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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування по-
казників

Галузь знань, напрям
підготовки, спеціаль-

ність, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика нав-
чальної дисципліни

Кількість кредитів –
1

Галузь знань:
1001 «Техніка та енерге-
тика аграрного виробни-
цтва»

Нормативна

Загальна кількість го-
дин – 54

Спеціальність:
5.10010102 «Монтаж, об-
слуговування та ремонт
електротехнічних уста-
новок в агропромисло-
вому комплексі»

Рік підготовки:

Модулів – 2 4-й
Семестр:

8-й

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Лекції
16 год

Практичні
14 год

Самостійна робота
24 год

Вид контролю: екзамен
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета:
Формуванняу майбутніх фахівців умінь та навичок для забезпечення ефекти-

вного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досяг-
нень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомлення
нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням
усіх вимог безпеки праці у галузі електроенергетики.

Завдання:
Забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у

виробничих умовах через ефективне управління охороною праці та формування
відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 основні вимоги державних нормативних актів та відомчих наказів з охоро-

ни праці в галузі електроенергетики;
 основні причини виникнення нещасних випадків і аварій на підприємствах

галузі, що приводять до травмування робітників та професіональних за-
хворювань;

 порядок розслідування і обліку нещасних випадків і аварій на підприємст-
вах галузі;

 види електротравм та причини їх виникнення;
 класифікація електроустановок та приміщень за ступенем небезпеки ура-

ження електричним струмом;
 техніку безпеки при роботі в електроустановках.

вміти:
 користуватися державними міжгалузевими і галузевими нормативними ак-

тами з охорони праці;
 підтримувати робочі місця в межах вимог санітарних норм і гігієни праці;
 надавати першу допомогу потерпілому при враженні електричним стру-

мом;
 виконувати розрахунок заземлення та занулення електроустановок, виби-

рати заземлюючі пристрої;
 користуватись електрозахисними засобами електробезпеки.

Сформовані компетенції:
Загальнокультурні компетенції:

- здатність до ефективного використання положень нормативно-правових
документів в сфері електроенергетики;

- володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності
електротехнічного персоналу.
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Соціально-особистісні:
- здатність до критики та самокритики;
- здатність учитися;
- креативність, здатність до системного мислення;
- турбота про якість виконуваної роботи;
- розуміння необхідності дотримання правил та виконання вимог охорони

праці та виробничої санітарії.

Професійні компетенції:
в технологічній діяльності:
 обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
 участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та профе-

сійних захворювань;
 розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випад-

ків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.
в організаційно-управлінській діяльності:
 впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення

безпеки праці;
 здатність та готовність до врахування положень законодавчих та норма-

тивно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та
управлінських функцій;

 здатність до організації діяльності виробничого колективу з
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві;

 впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень
з охорони праці у виробничому колективі.

в проектній діяльності:
 розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов

і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у консультаційній діяльності:
 надання допомоги та консультації працівників з практичних питань без-

пеки праці;
 готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в організації.

3. Структура навчальної дисципліни

Семестр
Кількість годин

всього у тому числі
л с п лаб. інд. с.р.

8 54 16 – 14 – – 24
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4. Тематичний план

Назва розділу (модуля),
теми

Кількість годин Навчально-
методична літе-

ратура

Засоби діа-
гностикивсьо-

го
у тому числі

л лаб п с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8

Модуль 1
Тема 1. Вступ. Правові
та організаційні пи-
тання охорони праці в
галузі.

8 2 – 2 4

Л4: с. 11-19, 30-
33;
Л6: с. 5-10;
Л7: с. 29-32.

Оцінка ак-
тивності

студентів.
Поточний
контроль

Тема 2. Електротрав-
матизм та захист від
випромінювань.

6 2 – 2 2

Л1: с. 318-326;
Л9: с. 105-109;
Л10: с. 102-107.

Оцінка ак-
тивності

студентів.
Поточний
контроль

Тема 3. Розслідування
нещасних випадків та
аварій.

6 2 – 2 2
Л6: с. 180-234;
Л7: с. 70-93;
Л8: с. 26-43.

Письмова
самостійна

робота

Тема 4. Організація
безпечної експлуатації
електроустановок.

6 2 – – 4
Л10: с. 57-61;
Л12: с. 219-228;
Л13: с. 123-148.

Вибіркове
опитуван-
ня, захист
рефератів

Разом за модулем 1 26 8 – 6 12
Модуль 2

Тема 5. Засоби захисту
від ураження електри-
чним струмом.

10 2 – 4 4
Л1: с. 138-149;
Л2: с. 49-78;
Л5: с.38-45;

Вибіркове
опитування

Тема 6. Техніка безпеки
при влаштуванні та
експлуатації електроу-
становок.

6 2 – – 4
Л1: с. 161-198;
Л5: с.38-45;
Л7: с. 85-127;

Оцінка ак-
тивності

студентів.
Поточний
контроль

Тема 7. Пожежна без-
пека в електроустанов-
ках.

6 2 – 2 2
Л2: с. 117-133;
Л3: с. 153-174;
Л5: с. 155-164.

Письмова
самостійна

робота
Тема 8. Блискавко-
захист сільськогоспо-
дарських об’єктів.

6 2 – 2 2
Л1: с. 198-228;
Л2: с. 108-120;
Л7: с. 127-151;

Письмова
самостійна

робота
Разом за модулем 2 28 8 – 8 12
Всього годин 54 16 – 14 24
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5. Теми лекцій
№
з/п Назва теми Кількість

годин

1 Вступ. Правові та організаційні питання охорони праці в
галузі. 2

2 Електротравматизм та захист від випромінювань. 2
3 Розслідування нещасних випадків та аварій. 2
4 Організація безпечної експлуатації електроустановок. 2
5 Засоби захисту від ураження електричним струмом. 2

6 Техніка безпеки при влаштуванні та експлуатації електро-
установок.

2

7 Пожежна безпека в електроустановках. 2
8 Блискавкозахист сільськогосподарських об’єктів. 2

Разом 16

6. Теми практичних занять
№
з/п Назва теми Кількість

годин

1 Розробка інструкцій з охорони праці для професії електро-
монтера. 2

2 Звільнення потерпілого від дії електричного струму та пе-
рша долікарняна допомога. 2

3 Розслідування нещасного випадку в галузі. 2
4 Розрахунок захисного заземлення. 2
5 Розрахунок занулення електрообладнання. 2

6 Розробка заходів пожежної профілактики на виробничому
об’єкті. 2

7 Розрахунок зони захисту блискавковідводу. 2
Разом 14

7. Самостійна робота
№
з/п Назва теми Кількість

годин

1 Вступ. Правові та організаційні питання охорони праці в
галузі. 4

2 Електротравматизм та захист від випромінювань. 2
3 Розслідування нещасних випадків та аварій. 2
4 Організація безпечної експлуатації електроустановок. 4
5 Засоби захисту від ураження електричним струмом. 4

6 Техніка безпеки при влаштуванні та експлуатації електро-
установок. 4

7 Пожежна безпека в електроустановках. 2
8 Блискавкозахист сільськогосподарських об’єктів. 2

Разом 24
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8. Методичне забезпечення
1. Курс лекцій.
2. Інструкційні картки до практичних занять.
3. Матеріали для самостійної роботи студентів.
4. Завдання для контролю знань студентів.
6. Теми та рекомендації по написанню рефератів.
7. Навчальні та контролюючі матеріали на електронних носіях.

9. 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 благополуч-

чя населення».
7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі пи-
тання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю-
вань і аварій на виробництві».

9. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-
правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці
від 08.06.2004 р. № 151.

10. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. № 55.

11. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчан-
ня і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від
26.01.2005 р. № 15.

12. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони пра-
ці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

13. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

14. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та лік-
відації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999
р. № 112.

15. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держна-
глядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

16. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охоро-
ною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». На-
каз Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.
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10. Рекомендована література
Базова

1. Основи охорони праці: Підручник. 3-тє видання, доповнене та перероблене.
/ К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно,
О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк, Ю.О. Полукаров. За ред. К. Н. Ткачу-
ка. – К. : Основа,2011. – 480 с.

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 –
336 с.

3. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб.
– К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

4. Абракітов В.Е. Охорона праці в галузі: Конспект лекцій. – Х.: ХНАМГ,
2009. – 113 с.

5. Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях:
Навчальний посібник – Суми. Видавництво «Довкілля», 2003. – 390 с.

6. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посіб-
ник. – К.: «Основа». 2011. – с. 5-10.

7. Крюковська О.А., Левчук К.О. Охорона праці в галузі (для хімічних спеціа-
льностей) під редакцією к.т.н., доцента Толока А.О.: Навч. посібник. – 2011. – с.
29-32.

8. Скорочений курс лекцій «Охорона праці в галузі» / Г.І. Чижиков, С.А. Гон-
чарова, Ю.К. Доброносов. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – с. 26-43.

9. Березюк О.В., Лемешев М.С. Охорона праці в галузі радіотехніки.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

10. Кобилянський О.В., Присяжнюк В.В., Богачук В.В. Охорона праці в робіт-
ничій професії. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 144 с.

11. Охорона праці в галузі / Укладач О.В. Кобилянський – Вінниця: ВНТУ,
2005. – 139 с.

12. Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов / Под ред. Б.А. Кня-
зевского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 336 с.

13. Вайнштейн Л.И. Меры безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей. Пособие при изучении «Правил технической эксплуатации элект-
роустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей». – М.: Энергия, 1977. – 176 с.

14. Гусев Ю.Н. и др. Средства и устройства безоспасности для работ в элект-
роустановках/ Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. – М.: Энергоатомиздат,
1988. – 96 с.

15. Чернев К.К. Применение защитных средств в электроустановках. М.–Л.,
Госэнергоиздат, 1963. – 56 с.

16. Шокина Л.Г. Охрана труда на предприятиях связи. Учебник для технику-
мов связи. М.: Радио и связь, 1983. – 176 с.

Допоміжна
17. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
18. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з

джерелами електромагнітних полів
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19. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
20. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інф-

развуку.
21. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та лока-

льної вібрації
22. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації елект-

ронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65
23. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати

на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

24. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

25. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».
26. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України від 27.12.2001 № 528.

27. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

11. Інформаційні ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua- Офіційний сайт Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромна-
гляду).

2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України.

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

4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Украї-
ни.

5. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи гос-
ударств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда
МОТ.

7. http://base.safework.ru/safework- Библиотека безопасного труда МОТ.
8. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні

акти України (НАУ)».
9. http://www.budinfo.com.ua- Портал «Украина строительная: строительные

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».
10. http://www.oxpaha.ru - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.
11. http://ohorona-praci.ucoz.ua – Персональний сайт викладача спеціальних ди-

сциплін відділення ЕАКТ Глухівського агротехнічного інституту імені С.А.
Ковпака Ткачова О.О.

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