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яких пропонується вивчити 
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Всім факультетам 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Курс дисципліни покликаний навчити майбутніх 
спеціалістів залізничної галузі використовувати положення 
законів, нормативно-правових актів з охорони праці і 
нормативно-технічних документів у практичній діяльності 
під час виконання професійних функцій, проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед 
працівників організації (підрозділу). 
Вміти впроваджувати профілактичні заходи щодо 
запобігання професійних захворювань та професійних 
отруєнь, травматизму, аварій і пожеж уміти організувати 
розслідування нещасного випадку на виробництві.

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Знання з фізики, хімії, основ екології та безпеки 
життєдіяльності та ін. 

Теми аудиторних занять та 
самостійної роботи 

16 годин лекцій та 16 годин лабораторних занять 
Основні теми лекцій: 

- Загальні питання охорони праці. Правові та 
організаційні основи охорони праці. 

- Державне управління охороною праці, державний 
нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

- Організація охорони праці в підрозділах залізничного  
транспорту 

- Навчання з питань охорони праці 
- Профілактика травматизму та професійних захворювань 
- Основи фізіології та гігієни праці 
- Основи виробничої безпеки. Електробезпека. 
- Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах 

Основні теми лабораторних занять: 
- Дослідження параметрів мікроклімату робочої зони. 
- Дослідження та оцінка якості природного освітлення. 
- Дослідження та оцінка якості штучного освітлення. 
- Вивчення конструкції та принципу дії первинних 

засобів гасіння пожеж. 
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