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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму (спе-

ціальності) 8.17020301 «Пожежна безпека» / науковий співробітник (галузь інженерна 

справа). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є забезпечення виконання вимог безпеки 

праці особовим складом під час несення служби, проведення робіт у пожежно-

рятувальному підрозділі, на заняттях та при виїзді за сигналами виклику. На підставі за-

конодавчої та нормативної бази україни організація роботи в підрозділах з охорони праці. 

Вміння проаналізувати умови праці в підрозділах пожежно-рятувальної служби за показ-

никами шкідливості та небезпечності, важкості та напруженості трудового процесу. Про-

аналізувати умови праці в пожежно-рятувальних підрозділах за травмонебезпечними фак-

торами, та розробити заходи щодо попередження виробничого травматизму. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний матеріал базується на основі таких дисцип-

лін як "Первинна підготовка пожежного-рятувальника", «Організація служби та підготов-

ки» та «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі»та «Охорона праці». 

Як дисципліна професійного напряму «Охорона праці в галузі» узагальнює та використо-

вує теоретичний та практичний досвід роботи територіальних управлінь та підрозділів 

ОРС ЦЗ в галузі охорони праці. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозді-

лах, її складові та функціонування. 

Змістовий модуль 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Змістовий модуль 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони 

праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи 

управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого 

середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормати-

вно-правовими актами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань основ-

них напрямків організації караульної служби та підготовки особового складу територіаль-

них підрозділів ОРС ЦЗ. 

1.3. Студенти повинні: 

знати : 

– систему управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України.; 

– законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці; 

– вимоги безпеки праці до пожежного і аварійно-рятувального обладнання; 

– організацію проведення випробування пожежного і аварійно-рятувального об-

ладнання; 

– вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ; 

– навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах 

МНС України; 

– забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України; 

– розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах 

МНС України; 

– звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин в підрозділах; 

порядок організації і проведення безперервного контролю з охорони праці в орга-



нах управління та підрозділах МНС; 

вміти :  

– організувати в пожежно-рятувальних частинах роботу з питань охорони та без-

пеки праці: 

– аналізувати стан охорони та безпеки праці в пожежно-рятувальних підрозділах; 

– розробляти звітну документацію з питань охорони та безпеки праці; 

– забезпечувати безпеку праці особовим складом пожежно-рятувального підроз-

ділу; 

організовувати і практично виконувати випробування пожежного та аварійно-

рятувального обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредита ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМ 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах, її 

складові та функціонування. 
Система управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах МНС України. 

Забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України. 

Розробка інструкції про заходи пожежної безпеки в будинках, спорудах та приміщеннях 

об’єктів МНС України та складання планів евакуації. 

ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Порядок проведення випробування пожежного та аварійно-рятувального обладнання. 
ЗМ 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-рятувальних 

підрозділах. 
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах МНС Украї-

ни. 

Порядок розслідування нещасних випадків в підрозділах МНС України. 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. 
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22. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”. – ДО.: 
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цьий-Суми: Видавництво «Університецька книга» , 2000-207с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни студенти виконують модульну роботу. Підсумко-

вою формою контролю є екзамен в 2 семестрі. 



 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом 

індивідуального опитування або фронтального опитування, письмової контрольної робо-

ти, машинного контролю, виконання практичних вправ та усних заліків.  
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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму (спе-

ціальності) 8.03010201 “Психологія” (психолог, викладач вищого навчального закладу). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є забезпечення виконання вимог безпеки 

праці особовим складом під час несення служби, проведення робіт у пожежно-

рятувальному підрозділі, на заняттях та при виїзді за сигналами виклику. На підставі за-

конодавчої та нормативної бази україни організація роботи в підрозділах з охорони праці. 

Вміння проаналізувати умови праці в підрозділах пожежно-рятувальної служби за показ-

никами шкідливості та небезпечності, важкості та напруженості трудового процесу. Про-

аналізувати умови праці в пожежно-рятувальних підрозділах за травмонебезпечними фак-

торами, та розробити заходи щодо попередження виробничого травматизму. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний матеріал базується на основі таких дисцип-

лін як "Первинна підготовка пожежного-рятувальника", «Організація служби та підготов-

ки» та «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі»та «Охорона праці». 

Як дисципліна професійного напряму «Охорона праці в галузі» узагальнює та використо-

вує теоретичний та практичний досвід роботи територіальних управлінь та підрозділів 

ОРС ЦЗ в галузі охорони праці. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозді-

лах, її складові та функціонування. 

Змістовий модуль 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Змістовий модуль 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони 

праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи 

управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого 

середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормати-

вно-правовими актами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань основ-

них напрямків організації караульної служби та підготовки особового складу територіаль-

них підрозділів ОРС ЦЗ. 

1.3. Студенти повинні: 

знати : 

– систему управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України.; 

– законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці; 

– вимоги безпеки праці до пожежного і аварійно-рятувального обладнання; 

– організацію проведення випробування пожежного і аварійно-рятувального об-

ладнання; 

– вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ; 

– навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах 

МНС України; 

– забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України; 

– розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах 

МНС України; 

– звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин в підрозділах; 

порядок організації і проведення безперервного контролю з охорони праці в орга-

нах управління та підрозділах МНС; 



вміти :  

– організувати в пожежно-рятувальних частинах роботу з питань охорони та без-

пеки праці: 

– аналізувати стан охорони та безпеки праці в пожежно-рятувальних підрозділах; 

– розробляти звітну документацію з питань охорони та безпеки праці; 

– забезпечувати безпеку праці особовим складом пожежно-рятувального підроз-

ділу; 

організовувати і практично виконувати випробування пожежного та аварійно-

рятувального обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредита ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМ 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах, її 

складові та функціонування. 
Система управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах МНС України. 

Забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України. 

Розробка інструкції про заходи пожежної безпеки в будинках, спорудах та приміщеннях 

об’єктів МНС України та складання планів евакуації. 

ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Порядок проведення випробування пожежного та аварійно-рятувального обладнання. 
ЗМ 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-рятувальних 

підрозділах. 
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах МНС Украї-

ни. 

Порядок розслідування нещасних випадків в підрозділах МНС України. 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. 
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3.2. Допоміжна 
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льний посібник/ За заг. ред. канд. техн. наук І.П. Пістуна. – Суми: Видавництво “Універсі-

тетська книга”, 2000. – 207 с. 
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закладів освіти України. – К.: Основа, 1998. – 224 с. 
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44. Ткачук К.Н., Слонченко А.В., Степанов А.Г., Сабарно Р.В. Охорона праці в 

приладобудуванні: Учеб. Посібник для вузів. - Київ: Вища школа. Головне видавництво, 

1980.-с.6...8. 

45. Павлов С.П., Губонина З.И. Охорона праці в приладобудуванні: Учеб. Для при-

боростроит. Спец. Вузів/ Під ред. А.Г.Алексаняна.- М.: Высш. шк.., 1986.- с.19-20. 

46. Пакет законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці. Книга 1. За-

порожжя. Управління міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області. 1997. 

134 с. 
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48. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”. – ДО.: 
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49. Охорона праці: Підручник для студентів вузів /Князевский Б.А., Долін П.А., 

Марусова Т.П. і ін., Під ред. Б.А. Князевского.- 2-е  изд., перераб. І доп.-М.: Высш. Школа, 

1982. 

50. Охорона праці в машинобудуванні: Підручник для машинобудівних вузів/ Е.Я. 
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52. Охорона праці . Практикум. Навчальний посібник. І.П. Пістун., Ю.В.Кіт., А.П. Березове-

цьий-Суми: Видавництво «Університецька книга» , 2000-207с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни студенти виконують модульну роботу. Підсумко-

вою формою контролю є екзамен в 2 семестрі. 

 



5. Засоби діагностики успішності навчання 
Для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом 

індивідуального опитування або фронтального опитування, письмової контрольної робо-

ти, машинного контролю, виконання практичних вправ та усних заліків.  
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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 

(спеціальності) 7.17020301 «Пожежна безпека» (пожежогасіння та аварійно-рятвальні ро-

боти). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є забезпечення виконання вимог безпеки 

праці особовим складом під час несення служби, проведення робіт у пожежно-

рятувальному підрозділі, на заняттях та при виїзді за сигналами виклику. На підставі за-

конодавчої та нормативної бази україни організація роботи в підрозділах з охорони праці. 

Вміння проаналізувати умови праці в підрозділах пожежно-рятувальної служби за показ-

никами шкідливості та небезпечності, важкості та напруженості трудового процесу. Про-

аналізувати умови праці в пожежно-рятувальних підрозділах за травмонебезпечними фак-

торами, та розробити заходи щодо попередження виробничого травматизму. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний матеріал базується на основі таких дисцип-

лін як "Первинна підготовка пожежного-рятувальника", «Організація служби та підготов-

ки» та «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі»та «Охорона праці». 

Як дисципліна професійного напряму «Охорона праці в галузі» узагальнює та використо-

вує теоретичний та практичний досвід роботи територіальних управлінь та підрозділів 

ОРС ЦЗ в галузі охорони праці. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозді-

лах, її складові та функціонування. 

Змістовий модуль 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Змістовий модуль 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони 

праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи 

управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого 

середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормати-

вно-правовими актами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань основ-

них напрямків організації караульної служби та підготовки особового складу територіаль-

них підрозділів ОРС ЦЗ. 

1.3. Студенти повинні: 

знати : 

– систему управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України.; 

– законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці; 

– вимоги безпеки праці до пожежного і аварійно-рятувального обладнання; 

– організацію проведення випробування пожежного і аварійно-рятувального об-

ладнання; 

– вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ; 

– навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах 

МНС України; 

– забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України; 

– розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах 

МНС України; 

– звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин в підрозділах; 

порядок організації і проведення безперервного контролю з охорони праці в орга-



нах управління та підрозділах МНС; 

вміти :  

– організувати в пожежно-рятувальних частинах роботу з питань охорони та без-

пеки праці: 

– аналізувати стан охорони та безпеки праці в пожежно-рятувальних підрозділах; 

– розробляти звітну документацію з питань охорони та безпеки праці; 

– забезпечувати безпеку праці особовим складом пожежно-рятувального підроз-

ділу; 

організовувати і практично виконувати випробування пожежного та аварійно-

рятувального обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредита ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМ 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах, її 

складові та функціонування. 
Система управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України. 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах МНС України. 

Забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України. 

Розробка інструкції про заходи пожежної безпеки в будинках, спорудах та приміщеннях 

об’єктів МНС України та складання планів евакуації. 

ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 
Вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ. 

Порядок проведення випробування пожежного та аварійно-рятувального обладнання. 
ЗМ 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-рятувальних 

підрозділах. 
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах МНС Украї-

ни. 

Порядок розслідування нещасних випадків в підрозділах МНС України. 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни студенти виконують модульну роботу. Підсумко-



вою формою контролю є екзамен в 2 семестрі. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом 

індивідуального опитування або фронтального опитування, письмової контрольної робо-

ти, машинного контролю, виконання практичних вправ та усних заліків.  
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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 

(спеціальності) 7.17020301 «Пожежна безпека» (профілактика пожеж). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є забезпечення виконання вимог безпеки 

праці особовим складом під час несення служби, проведення робіт у пожежно-

рятувальному підрозділі, на заняттях та при виїзді за сигналами виклику. На підставі за-

конодавчої та нормативної бази україни організація роботи в підрозділах з охорони праці. 

Вміння проаналізувати умови праці в підрозділах пожежно-рятувальної служби за показ-

никами шкідливості та небезпечності, важкості та напруженості трудового процесу. Про-

аналізувати умови праці в пожежно-рятувальних підрозділах за травмонебезпечними фак-

торами, та розробити заходи щодо попередження виробничого травматизму. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний матеріал базується на основі таких дисцип-

лін як "Первинна підготовка пожежного-рятувальника", «Організація служби та підготов-

ки» та «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі»та «Охорона праці». 

Як дисципліна професійного напряму «Охорона праці в галузі» узагальнює та використо-

вує теоретичний та практичний досвід роботи територіальних управлінь та підрозділів 

ОРС ЦЗ в галузі охорони праці. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозді-

лах, її складові та функціонування. 

Змістовий модуль 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Змістовий модуль 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони 

праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи 

управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого 

середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормати-

вно-правовими актами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань основ-

них напрямків організації караульної служби та підготовки особового складу територіаль-

них підрозділів ОРС ЦЗ. 

1.3. Студенти повинні: 

знати : 

– систему управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України.; 

– законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці; 

– вимоги безпеки праці до пожежного і аварійно-рятувального обладнання; 

– організацію проведення випробування пожежного і аварійно-рятувального об-

ладнання; 

– вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ; 

– навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах 

МНС України; 

– забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України; 

– розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах 

МНС України; 

– звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин в підрозділах; 

порядок організації і проведення безперервного контролю з охорони праці в орга-

нах управління та підрозділах МНС; 



вміти :  

– організувати в пожежно-рятувальних частинах роботу з питань охорони та без-

пеки праці: 

– аналізувати стан охорони та безпеки праці в пожежно-рятувальних підрозділах; 

– розробляти звітну документацію з питань охорони та безпеки праці; 

– забезпечувати безпеку праці особовим складом пожежно-рятувального підроз-

ділу; 

організовувати і практично виконувати випробування пожежного та аварійно-

рятувального обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредита ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМ 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах, її 

складові та функціонування. 
Система управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України. 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах МНС України. 

Забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України. 

Розробка інструкції про заходи пожежної безпеки в будинках, спорудах та приміщеннях 

об’єктів МНС України та складання планів евакуації. 

ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 
Вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ. 

Порядок проведення випробування пожежного та аварійно-рятувального обладнання. 
ЗМ 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-рятувальних 

підрозділах. 
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах МНС Украї-

ни. 

Порядок розслідування нещасних випадків в підрозділах МНС України. 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни студенти виконують модульну роботу. Підсумко-

вою формою контролю є екзамен в 2 семестрі. 



 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом 

індивідуального опитування або фронтального опитування, письмової контрольної робо-

ти, машинного контролю, виконання практичних вправ та усних заліків.  
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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 

(спеціальності) 7.03010201 “Психологія” (екстремальна та кризова психологія). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є забезпечення виконання вимог безпеки 

праці особовим складом під час несення служби, проведення робіт у пожежно-

рятувальному підрозділі, на заняттях та при виїзді за сигналами виклику. На підставі за-

конодавчої та нормативної бази україни організація роботи в підрозділах з охорони праці. 

Вміння проаналізувати умови праці в підрозділах пожежно-рятувальної служби за показ-

никами шкідливості та небезпечності, важкості та напруженості трудового процесу. Про-

аналізувати умови праці в пожежно-рятувальних підрозділах за травмонебезпечними фак-

торами, та розробити заходи щодо попередження виробничого травматизму. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний матеріал базується на основі таких дисцип-

лін як "Первинна підготовка пожежного-рятувальника", «Організація служби та підготов-

ки» та «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі»та «Охорона праці». 

Як дисципліна професійного напряму «Охорона праці в галузі» узагальнює та використо-

вує теоретичний та практичний досвід роботи територіальних управлінь та підрозділів 

ОРС ЦЗ в галузі охорони праці. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозді-

лах, її складові та функціонування. 

Змістовий модуль 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

Змістовий модуль 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-

рятувальних підрозділах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони 

праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи 

управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого 

середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормати-

вно-правовими актами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Первинна підготовка пожежного-

рятувальника» є сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань основ-

них напрямків організації караульної служби та підготовки особового складу територіаль-

них підрозділів ОРС ЦЗ. 

1.3. Студенти повинні: 

знати : 

– систему управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України.; 

– законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці; 

– вимоги безпеки праці до пожежного і аварійно-рятувального обладнання; 

– організацію проведення випробування пожежного і аварійно-рятувального об-

ладнання; 

– вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ; 

– навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах 

МНС України; 

– забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України; 

– розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах 

МНС України; 

– звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин в підрозділах; 

порядок організації і проведення безперервного контролю з охорони праці в орга-

нах управління та підрозділах МНС; 



вміти :  

– організувати в пожежно-рятувальних частинах роботу з питань охорони та без-

пеки праці: 

– аналізувати стан охорони та безпеки праці в пожежно-рятувальних підрозділах; 

– розробляти звітну документацію з питань охорони та безпеки праці; 

– забезпечувати безпеку праці особовим складом пожежно-рятувального підроз-

ділу; 

організовувати і практично виконувати випробування пожежного та аварійно-

рятувального обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредита ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМ 1. Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах, її 

складові та функціонування. 
Система управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України. 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в органах і підрозділах МНС України. 

Забезпечення безпечних умов праці в органах і підрозділах МНС України. 

Розробка інструкції про заходи пожежної безпеки в будинках, спорудах та приміщеннях 

об’єктів МНС України та складання планів евакуації. 

ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в пожежно-

рятувальних підрозділах. 
Вимоги безпеки праці до службових приміщень ПРЧ. 

Порядок проведення випробування пожежного та аварійно-рятувального обладнання. 
ЗМ 3. Організація профілактики виробничого травматизму в пожежно-рятувальних 

підрозділах. 
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків  в органах і підрозділах МНС Украї-

ни. 

Порядок розслідування нещасних випадків в підрозділах МНС України. 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. 
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В процесі вивчення дисципліни студенти виконують модульну роботу. Підсумко-

вою формою контролю є екзамен в 2 семестрі. 



 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Для оцінки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом 

індивідуального опитування або фронтального опитування, письмової контрольної робо-

ти, машинного контролю, виконання практичних вправ та усних заліків.  

 


