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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація 
освітньої 
компоненти 

Сучасний стан охорони праці на виробництві 
характеризується високим рівнем небезпеки, можливістю 
отримання важких травм та смертельних наслідків. 
Незважаючи на деяке зниження виробничого травматизму 
його рівень у порівнянні із розвиненими країнами є високим. 
Тому вивчення питань безпека праці на підприємствах 
цивільної інженерії є важливою складовою підготовки 
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фахівця у галузі теплогазопостачання та вентиляції і 
формування в нього професійних компетентностей. 

Мета освітньої компоненти «Охорона праці в галузі» 
полягає в тому, щоб майбутні фахівці отримали теоретичну і 
практичну підготовку стосовно створення безпечних умов 
праці під час будівництва та експлуатації  галузевих об‘єктів 
теплогазопостачання і вентиляції.   

Завдання (цілі) освітньої компоненти «Охорона праці в 
галузі» є набуття здобувачами вищої освіти знань, вмінь і 
навичок щодо організації безпечного виконання робіт та 
використання їх у проектній документації, під час 
будівництва, експлуатації, проведенні ремонтно-
відновлювальних робіт на об‘єктах галузі з урахуванням 
нових положень нормативно-правових актів та міжнародного 
досвіду в області охорони праці.  

 

Посилання на 
розміщення  
освітньої 
компоненти  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1513 
 

Компетентності ФК04. Здатність пропонувати й обгрунтовувати заходи з 
підвищення ефективності об’єктів і систем 
теплогазопостачання та вентиляції з урахуванням обмежень, 
включаючи ті, що пов’язані з проблемами безпеки праці, 
охорони довкілля, сталого розвитку та з оцінками ризиків у 
галузі теплогазопостачання і вентиляції. 

Програмні 
результати навчання 

ПР02. Вміння організовувати безпечні умови праці на 
будівель них майданчиках, здійснювати соціальний захист 
працівників під час виконання трудових обов’язків, брати 
участь у розробці організаційних заходів з безпеки в мирний 
та воєнний час, оцінювати стійкість роботи об’єктів 
національної економіки в умовах над- звичайних ситуацій і 
визначати заходи з її підвищення 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Здатність логічно і системно мислити; вміння працювати в 
команді, управляти своїм часом; навички самоорганізації; 
вміння працювати з інформацією; розуміння важливості 
дедлайнів, навички комунікації; здатність брати на себе 
відповідальність, навички усного спілкування. 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Оцінювання знань проводиться за 100-бальною системою. 
Воно включає поточне тестування (МК1 та МК2) після 
вивчення кожного змістового модуля (по 20 балів, всього 40 
балів), а також поточне оцінювання за результатами 
виконання студентами практичних завдань (всього 60 балів) 
 Розподіл 54 годин самостійної роботи студентів денної 
форми навчання: 18 год – вивчення літератури по курсу і 
розробка лекційних конспектів  (18+18)х(0,5 год / 1 год 
аудиторних занять); 18 год – підготовка до контрольних 
заходів, розробка звітів з практичної підготовки (6 год на 3 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1513


 

 

кредити ECTS); 18 годин – опрацювання окремих розділів 
програми, які не розглядаються під час аудиторних занять. 
Шкала оцінювання досягнень студента наведена за 
посиланням: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2428 
Заохочувальні (додаткові) бали: 1.Підготовка самостійного 
реферату навчально-дослідницької роботи - до 10 балів) 2. 
Під час проведення лекційних занять – відповідь на питання 
– до 2 балів. 3. Участь з доповіддю за тематикою освітньої 
компоненти на конференції – до 15 балів 4. Написання статті 
в збірник наукових праць – до 25 балів.  
 Модульний контроль знань проводиться в системі Moodle 
ННЦНО. Тести включають три рівня складності із відповідною 
бальною оцінкою питання кожного рівня. Загальна 
інтегральна оцінка курсу розраховується як арифметична 
сума набраних балів (не більше 100 балів) за всі види 
навчальних та додаткових завдань.  
Проведення поточного та підсумкового контролів знань 
здобувачів регламентовано нормативним документами URL: 
https://cutt.ly/MWKZGci;  https://cutt.ly/kE9NGxR 

Місце освітньої 
компоненти в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Вивчення курсу передбачає наявність знань із суміжних 
курсів: «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» та 
спеціальних технічних дисциплін освітньої програми  

Поєднання навчання 
та досліджень 

Здобувачі можуть бути залучені до реалізації наукових 
індивідуальних тем досліджень шляхом відвідування 
наукового гуртка «Безпека людини» та «Промислова 
безпека». У освітньому процесі використовуються 
результати досліджень, опубліковані у матеріалах 
всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-
практичних конференцій: «Сучасні тенденції розвитку 
української науки», «Безпека людини і реалізація права на 
працю в сучасних умовах життєдіяльності», «Проблеми та 
перспективи розвитку охорони праці». 

Інформаційні 
ресурси 
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проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з 
освітньої компоненти «Охорона праці в галузі» для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійних 
програм «Водопостачання та водовідведення» і 
«Теплогазопостачання та вентиляція» денної та заочної форм 
навчання (частина 2). 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==0424==0438==043B==0438=
=043F==0447==0443==043A=3A==0412=2E_==041B=2E=3A=3A.ht
ml  

Дедлайни та 
перескладання 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі змістових модулів 
освітньої компоненти відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної освітньої компоненти на 
платформі Moodle (https://cutt.ly/OgtOnvz) за календарем. 
Повторне вивчення освітньої компоненти здійснюється 
відповідно до «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

Правила академічної 
доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти регламентовано Положенням про виявлення та 
запобігання академічного плагіату в НУВГП 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/). Здобувачі мають самостійно 
виконувати та подавати на оцінювання лише результати 
власних зусиль та оригінальної праці відповідно до Кодексу 
честі студента у НУВГП (http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/). За 
списування під час виконання окремих завдань знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення академічної 
доброчесності. Матеріали щодо пропагування принципів 
доброчесності розміщені за посиланням: 
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність. 
Для ознайомлення і застосовування в своїй діяльності 
принципів академічної доброчесності рекомендується 
онлайн-курс «Академічна доброчесність» 
(https://cutt.ly/AgtO6ac). 

Вимоги до 
відвідування 

Завдання з освітньої компоненти видаються викладачем під 
час практичних занять або дистанційно (розміщуються на 



 

 

навчальній платформі у відповідному розділі або видаються 
відповідно до запиту здобувача електронною поштою). 
Виконання та захист практичних робіт з освітньої 
компоненти, наведених у методичних вказівках 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/18902/1/03-10-20%D0%9C.pdf), 
повинен бути вчасним. Відсутність на занятті компенсується 
самостійним опрацюванням матеріалу, розміщеного на 
навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2425, та його 
виконанням протягом двох тижнів з дня видачі завдання та 
захистом на наступному занятті або на консультації.  
Лекції, практичні заняття, консультації проводяться 
відповідно до розкладу занять (http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi).  
Для пошуку додаткової інформації, ознайомлення з онлайн-
курсом на заняттях можна використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки.  
З «Правилами поведінки під час семестрового контролю»; 
«Інструкцією для здобувачів вищої освіти щодо організації та 
проведення навчальних занять у дистанційній формі» та 
«Положенням про індивідуальний графік навчання студентів 
денної форми навчання Національного університету водного 
господарства та природокористування» можна 
ознайомитися за посиланням  
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/insh/ 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та 
інформальної освіти, визначаються у порядку відповідно до 
«Положення про неформальну та інформальну освіту в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування» (http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/). 
Відкриті онлайн-курси на платформі Coursera 
(https://cutt.ly/RgtSQXe) допоможуть ознайомитись з 
програмою вивчення аналогічних дисциплін у провідних 
університетах світу з відповідним зарахуванням за даною 
освітньою компонентою. 

Оновлення Зміст даної освітньої компоненти оновлюється на основі 
наукових досягнень і сучасних практик в даній галузі та змін 
у освітній програмі щодо програмних результатів навчання. 
Ініціатором оновлень є викладач, а також стейкхолдери, які 
долучаються до процедури оновлення освітньої компоненти 
шляхом надання пропозицій у відкритих тестах анонімного 
анкетування.  

Академічна 

мобільність. 

Інтернаціоналізація 

Питання регламентуються нормативними документами: 
«Стратегія інтернаціоналізації Національного університету 
водного господарства та природокористування на період до 
2025 року» (http://ep3.nuwm.edu.ua/18517/), «Положення про 
академічну мобільність учасників освітнього процесу в 
НУВГП» URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/.Іноземні сайти 
для вивчення освітньої компоненти: Occupational Safety and 
Health Administration. URL: https://www.osha.gov/; Canadian 
centre for occupational health and safety. URL: 
https://www.ccohs.ca/; Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18517/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
https://www.osha.gov/
https://www.ccohs.ca/


 

 

en el Trabajo URL: http://www.insht.es/. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Лекцій 18 год Прак. 18 год Самостійна робота 54 
год 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційно-технічні засади охорони 
праці в галузі 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Знати порядок підготовки, затвердження та перегляду інструкції з охорони праці для 

видів робіт та професій у галузі, його структуру, вміти розробляти інструкції  для 
підприємств теплогазопостачання та вентиляція 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №1 Порядок розробки інструкції з 
охорони праці на підприємстві 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді, проблемно-
пошуковий метод 

Засоби навчання Стенди, зразки інструкцій для різних видів робіт та 
професій, зразки нормативних документів 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Вміти класифікувати нещасні випадки на виробництві та в побуті, організовувати 
розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, характерні 
для підприємств галузі, знати та вміти підготовлювати документацію із розслідування. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №2 Порядок розслідування нещасних 
випадків на виробництві 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді, проблемно-
пошуковий метод 

Засоби навчання Стенди, зразки документації із розслідування нещасних 
випадків, приклади оформлених актів Н-1/П, Н-1/НП, 
роздатковий матеріал 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

визначати умови праці за вмістом пилу в повітряному середовищі на робочому місці, 
оцінювати відповідність умов виробничого середовища гігієнічним нормативам за 

запиленістю, вміти визначати методи і засоби захисту працівників підприємств 
теплогазопостачання та вентиляція від виробничого пилу 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №3 Визначення запиленості повітря 
робочої зоні 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді 

Засоби навчання Стенди, анемометри, психрометри, вентиляційна камера, 
кліматична установка, лабораторна установка (пилова 
камера), вага 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Оцінювати параметри виробничого середовища за мікрокліматичними показниками в 
різних умовах професійної діяльності працівників теплогазопостачання та вентиляція і 

розробляти шляхи щодо їх нормалізації  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №4 Визначення параметрів 
мікроклімату на робочих місцях 

Методи та технології навчання Заняттяу формі діалогу, дебати, аналіз конкретних ситуацій 
(case study), робота в команді 

Засоби навчання Стенди, анемометри, психрометри, вентиляційна камера, 
кліматична установка 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 25 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 - 20 балів 

Змістовий модуль 2. Безпека праці та профілактика виробничого 
травматизму 

http://www.insht.es/


 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Оцінювати параметри виробничого шуму за технологією ведення робіт в галузі 

теплогазопостачання та вентиляція, вміти розраховувати рівень шуму на робочих місцях 
від окремого джерела та при одночасно працюючих джерелах шуму у виробничому 

приміщенні, застосовувати засоби захисту працівників від його шкідливої дії 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №5 Визначення рівня шуму при 
одночасно працюючих джерелах шуму у виробничому 
приміщенні  
Звіт із самостійної роботи 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді 

Засоби навчання Стенд з обладнанням для виміру шуму, зразки шумомірів, 
інформаційно-навчальні стенди 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Знати пожежовибухонебезпечні властивості природного газу, оцінювати негативний 

вплив природного газу на працівника, знати порядок дій при роботі у підземних ємкостях, 
порядок застосування засобів індивідуального захисту, вміти організувати роботу 

працівників при проведенні аварійно-відновлювальних робіт   

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №6 Вивчення засобів індивідуального 
захисту при роботі у підземних ємкостях та порядку їх 
застосування 
Звіт із самостійної роботи 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді, проблемно-
пошуковий метод 

Засоби навчання Інформаційно-навчальні стенди,  засоби індивідуального 
захисту та допоміжного устаткування 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
визначати й оцінювати небезпечні виробничі чинники для різних видів робіт у галузі 

теплогазопостачання та вентиляція, забезпечувати безпеку працівників при експлуатації 
машин, механізмів та устаткування, вміти розрахувати параметри небезпечних зон  під час 

виконання робіт 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне заняття №7 Розрахунок небезпечних зон під час 
виконання робіт  
Звіт із самостійної роботи 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді, проблемно-
пошуковий метод 

Засоби навчання інформаційні ресурси, інформаційно-навчальні стенди   
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Знати конструкцію заземлюючого пристрою, призначення його окремих елементів, вміти 
розрахувати заземлення в залежності від вимог безпеки електричного устаткування для 

обслуговуючого персоналу 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне завдання №8 Розрахунок заземлюючого 
пристрою 
Звіт із самостійної роботи 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), робота в команді 

Засоби навчання інформаційні ресурси, стенд для оцінки опору заземлення, 
інформаційно-навчальні стенди 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН9 
вміти забезпечувати протипожежний режим галузевих об’єктів, знати та розробляти  

заходи із запобігання пожежі відповідно до протипожежних вимог, знати системи 
протипожежного водопостачання, вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичне завдання №9 Вивчення первинних засобів 
пожежогасіння та їх застосування  
Звіт із самостійної роботи 

Методи та технології навчання Заняття у формі діалогу, дебати, аналіз конкретних 



 

 

ситуацій (case study), робота в команді, проблемно-
пошуковий метод 

Засоби навчання стенди з пожежної безпеки, зразки вогнегасників різних 
типів, зразки протипожежного устаткування 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 35 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 - 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за освітню компоненту 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Результати 
навчання: 
РН-1, РН-2 

Кількість 
годин: 2 
Лекції -2  

 

Література:  
1-4, 5, 29-30  

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507  

Додаткові ресурси:  
Кодекс цивільного захисту України // Відомості 

Верховної Ради, 2013. - № 34-35. - Ст. 458. 
Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. 

Москальова, В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. 
Турченюк. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 

2011. – 452 с. 

Опис теми Основні положення законодавства про працю та охорону праці. Державне 
управління охороною праці. Принципи державної політики в галузі охорони праці, 
право громадян на охорону праці, тривалість робочого часу, право на відпочинок, 
особливості охорони праці жінок, неповнолітніх, медичні огляди тощо. Соціальний 
захист працівників галузі. Міжнародні та національні нормативно-правові акти з 
охорони праці. Директиви ЄС, конвенції МОП, OHSAS, ISO, національні стандарти, 
нормативно-правові акти з охорони праці, державні санітарні норми. Ризико-
орієнтований підхід до оцінки умов праці. Модернізація нормативно-законодавчих 
документів з урахуванням вимог Європейського Союзу. 

Тема 2. Організація охорони праці суб’єкта господарювання 

Результати 
навчання: 
РН-1; РН-

2, 
РН-7, РН-9 

Кількість 
годин: 6 
Лекції -2,  
практичні 
заняття -
4 

Література:  
4, 6, 9, 14-18, 

21 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507 

Додаткові ресурси: 
Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. 

Москальова, В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. 
Турченюк. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 

2011. – 452 с. 
 Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. 
№337 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-

2019-%D0%BF. 

Опис теми Права та обов'язки роботодавця й працівника щодо забезпечення безпечних і 
нешкідливих умов праці. Організація служби охорони праці та її функції.  
Інструктажі з охорони праці. Навчання з питань охорони праці. Спеціальне 
навчання. Громадський контроль з охорони праці. Комісія з питань охорони праці, 
уповноважені трудових колективів з питань охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства про охорону праці, Розслідування нещасних випадків 
виробничого та невиробничого характеру. Пов‘язаність нещасних випадків з 
виробничими умовами. 

 
Тема 3. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Результати Кількість Література:  Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507


 

 

навчання: 
РН-3, РН-
4, РН-5; 

годин: 6 
Лекції -2,  
практичні 
заняття -
4 

4, 7, 23-27 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507 
Додаткові ресурси:  

6.Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. 
Москальова, В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. 
Турченюк. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 

2011. – 452 с. 

Опис теми Організація робочих місць працівників. Робоча та небезпечні зони, огороджувальні 

пристрої. Шкідливі та небезпечні виробничі чинники в галузі теплогазопостачання 

та вентиляція. Важкість та напруженість трудового процесу. Гігієнічна класифікація 

умов праці. Виробнича санітарія та гігієна праці. Санітарні норми та правила. 

Мікроклімат виробничих приміщень: вологість, температура, тиск, швидкість руху 

повітря. Їх нормування. Методи регулювання параметрів мікроклімату. 

Промисловий пил. Шкідливі хімічні та біологічні речовини. Засоби захисту 

працівників від дії небезпечних речовин. Небезпечні властивості природного газу. 

Гігієнічне нормування показників. Шляхи нормалізації виробничого середовища. 

Колективні та індивідуальні заходи та засоби захисту від небезпечних речовин.  

 
Тема 4. Чинники виробничої небезпеки 

Результати 
навчання: 
РН-6; РН-7  

Кількість 
годин: 4 
Лекції -2,  
практичні 
заняття -
2 

Література:  
4, 11-13 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507 

Додаткові ресурси:  
6.Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. 

Москальова, В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. 
Турченюк. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 

2011. – 452 с. 

Опис теми Чинники виробничої небезпеки на підприємствах галузі. Виробнича вібрація, 
виробничий шум, ультразвук, інфразвук. Їх дія на організм працівника. Нормування 
показників. Колективні та індивідуальні заходи та засоби зменшення їх впливу. 
Електромагнітні поля. Їх параметри та вплив на людину.  Нормування та захист 
працівників від впливу ЕМП. Виробниче освітлення територій та місць проведення 
робіт та його види. Показники освітлення, та їх нормування, засоби нормалізації. 
Організація робочих місць працівників галузі, робоча та небезпечні зони. 
Організація безпечного виконання робіт. Знаки безпеки. Норми та порядок 
забезпечення працівників галузі засобами індивідуального захисту  

 
Тема 5. Виробнича безпека технологій та обладнання 

Результати 
навчання: 

РН-2, РН-3-
РН-7 

Кількість 
годин: 4 
Лекції -2,  
практичні 
заняття -
2 

Література:  
4, 22, 23 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507 

Додаткові ресурси:  
 ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві. К.: Мінрегіонбуд України. - 
2012. 

 

Опис теми Стан умов праці та основні причини виробничого травматизму в галузі. 
Виробничий травматизм і професійні захворювання. Методи аналізу виробничого 
травматизму. Рішення питань безпеки праці в проектній документації. Виконання 
робіт з підвищеною небезпекою. Безпечна експлуатація машин, механізмів та 
устаткування підвищеної небезпеки в галузі. Наряди–допуски. Безпека 
експлуатації посудин, що працюють під тиском. Безпека експлуатації газових та 
парових котлів. Водопідготовка.  

 
Тема 6. Безпека праці при будівництві та ремонтних роботах на системах 

теплогазопостачання та вентиляція 

Результати 
навчання: 
РН-6, РН-7 

Кількість 
годин: 4 
Лекції -2,  
практичні 
заняття -
2 

Література:  
4, 19-20 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507 

Додаткові ресурси: 
24. НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони праці під 

час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання : 

наказ Мінсоцполітики від 19.01.2018 № 62.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507


 

 

Опис теми Організація безпечного виконання земляних робіт під час улаштування котлованів, 
траншей та інших підземних споруд. Проведення будівельно-монтажних робіт 
трубопроводів, арматури та іншого обладнання. Безпечна експлуатація 
будівельно-дорожніх машин, вантажно-піднімального обладнання та 
устаткування.: екскаваторів, бульдозерів, самоскидів, підйомних кранів тощо. 
Вантажно-розвантажувальні роботи за  допомогою  машин і механізмів. 
Особливості безпечного проведення робіт в охоронних зонах вздовж повітряних 
ліній електропередавання. Безпека праці при випробовуванні газопроводів.  

Тема 7 Безпека праці при експлуатації споруд систем теплогазопостачання та вентиляція. 

Результати 
навчання: 
РН-6-РН-8 

Кількість 
годин: 2 
Лекції -2  

 

Література:  

4, 31, 32 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507 

Додаткові ресурси: 

35. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві. К.: Мінрегіонбуд України. - 

2012. 

Опис теми Безпека праці під час проведення ремонтно-відновлювальних та експлуатаційних 
робіт на теплових і газових  мережах. Організація безпечного виконання робіт у 
підземних спорудах: колодязях, колекторах, камерах. Забезпечення безпеки при 
наявності вибухопожежонебезпечних та токсичних газів. Засоби індивідуального 
захисту та допоміжне устаткування. Проведення зовнішнього огляду мереж. 

Особливості безпечної експлуатації ГРП, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП. 

 

Тема 8. Електробезпека в галузі 

Результати 
навчання: 
РН-8 

Кількість 
годин: 4 
Лекції -2,  
практичні 

заняття -
2 

Література: 
4, 10 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507  

Додаткові ресурси: 

6.Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. 
Москальова, В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. 

Турченюк. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. 
– 452 с. 

Опис теми Особливості електротравматизму в галузі. Дія електричного струму на організм 
людини, чинники, що формують наслідки ураження електричним струмом. Надання 
домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. Класифікація 
виробничих умов за рівнем електробезпеки. Системи засобів і заходів безпечної 
експлуатації електроустановок, механізмів та ручного інструменту. Роботи в зоні 
повітряних та підземних ліній  електромереж. Крокова напруга. Умови безпечного 
виконання робіт. Блискавкозахист. 

Тема 9. Організація забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж на об’єктах галузі 

Результати 
навчання: 
РН-9 

Кількість 
годин: 4 
Лекції -2,  
практичні 

заняття -
2 

Література: 

4, 8 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507  

Додаткові ресурси: 

6.Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. 
Москальова, В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. 

Турченюк. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. 
– 452 с. 

Опис теми Законодавча та нормативно-правова база з питань пожежної безпеки. Нагляд у 
сфері техногенної та пожежної безпеки. Умови та причини виникнення пожеж на 
об’єктах галузі. Класи пожеж. Оцінка вибухопожежонебезпеки речовин і матеріалів 
в галузі. Забезпечення протипожежного режиму на об‘єктах теплогазопостачання 
та вентиляція. Розробка системи запобігання пожежі на об’єктах відповідно до 
протипожежних вимог. Класифікація надзвичайних ситуацій, умови їх виникнення 
та оцінка.  Розробка заходів та дії персоналу при настанні надзвичайних ситуацій. 

 

Лектор     Филипчук В.Л., д.т.н., професор 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1507

