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ВСТУП 
Виконання самостійної роботи студентами в межах курсу “Безпека на 

транспорті” є важливим етапом підготовки майбутнього спеціаліста кваліфіка-
ційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” за напрямом підго-
товки 6.170202 “Охорона праці” для прийняття самостійних рішень із питань, що 
стосуються гарантування безпеки експлуатації та ремонту транспортних засобів. 

Мета самостійної роботи студентів – поглиблене вивчення та закріплення 
лекційного матеріалу щодо розробки заходів безпеки на об’єктах транспорту.  

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Згідно з робочою навчальною програмою на самостійну роботу з курсу 

«Основи охорони праці» відведено 98 годин. В обсяг цих годин входить само-
стійне опрацювання лекційного матеріалу з метою його поглибленого вивчення 
(88 годин) відповідно до цих методичних вказівок, а також виконання розраху-
нково-графічного завдання (10 годин). 

Перелік питань для самостійного опрацювання й відповідні джерела наве-
дені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1  - Джерела для самостійної роботи над матеріалом курсу 
«Безпека на транспорті» 

№ 
п/п 

Самостійна навчальна робота студента 
Кількість 

годин 
Джерела 

1 2 3 4 

1 
Змістовий модуль 1. Гарантування безпеки  
руху та експлуатації транспортних засобів 

44  

1.1 
Організація робочого часу водіїв транспортних 
засобів і побудова графіку роботи з урахуван-
ням санітарно-гігієнічних вимог 

4 [1] 

1.2 
Порядок технічного обслуговування та ремонту 
транспортних засобів 

4 [2] 

1.3 
Порядок здійснення контролю за технічним ста-
ном транспортних засобів під час їхньої експлу-
атації 

4 [3] 

1.4 
Здійснення нагляду за гарантуванням безпеки 
руху на транспорті 

4 [4-6] 

1.5 
Нормативно-правове регулювання перевезення 
небезпечних вантажів    

4 [7-10] 

1.6 
Види вантажних транспортних засобів, що пе-
ревозять небезпечні вантажі, обладнання для за-
кріплення вантажу 

4 [9] 
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Продовження табл. 1 

1.7 
Проведення спеціального навчання працівників             
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 

4 [11] 

1.8 
Забезпечення безпеки перевезення організова-
них груп дітей 

4 [12-13] 

1.9 
Планування та контроль заходів із попереджен-
ня дорожньо-транспортних пригод 

4 [13] 

 
1.10 

Безпека експлуатації газобалонного устаткуван-
ня 

4 [14, 16] 

1.11 
Правила безпеки при використанні паливно-
мастильних матеріалів 

4 [14, 16] 

2 
Змістовий модуль 2. Безпека проведення  
ремонтних робіт транспортних засобів 

44  

2.1 
Вимоги безпеки при зберіганні транспортних 
засобів 

4 [14, 16] 

2.2 
Безпека праці при митті транспортних засобів, 
вузлів і агрегатів 

4 [14, 16] 

2.3 
Правила безпеки при використанні підйомників 
і домкратів 

4 [14 - 16] 

2.4 Безпека проведення кузовних робіт 4 [14 - 16] 

2.5 
Санітарно-побутові вимоги до виробничих при-
міщень, у яких проводяться ремонтні роботи 
транспортних засобів 

8 [14, 16, 18] 

2.6 
Вимоги безпеки при буксируванні транспортних 
засобів 

4 [14, 16] 

2.7 
Електробезпека при проведенні ремонтних ро-
біт транспортних засобів 

8 [16 - 18] 

2.8 Пожежна безпека на транспорті 8 [16 - 18] 

 Всього: 88  
 
Питання, які винесені на самостійне опрацювання, включені до переліку 

питань для заліку. 
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