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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці» на основі СВО 
ХНАМГ ПНД для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом  під-
готовки 6.060101 – Будівництво передбачають самостійне вивчення окремих 
питань згідно змісту і тематики дисципліни. Самостійна робота є складовою ча-
стиною учбового процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку 
навичок до самостійного вирішення питань   безпеки життєдіяльності у вироб-
ничий та побутовій сфері діяльності. 

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за 
час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, ро-
звиток навичок роботи з нормативною літературою, а також підготовка до са-
мостійного створення необхідного рівня  безпеки на виробництві та в побутовій 
сфері. 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисцип-

ліни «Охорона праці», передбачено 36 для денної форми навчання і 64 години 
для заочної форми навчання. Нижче у табл.2.1 наведено перелік матеріалу, який 
студент повинен вивчити самостійно  в рекомендований для цього час, і  
джерела. 

Таблиця 2.1 – Перелік матеріалу, який студент повинен вивчити само-
стійно в рекомендований для цього час і джерела 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

(денна) 

Кількість 
годин 

(заочна) 
1 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкід-

ливих речовин. Контроль за станом повітряного 
середовища на виробництві.  

4 5 

2 Заходи та засоби попередження забруднення 
повітря робочої зони. 

4 4 

3 Експлуатація систем виробничого освітлення.  4 5 
4 Методи контролю параметрів вібрацій 4 4 
5 Контроль параметрів шуму, вимірювальні при-

лади. 
4 5 

6 Захист від електромагнітних випромінювань і 
полів. 

4 5 

7 Специфіка захисту від лазерного випроміню-
вання 

4 6 

8 Надання першої допомоги при ураженні елект-
ричним струмом. 

4 5 

9 Дії персоналу при виникненні пожежі.  4 5 
10 Виконання контрольної роботи  20 
 Разом 36 64 
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3 ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу повинно 

виконуватися послідовно. Самостійна робота повинна відбуватися паралельно з 
викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики. 

Вивчення кожного нормативного документу під час самостійної роботи 
перевіряється шляхом написання контрольної роботи під час проведення моду-
ля відповідної тематики. 

 Роботу виконують в окремих зошитах або на скріплених аркушах, на об-
кладинці роблять надпис «Самостійна робота з дисципліни «Охорона праці». 
Крім того, на обкладинці вказують назву академії, кафедру, прізвище та ініціа-
ли студента, групу, рік навчання, шифр залікової книжки, а також прізвище  та 
посаду викладача, під керівництвом якого виконується робота. Повністю вико-
нану і оформлену роботу здають викладачу на рецензію не пізніше ніж за два 
тижні до початку підсумкового контрою за останнім модулем.  
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