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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
другого (магістерського) рівня вищої освіти         

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
спеціальності _105 Прикладна фізика та наноматеріали ;      

  153 Мікро- та наносистемна техніка       
спеціалізації __________________________________________________________________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  
формування у майбутніх фахівців умінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та 
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, 
а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням 
усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – 
забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 
конкретних галузей  господарювання через ефективне управління охороною праці та формування 
відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 
Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі прикладної 
фізики та наноматеріалів, проводити наукові дослідження, що передбачає уміння застосовувати 
теорії та методи фундаментальної фізики, математики та інженерії і характеризується певною 
невизначеністю умов функціонування. 
Загальні компетентності  
• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
•. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
• Здатність бути критичним і самокритичним. 
•. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
•. Навички міжособистісної взаємодії. 
• Навички здійснення безпечної діяльності. 
• Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
• Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
•. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
•. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Готовність діяти в нестандартних 
ситуаціях. 
•. Здатність спілкуватися державною мовоюяк усно, так і письмово. 
•. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
• Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 
та ведення здорового способу життя. 
• Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у складі 
наукової групи, та керувати колективом у сфері своєї професійної діяльності. 
•. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
•. Розвинуте відчуття особистої відповідальності за достовірність результатів досліджень та 
дотримання принципів академічної доброчесності разом з професійною гнучкістю. 
•. Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові освітньої програми, 
самоосвіту, неформальну та інформальну освіту. 
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 1.3. Кількість кредитів – 3. 
1.4. Загальна кількість годин – 90. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й  

Семестр 
1-й  

Лекції 
32 год.  

Практичні, семінарські заняття 
16 год.  

Лабораторні заняття 
 год.  

Самостійна робота 
42 год. . 

Індивідуальні завдання  
 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання – 

знати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих 
об’єктах; положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні 
виробничих та управлінських функцій; 
вміти вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці: 
• поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих 
ризиків, загроз на робочих місцях, 
• обґрунтувати і розробити безпечні технології (в галузі діяльності), 
• брати участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань, 
• розробити та провести заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій 
на виробництві, 
• впровадити організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці, 
• організувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці, 
• управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, 
• впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у 
виробничому колективі, 
• розробити і впровадити безпечні технології, вибрати оптимальні умови і режими праці, проектувати 
зразки техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі 
охорони праці, 
• розробити методичне забезпечення і провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
• надати допомогу та консультації працівникам з практичних питань безпеки праці, 
• контролювати виконання вимог охорони праці  в організації. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
   Розділ 1. Електробезпека 

Тема 1. Вплив електричного струму на людину. Критерії безпеки. 
Тема 2. Захисне заземлення.  
Тема 3. Занулення. 
Тема 4. Засоби захисту від електричного струму. 
 
Розділ 2. Електромагнітна безпека.  
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Тема 5. Кількісні оцінки небезпеки радіочастотного електромагнітного 
випромінювання. Норми безпеки в різних країнах.  
Тема 6. Принципи захисту від радіочастотного електромагнітного випромінювання. 
Індивідуальні та колективні засоби захисту. 
Тема 7. Властивості лазерного випромінювання. Дія лазерного випромінювання на 
людину. 
Тема 8. Нормування лазерного випромінювання. Засоби захисту. 
Тема 9. Дія рентгенівського випромінювання на живі організми. 
Тема 10. Норми радіаційної безпеки. Захист від рентгенівського випромінювання. 
 
Розділ 3. Законодавство України про охорону праці.  
Тема 11. Закон України про охорону праці. 
Тема 12. Кодекс законів про працю України.  
Тема 13. Закон України про загальнообов’язкове державне  соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності. 
Тема 14. Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Електробезпека 
Разом за розділом 
1 

18 10    8       

Розділ 2. Електромагнітна безпека 
Разом за розділом 
2 

42 12 10   20       

Розділ 3. Законодавство України про охорону праці 
Разом за розділом 
3 

30 10 6   14       

Усього годин  90 32 16   42       
 

4. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Електромагнітна безпека 10 
2 Законодавство України про охорону праці 6 
 Разом  16 

 
 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
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1 Електробезпека 8 
2 Електромагнітна безпека 20 
3 Законодавство України про охорону праці 14 
 Разом  42 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Не передбачені 

 
7. Методи контролю 

 
Вибіркові опитування, поточне тестування, перевірка домашніх завдань, перевірка виконання 
завдань для самостійної роботи, перевірка виконання контрольної роботи, залік. 
 

8. Схема нарахування балів 
Умовою допуску до заліку є виконання всіх домашніх завдань, завдань для самостійної роботи, 
контрольної роботи на позитивну оцінку.  
 

Поточний контроль, самостійна робота Підсумкова 
залікова 
робота 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3  

 
 
 
 

Разом 

Контрольна 
робота, 
передбачена 
навчальним 
планом 

Разом 

Т1-4 Т5-10 Т11-14  
10 

 
60 

 
40 

 
100 практичні заняття  

30     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
самостійна робота  

20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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9. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Правила улаштування електроустановок.– К.  –2017. – 617 с.  
2. Цимбал А.М. Електробезпека. Х. — ХНУ. — 2005. — 74 с. 
3. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. –

2002 р. 
4. IEEE Standard for Safety Levels with  Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and 

Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz . – New York. – 2019. – 310 p. 
5. ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS 

(100 KHZ TO 300 GHZ). – ICNIRP publication – 2020., – 43 p.  
6. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. – 2005 р. – 84 с. 
7. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 
8. Зеркалов В.Д. Безпека праці. [Електронне видання] Моногр. – К.: Основа, 2012. – 643 с.  
9. Григорук В.І., Коротков П.А., Хижняк А.І. Лазерна фізика. – К.: МП Леся, 1999. – 528 с. 

 
Допоміжна література 

1. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М., Коструб В.О. Прилади радіаційної, хімічної 
розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори. Навчальний посібник – 
Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. , 2006. – 188 с.  

2. Electrical Safety Handbook – McGraw-Hill Education. – 2019. 
 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті,  
відеолекції, інше методичне забезпечення 

 
1. Лазерна безпека – https://www-group.slac.stanford.edu/esh/hazardous_activities/laser/ 

https://ru.b-ok.xyz/author/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.
https://ru.b-ok.xyz/author/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
https://ru.b-ok.xyz/author/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%20%D0%9E.%D0%9C.
https://ru.b-ok.xyz/author/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%D0%92.%D0%9E.
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Додаток 1 
 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  
“Охорона праці в галузі”_____________________ 
(назва дисципліни) 

 
Дію робочої програми продовжено: на 2022 / 2023 н. р. 
 
Заступник декана з навчальної роботи факультету радіофізики, біомедичної електроніки 
та комп’ютерних систем 
 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 2022  р.  
 
Голова методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних 
систем  
 
___________________        _ Олександр БУТРИМ_______________________  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                
                     

 «____» __________ 2022 р.  
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