2   1  

Модуль № 3     

19-

20 
Основи фізіології праці. Мікроклімат робочої зо-

ни. Нормування та контроль параметрів мікрок-

лімату. 

2   
 

21- Освітлення виробничих приміщень. 1    

22 ПЗ 3.Розрахунок природного та штучного освіт-

лення приміщень. 

 1  
 

23 Шум,ультразвук та інфразвук 1    

24-

25 
СЕМ.2.Основи фізіології та гігієни праці.   2  

26-

27 
Електробезпека. Дія струму на організм. Надання 

першої допомоги при  ураженні струмом. 

2   
 

28-

29 
Основи пожежної безпеки. 2    

30-

31 
ПЗ 4.Визначення категорійності виробництв, 

приміщень, будівель за вибухопожежною та по-

жежною небезпекою. 

 2  
 

32-

33 
ПЗ 5. Оцінка часу евакуації персоналу з примі-  2   



щень. 
34 Модульна контрольна робота № 3   1  

35-

36 
ІСПИТ(підсумкове тестування)   2  

 

 

10. Рейтингова система оцінювання  
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Іспит Сума 

24 26 41 9 100 

 

Модуль № 1 ( всього 24 бали) 

 

Семінар – 4 бали 

Практичні заняття –  

Самостійна робота –    12 балів  

 звіт про самостійне опрацювання тем – 12 балів  (6 тем по 2 бали)  

Конспект – 2 бали 

Модульна контрольна робота – 6 балів 

Мінімальна  необхідна сума балів -14 
 

     Модуль № 2 ( всього 26 балів) 

Семінар – - 

Практичні заняття – 8 балів (по 4 балів кожне-2)  

Самостійна  робота – 12 балів  

 звіт про самостійне опрацювання тем – 12 балів ( 6 тем по 2бали) 

Модульна контрольна робота – 6 балів 

Мінімальна  необхідна сума балів - 16 

 

Модуль № 3 (всього 41 бал) 

Семінар – 5 балів 

Практичні заняття – 6 балів (по 2 бали кожне)  

Самостійна  робота – 18 балів  

 виконання індивідуальної семестрової роботи – 10 балів 

 звіт про самостійне опрацювання тем –8 балів( 4 теми по 2 бали) 

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Конспект – 4 бали 

Мінімальна  необхідна сума балів - 25 

 

 ІСПИТ(підсумкове тестування)– 9 

Мінімальна  необхідна сума балів - 5  
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 



За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

ДВУФК 

А відмінно 90-100 

В   добре 82-89 

С добре 74-81 

D задовільно 64-73 

Е задовільно 60-63 

FX 
незадовільно 

 з можливістю повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
0-34 

 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Теми семінарських занять. 

4. Практичні  роботи. 

5. Модульні контрольні роботи. 

6. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

7. Питання для самостійного опрацювання. 

     8.Рейтингова система оцінювання. 

     9. Презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Рекомендована література 
 



Основна* 

 

1. Грибан В.Г.,Негодченко О.В. Охорона праці: навч.посібник.(для сту-

дентів вищ.навч.закл.)/В.Г. Грибан,О.В. Негодченко – К.: Центр учбо-

вох літератури,2009. -280 с. 

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 

2006 – 336 с. 

3. Івах Р.М.,Бедрій Я.І.,Білінський Б.О.,Козяр М.М.  Основи охорони 

праці. Навчальний посібник.4-е видання,переробрене і доповнене під 

ред. Івах Р.М.- К.: Кондор,2011.-464 с. 

4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти : 

Навчальний посібник.2-е вид.,доп. –Суми: ВТД « Університетська кни-

га»,2004. – 304 с.  

5. Пістун А.І. Охорона праці в галузі освіти(фізична культура і спорт): 

Навчальний посібник/ Пістун А.І.,Пістун І.П.,Тубальцева  Н.П. –Суми: 

Університетська книга.2009.-244с. 

 

Додаткова література 

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

К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

1. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Ос-

нови охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 

264 с. 

2. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Бере-

зуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Бере-

зуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с. 

3. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко 

та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с. 

4. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, 

Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 

5. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, 

М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с. 

6. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. 

ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів:  “Тріада плюс”, 2010. –  648 с. 

7. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. 

Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с. 

8. РусаловськийА. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 

Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 

2009. – 295 с. 

9. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 

2007. - 227с. 



Основні законодавчі та нормативно-правові акти^ 

1. Закон України «Про охорону праці».  

2. Кодекс законів про працю України  

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».  

4. Закон України «Про пожежну безпеку».  

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)  

у сфері господарської діяльності».  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі 

питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994. 

«Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та 

придбання яких включаються до валових витрат». 

11. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. № 65. 

12. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-

правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці 

України від 08.06.2004 р. № 151. 

13. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  

21.03.2007 р. № 55. 

14. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

15. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. 

16. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

17. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 

підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.  

19. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та 

охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 

р. 



20. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці. Затверджено Головою 

Держгірпромнагляду 07.02.2008. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Держгірпромнагляду. 

2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайтМіністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

3.http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних 

ситуацій України.  

4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво-

рювань України. 

5. http://portal.rada.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

6. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

7. http://base.safework.ru/iloenc- Энциклопедия по охране и безопасности тру-

да   МОТ. 

8. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.  

9. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Норма-

тивні акти України (НАУ)». 

 

 

 

 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Теми семінарських занять. 

4. Практичні роботи. 

5. Питання для самостійного опрацювання. 

6. Рейтингова система оцінювання. 

7. Презентації. 

 

 
 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.social.org.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework


 
 
 
 
 
 
 

Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого нав-

чального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-

довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби по-

точного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається 

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджуєть-

ся заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 

 
 

 
 

 


