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1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».
Сучасний інженер повинен мати достатній обсяг теоретичних знань у галу-

зі охорони праці та уміти з їх допомогою вирішувати практичні інженерні зада-
чі зі створення безпечних і здорових умов праці на виробництві. У зв’язку з цим
внесені ефективні зміни в навчальний процес вищих навчальних закладів. З
1999 року введені дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в га-
лузі», стало обов’язковою умовою рішення конкретних задач з охорони праці в
дипломних проектах.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» «Охорона праці – це
система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяль-
ності».

«Охорона праці в галузі» – нормативна дисципліна, яку вивчають у вищих
навчальних закладах з метою формування в майбутніх фахівців знань про стан і
проблеми охорони праці в галузі, що відповідає напряму їх підготовки, вивчен-
ня складових і умов функціонування СУОП, шляхів, методів і способів забез-
печення здорових умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно
з діючими законодавчими й іншими нормативно-правовими актами.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців
(спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного
управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні
нерозривної  єдності  успішної  професійної  діяльності  з  обов’язковим дотри-
манням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
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Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збере-
ження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних
галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та фор-
мування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну
безпеку.

2. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.
Законодавчими актами, що визначають основні положення про охорону

праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти.
До загальних законів, що визначають основні положення про охорону праці

належать: Конституція України, Закони України «Про охорону праці», «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про
використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодекс зако-
нів про працю України (КЗпП).

Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є Державні
нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів
безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила техніч-
ної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативні документи.

До найважливіших підзаконних нормативно-правових актів, що регламен-
тують охорону праці в галузі, належать:

1) “Положення про порядок розслідування та введення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвах” (№1112 від
25.08.2004 р.);

2) “Правила відшкодування власником підприємства шкоди, заподіяної
працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових
обов'язків” (№838 від 23.07.1993 р.);

3) “Положення про порядок накладання штрафів на підприємство за пору-
шення нормативних актів про охорону праці” (№ 754 від 17.09.1993 р.);

4) “Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умова-
ми праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений МОЗ”
(№ 256 від 29.12.1993 р.);

5) Постанова КМУ “Про затвердження порядку видачі дозволів Держнаг-
лядохоронпраці та його територіальними органами” (№1631 від 15.10.03);

6) “Типове положення про навчання з питань охорони праці” ДНАОП 0.00-
4.12-99 (наказ Держнаглядохоронпраці 25.01.2005 №15);

7) “Положення про Державний Комітет України з нагляду за охороною
праці” (затверджено указом Президента № 29/2003 від 16.01.2003 р.).

3. Система управління охороною праці в галузі.
Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі й на

робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також
забезпечити дотримання прав працівників, які гарантовані законодавством про
охорону праці.
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Із цією метою власник забезпечує функціонування системи управління
охороною праці, для чого:

- створює відповідні служби й призначає посадових осіб з конкретних пи-
тань, що забезпечують рішення, з охорони праці;

- затверджує інструкції про їхні обов'язки, права й відповідальність за ви-
конання покладених на них функцій;

- розробляє при участі профспілок і реалізує комплексні заходи для досяг-
нення встановлених нормативів з охорони праці;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки й техніки, вимоги
ергономіки, позитивний досвід з охорони праці й т.п.;

- забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, профе-
сійні захворювання, і виконання профілактичних заходів, які рекомендовані
комісіями з розслідування нещасних випадків з підсумків розслідування цих
причин;

- організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації
робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в поряд-
ку й в термін, які встановлені законодавством, вживає за їхніми підсумками за-
ходи щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факто-
рів;

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про
охорону праці, що діють у межах підприємства й установлюють правила вико-
нання робіт і поводження працівників на території підприємства, у виробничих
приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях в відповідно до
державних міжгалузевих й галузевих нормативних актів про охорону праці;

- забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами про охорону
праці;

- здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками умов техно-
логічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуван-
ням та іншими засобами виробництва, за використанням засобів колективного й
індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони пра-
ці;

- організовує пропаганду безпечних методів праці й співробітництво з
працівниками в області охорони праці.

За відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно
виконувати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на якихось
певних роботах, власник зобов'язаний прийняти погоджені з органами держав-
ного нагляду заходи, що забезпечать безпеку працівників.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних ви-
падків власник зобов'язаний вжити термінові заходи для допомоги потерпілим,
залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

Власник створює на підприємстві службу охорони праці. Типове поло-
ження про цю службу затверджується Держнаглядом з охорони праці. На підп-
риємстві виробничої сфери з кількістю працюючих менше 50 чоловік функції
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цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відпо-
відну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підп-
риємства й прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

Фахівці з охорони праці мають право видавати керівникам структурних
підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписання щодо усунення
наявних недоліків, одержувати від їх необхідні відомості, документацію і пояс-
нення з питань охорони праці, вимагати відсторонення від роботи осіб, які не
пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають
допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці,
припиняти роботі виробництва, ділянок, машин, механізмів, що створюють за-
грозу життю або здоров'я працюючих; направляти керівникові підприємства
подання про залучення до відповідальності працівників, які порушують вимоги
по охороні праці.

Приписи фахівця з охорони праці може скасувати лише керівник підпри-
ємства. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації
підприємства.

4. Організація навчання та інструктажів в галузі.
Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види нав-

чання і перевірки знань з охорони праці є Типове положення про порядок про-
ведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене нака-
зом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. Цей порядок спрямовано
на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони пра-
ці.

Типове положення визначає порядок:
• вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професій-

ного навчання працівників на підприємстві;
• організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підпри-

ємстві;
• спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
• навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб;
• організації проведення інструктажів з питань охорони праці;
• стажування, дублювання і допуску працівників до роботи.
У професійно-технічних навчальних закладах обов’язковим є вивчення

предмета «Охорона праці», а у вищих навчальних закладах вивчаються навча-
льні дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі». Це нав-
чання проводиться за типовими навчальними планами і програмами, які затвер-
джуються Міністерством освіти за погодженням з Держгірпромнаглядом. Ок-
ремі специфічні питання охорони праці вивчаються в курсах спеціальних та за-
гально технічних дисциплін.

Під час професійної підготовки працівників на підприємстві теоретична
частина предмета «Охорона праці» вивчається в обсязі не менше 10 годин, а
під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин.

Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпе-
кою, проходять підготовку лише в навчальних закладах. При цьому теоретична
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частина предмета «Охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин, а
під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин. Спе-
цифічні питання охорони праці для конкретних професій вивчаються в курсах
спеціальних та загальнотехнічних дисциплін.

Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень відповідних
нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом опи-
тування засвоєних знань і навичок в обсязі викладених питань. За характером і
часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повтор-
ний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:
♦ з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову робо-

ту, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
♦ з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для
підприємства;

♦ з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження
трудового або професійного навчання;

♦ з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, або

іншим фахівцем, на якого покладено ці обов’язки і який в установленому Типо-
вим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони
праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в примі-
щенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних техніч-
них засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розроб-
леною службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Про-
грама та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:

• новоприйнятим (постійно чи тимчасово);
• який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;
• який буде виконувати нову для нього роботу;
• відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню

участь у виробничому процесі на підприємстві.
Первинний інструктаж проводиться також з учнями, курсантами, слухача-

ми та студентами навчальних закладів:
♦ до початку трудового або професійного навчання;
♦ перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з викори-

станням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одно-

го фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до
виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівни-
ком або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і
змістом переліку питань первинного інструктажу.
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Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в
терміни, визначені НПАОП, які діють в галузі, або роботодавцем, з урахуван-
ням конкретних умов праці, але не рідше:

• на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;
• для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому міс-

ці або в кабінеті охорони праці:
♦ у разі введення в дію нових або переглянутих НПАОП, внесення змін та

доповнень до них;
♦ у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устатку-

вання, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факто-
рів, що впливають на стан охорони праці;

♦ у разі порушень працівниками вимог НПАОП, що можуть призвести або
призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

♦ у разі перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів
– для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

З учнями, студентами, курсантами та слухачами позаплановий інструктаж
проводиться при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть призвести або
призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівни-
ком або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інстру-
ктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обста-
вин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
• при ліквідації аварії або стихійного лиха;
• при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або роз-

порядження
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником

або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в
залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться.

Контрольні запитання:

1. В чому полягає мета та завдання дисципліни «Охорона праці в галузі»?
2. Дайте визначення поняттю «Охорона праці» у відповідності до Закону

України «Про охорону праці».
3. Перерахуйте загальні закони України, що визначають основні положен-

ня про охорону праці.
4. Назвіть найважливіші підзаконні нормативно-правові акти, що регламе-

нтують охорону праці в галузі.
5. Що таке система управління охороною праці?
6. Як здійснюється організація та система управління охороною праці на

виробництві в залежності від кількості працюючих?
7. Що входить в обов’язки служби охорони праці?
8. Яким є порядок та види навчання і перевірки знань з охорони праці?
9. Назвіть основні види та призначення інструктажів.


