
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.04; 

2. Назва: Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

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: знати: вимоги нормативно-правових актів щодо атестації та паспортизації 

робочих місць; методики вимірювань фізичних факторів умов праці робочих місць; принципи роботи 

обладнання, яке використовується для атестації робочих місць за умовами праці; порядок проведення 

атестації та паспортизації робочих місць; порядок заповнення журналів та протоколів оформлення 

результатів санітарно-гігієнічних досліджень та вимірювань; порядок призначення пільг і 

компенсацій за важкі, шкідливі умови та напруженість праці; 

вміти: застосовувати нормативно-правове забезпечення проведення атестації робочих місць за 

умовами праці, паспортизації на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; обирати 

методи, умови, засоби вимірювання, що використовуються для контролю факторів виробничого 

середовища і трудового процесу на виробництві; застосовувати методики проведення вимірювань 

фізичних факторів умов праці робочих місць; проводити атестацію робочих місць за умовами праці 

та паспортизацію робочих місць; користуватися інструкціями з експлуатації сучасних приладів 

оцінки шкідливих виробничих факторів; оформлювати журнали та протоколи результатів санітарно-

гігієнічних досліджень та вимірювань; аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку чинників 

виробничого середовища; проводити оцінку рівнів шкідливих і небезпечних чинників виробничого 

середовища, ступінь напруженості і тяжкості праці, визначати клас умов праці, оформляти таблиці, 

карти атестації робочих місць за умовами 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: Правові основи та управління 

цивільною безпекою, Виробнича санітарія та фізіологія праці, Профілактика виробничого 

травматизму та професійних захворювань. 

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 за шкідливі, важкі умови та напруженість праці. Компенсації за 

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

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. 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. 2. Охорона праці та 

промислова безпека: Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. 

Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. Н. Ткачука і В. В. Зацарного. – К.: 2009 

– 365 с. 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 01.09.1992 р. «Порядок проведення 

атестації робочих місць за умовами праці». 4. Постанова Міністерства праці України від 01.09.1992 р. 

№ 41 «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці». 5. Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу» Наказ від 08.04.2014 № 248. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
 20 год. лекцій, 12 год. практичних занять, 10 год. лабораторні роботи, 24 год. індивідуальне 

науково-дослідне завдання, 54 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

 Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної 

лекції; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль: екзамен у кінці 8 семестру. 

 Поточний контроль (60 балів): опитування, тестування, ситуаційні завдання; 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: 2.04; 

2. Title: Organizational and technical support of certification and certification of workplaces in the 

industry; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

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:: know: requirements of normative legal acts concerning attestation and 

certification of workplaces; methods of measuring physical factors of working conditions of workplaces; the 

principles of the equipment used to certify workplaces under working conditions; the procedure for 

attestation and certification of workplaces; the procedure for filling in logs and protocols for designing the 

results of sanitary and hygienic research and measurements; the procedure for the awarding of benefits and 

compensations for severe, harmful conditions and labor intensity; Be able to: apply the legal framework for 

attestation of workplaces under labor conditions, certification for compliance with regulatory and legal acts 

on occupational safety; choose methods, conditions, means of measurement used to control the factors of the 

production environment and the labor process at work; to apply methods of conducting measurements of 

physical factors of working conditions of workplaces; to carry out certification of workplaces under labor 

conditions and certification of workplaces; use instructions for the operation of modern devices for the 

assessment of harmful production factors; to issue logs and protocols of results of sanitary-hygienic 

researches and measurements; analyze and evaluate the potential hazards of the factors of the production 

environment; assess the levels of harmful and dangerous factors in the production environment, the degree 

of tension and severity of labor, determine the class of working conditions, draw up tables, maps of the 

certification of workplaces under working conditions. 

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: Legal bases and civil safety 

management, Industrial sanitation and labor physiology, Prevention of occupational injuries and 

occupational diseases  
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. Occupational safety: teach. manual / Z.M. Yaremko, SV 

Timoshuk, OI Tretyak, RM Plica; for ed. prof. Z.M. Yaremka - Lviv: Publishing Center of Ivan Franko 

National University of Lviv, 2010. - 374 p. 2. Occupational Safety and Industrial Safety: Teaching. manual / 

K. N. Tkachuk, V. V. Zatsarniy, R. V. Sabrino, S. F. Kashtanov, L. O. Mitiuk, L. D. Tretyakov, K. K. 

Tkachuk, A. V. Chadyuk. Ed. K. N. Tkachuk and V. Z. Z. - K .: 2009 - 365 p. 3. Resolution of the Cabinet 

of Ministers of Ukraine No. 442 dated 01.09.1992 "Procedure for conducting attestation of workplaces under 

labor conditions". 4. Resolution of the Ministry of Labor of Ukraine dated 01.09.1992 No. 41 "Methodical 

recommendations for the certification of workplaces under labor conditions". 5. On approval of the State 

sanitary norms and rules "Hygienic classification of labor on the indicators of harmfulness and danger 

factors of the production environment, the severity and intensity of the labor process" Order of 08.04.2014 

number 248. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 20 hours of lectures, 12 

hours of practical classes, 10 hours of laboratory work, 24 hours of individual research, 54 hours of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



independent work. Together - 120 hours. Methods: the use of multimedia tools, individual tasks, elements of 

problem lecture; 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: exam at the end of the 8th semester. Current control (60 points): surveys, testing, situational 

tasks  
16. Language of teaching: ukrainian 
 
Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


