
Інструкційна картка для самостійної роботи № 1 

 

Тема 1.1. Вступ. Загальні питання охорони праці 
 

 

Мета 

навчальна: вивчити основні поняття з охорони праці, основні розділи дисципліни, 

основні терміни в галузі охорони праці та основну мету курсу. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань. 
 

Питання для самостійної роботи: 

1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном 

2. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці» 

3. Суб’єкти і об’єкти охорони праці  

4. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці 

5. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників 
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Методичні рекомендації 
 

При вивченні цієї теми слід пам’ятати що охорона працi – це система 

правових, соціально-економічних, органiзацiйних, технiчних, гiгiєнiчних та 

лiкувально-профiлактичних заходів та засобiв, спрямованих на забезпечення 

збереження здоров’я та працездатностi людини в процесi працi. 

При самостійному вивченні матеріалу слід насамперед сформувати мету та 

завдання навчальної дисципліни. Головна мета дисципліни – надати майбутнім 

фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме 

поліпшенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним 

захворюванням, виробничому травматизму тощо. 

Основним завданням охорони праці є гуманізація праці, під якою розуміють 

профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому 

травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного 

розвитку особистості.  

Далі необхідно з’ясувати основні терміни та визначення в галузі охорони 

праці, а саме: «трудова діяльність», «важкість праці, «напруженість праці», 

«шкідливий виробничий фактор», «виробнича травма», «нещасний випадок на 

виробництві» та інші. 

Потім слід з’ясувати основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

(НШВФ). За своїм походженням та природою дії НШВФ ділять на 5 груп: фізичні, 

хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні. 

Слід приділити увагу джерелам (носіями) небезпек. Носіями небезпек є: 

- природні процеси та явища; 

- елементи техногенного середовища; 

- людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. 

Перелік можливих небезпек налічує понад 150 найменувань і при цьому не 

вважається за повну. З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів щодо 

запобігання негативних наслідків існує необхідність класифікації небезпек, джерел, 

що породжують їх, та тих чинників (факторів), які безпосередньо призводять до 

негативного впливу на людину. 

У трудовій діяльності на працівників впливають різні шкідливі фактори 

виробничого середовища. Тому умови праці на виробництві значною мірою 

визначаються наявністю виробничих шкідливостей (шкідливих факторів 

виробничого середовища). Під виробничими шкідливостями розуміють умови 

виробничого середовища, трудового та виробничого процесів, які за нераціональної 

організації праці впливають на стан здоров’я працівників та їх працездатність. 

Шкідливі виробничі фактори за характером впливу поділяються на фізичні, 

хімічні, біологічні та психологічні  



Численними дослідженнями гігієністів і фізіологів праці встановлено, що 

виробничі шкідливості несприятливо впливають на працівників, знижують їх 

дієздатність та погіршують стан здоров’я, тому слід приділити увагу дії їх на організм 

людини. Наслідком дії виробничих шкідливостей можуть бути: професійні 

захворювання, посилення захворювання, яке вже має працівник та зниження 

опірності його організму відносно зовнішніх чинників, що зумовлюють підвищення 

загальної захворюваності, зниження працездатності та продуктивності праці. 
 
 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення змісту поняття «охорона праці». 

2. Яка головна мета охорони праці? 

3. На які групи поділяються виробничі шкідливості залежно від характеру 

походження? 

4. Які шкідливі фактори виробничого середовища впливають на трудову 

діяльність людини? 

5. Що є джерелами (носіями) небезпек? 

6. Назвіть основні наслідки виробничих шкідливостей на людину? 
 

 

Викладач:_________ Григор’єва Л.В.  


