
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 8; 

2. Назва: Атестація робочих місць; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шаталов О.С., к.с-г.н., доцент; 

9. Результати навчання: визначати необхідність, забезпечувати організацію атестації робочих місць за 

умовами праці на підставі законодавчих та інших нормативно-правових актів; використовувати 

методики, інструментальне забезпечення вимірювання різних шкідливих виробничих факторів на 

робочих місцях; проводити вимірювання показників виробничого шуму на робочому місці та оцінювати 

їх значення відповідно до гігієнічного нормування; проводити вимірювання показників світлового 

середовища на робочому місці та оцінювати їх значення відповідно до гігієнічного нормування; 

проводити вимірювання пилового навантаження на робочому місці та оцінювати його значення 

відповідно до гігієнічного нормування; проводити вимірювання хімічно небезпечних речовин різного 

класу небезпечності на робочому місці та оцінювати їх значення відповідно до гігієнічного нормування; 

проводити вимірювання показників мікроклімату на робочому місці та оцінювати їх значення відповідно 

до гігієнічного нормування; складати карту умов праці робочого місця за дії шкідливих виробничих 

факторів, важкості та напруженості праці; давати гігієнічну оцінку умовам праці на робочому місці за дії 

шкідливих виробничих факторів, важкості та напруженості праці; визначати важкість та напруженість 

праці на робочому місці, здійснювати інтегральне бальне оцінювання важкості праці; встановлювати 

пільги і компенсації працівникові за шкідливі, важкі умови та напруженість праці. 

10. Форми організації занять: лекція, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна підготовка, 

індивідуальне науково-дослідне завдання, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Безпека сучасних виробничих 

технологій, Організація діяльності служби охорони праці. 

12. Зміст курсу: Нормативно-правове забезпечення атестації робочих місць за умовами праці. Гігієнічна 

класифікація умов праці. Організація проведення атестації робочих місць. Технічне забезпечення 

визначення фізичних, хімічних, біологічних шкідливих виробничих факторів. Визначення факторів 

трудового процесу. Оформлення результатів санітарно-гігієнічного дослідження та вимірювань.  Пільги 

та компенсації за шкідливі, важкі умови та напруженість праці. Паспортизація робочих місць. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.08.1992 р. № 442. 2. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами 

праці : Рекомендації Міністерство праці України від 01.09.1992 р. № 41. 3. Організаційно-технічне 

забезпечення атестації та паспортизації робочих місць: курс лекцій. / Укладачі: В.М. Лобойченко, С.В. 

Бєлан. НУЦЗУ, 2012. 226 с. 4. Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд) / 

Під ред. А.М. Шевченка, О.П. Яворовського. Виниця: Нова книга, 2005. 528 с. 5. Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу : наказ Міністерство охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
 18 год. лекцій, 12 год. практичних занять, 10 год. лабораторних занять, індивідуальне науково-

дослідне завдання, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

 Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної 

лекції, аналіз конкретної ситуації, демонстрація готових рішень. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль: екзамен у кінці 2 семестру. 

 Поточний контроль (60 балів): тестування, оцінювання практичних та лабораторних завдань, 

оцінювання індивідуального завдання. 

16. Мова викладання: українська. 

 

В.о. завідувача кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, к.т.н, доцент                                                                                                 О.М. Кухнюк 
DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: ФП 8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Title: Certification of workplaces; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІІ (мaster’s); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shatalov O.S., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Results of studies: to determine the need to provide the organization of job certification under working 

conditions on the basis of legislative and other normative legal acts; use techniques, tools for measuring various 

harmful manufacturing factors in workplaces; to measure the industrial noise indicators in the workplace and 

evaluate their values in accordance with hygienic normation; to measure the indicators of the light environment 

in the workplace and evaluate their values in accordance with hygienic normation; to measure dust load in the 

workplace and evaluate its value in accordance with hygienic normation; Measurement of chemically dangerous 

substances of various classes of danger in the workplace and evaluate their values in accordance with hygienic 

normation; to measure microclimate indicators in the workplace and evaluate their values in accordance with 

hygienic normation; compile a map of working conditions of the workplace for the action of harmful industrial 

factors, severity and intensity of labor; to give a hygienic assessment of working conditions in the workplace for 

the actions of harmful production factors, severity and labor intensity; to determine the severity and intensity of 

labor in the workplace, carry out an integral score of the severity of labor; install benefits and compensation to 

the worker for harmful, difficult conditions and tensions of labor 

10. Forms of organizing classes: lecture, practical classes, laboratory work, independent preparation, individual 

research task, control measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Security of modern production technologies, 

organization of activity of labor protection  
12. Course contents: Normative-legal guarantee of certification of workplaces under labor conditions. Hygienic 

classification of working conditions. Organization of certification of workplaces. Technical maintenance of 

determination of physical, chemical, biological harmful production factors. Determination of the factors of the 

labor process. Registration of results of sanitary-hygienic research and measurements. Benefits for harmful, 

difficult conditions and labor intensity. Compensation for harmful, difficult conditions and labor intensity. 

Passport certification. 

13. Recommended educational editions: 1. Procedure for conducting job certification under working 

conditions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 01.08.1992 No. 442. 2. Methodical 

recommendations for the certification of workplaces under working conditions: Recommendations Ministry of 

Labor of Ukraine dated 01.09.1992 No. 41. 3. Organizational and technical support of certification and 

certification of workplaces: lecture course. / Compilers: V.M. Loboechenko, S.V. Belay Nutzzo, 2012. 226 p. 4. 

Hygiene of labor (methods of research and sanitary and epidemiological supervision) / ed. AM Shevchenko, O.P. 

Yovorovsky. Vinnya: New Book, 2005. 528 p. 5. Hygienic classification of labor on the indicators of 

harmfulness and danger of factors of the production environment, the severity and intensity of the labor process: 

Order Ministry of Health of Ukraine dated 08.04.2014 No. 248. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 18 hours of lectures, 12 hours of practical 

classes, 10 hours of laboratory work, individual research, 80 hours of independent work. Together - 120 hours. 

Methods: Use of multimedia, individual tasks, elements of problem lecture, analysis of a specific situation, 

demonstration of ready-made decisions. 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: exam at the end of the 2th semester. Current control (60 points): testing, assessment of practical 

and laboratory tasks, assessing the individual task. 
16. Language of teaching: ukrainian 
 
В.о. завідувача кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, к.т.н, доцент                                                                                                 О.М. Кухнюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


