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Вступ 

 
Дисципліна «Охорона праці в галузі» є нормативною дисципліною, що 

викладається на 2 курсі магістратури в ІІІ семестрі в обсязі 36 годин. Форма 
підсумкового контролю – залік в кінці ІІІ семестру. 

Курс «Охорона праці в галузі» має на меті формування у фахівців з 
вищою освітою необхідних знань та вмінь із правових та організаційних 
питань охорони праці в геологічній галузі. 

Завданням курсу «Охорона праці в галузі» є: 
- вивчення особливостей умов праці на геологічних підприємствах 

згідно вимог охорони праці та техніки безпеки;  
- засвоєння методів ефективної організації охорони праці на виробництві 

у відповідності до виду геологорозвідувальних робіт; 
Предметом вивчення є організаційні та правові аспекти охорони праці 

при проведенні геологорозвідувальних робіт. Курс забезпечує знання про 
вимоги у сфері охорони праці на геологічних підприємствах у відповідності 
до чинної законодавчої та нормативної бази України. Проводиться 
ознайомлення студентів з основними нормативними документами, які діють 
в геологічній галузі у сфері охорони праці – Закон України  «Про охорону 
праці», Кодекс законів про працю України (КЗпП), Державні нормативні акти 
з охорони праці, Державні стандарти України, Правила безпеки на 
геологорозвідувальних роботах та ін. Надаються відомості про систему 
державного управління, нагляду та регіонального і галузевого контролю у 
галузі охорони праці.  

Вивчаються основи організації охорони праці на геологічних 
підприємствах, особливості створення оптимальних умов праці на 
конкретних видах геологічних досліджень; зокрема, геолого-зйомочних, 
гірничо-прохідницьких, бурових, геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-
геологічних та інших видів робіт.  

Студент повинен знати: 
- основні вимоги щодо організації та управління служби охорони праці 

на геологічних підприємствах; 
- принципи планування та впровадження необхідних заходів охорони 

праці і техніки безпеки при проведенні конкретних видів 
геологорозвідувальних робіт.  

Студент повинен вміти: 
- користуватись виробничим обладнанням, апаратурою, устаткуванням 

при проведенні гірничо-прохідницьких, бурових, геолого-зйомочних, 
геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, лабораторних та 
допоміжних робіт у відповідності з правилами техніки безпеки; 

- розрізняти дію небезпечних та шкідливих виробничих факторів при 
проведенні геологорозвідувальних робіт, на геологічних підприємствах та 
орієнтуватись щодо можливості  їх знешкодження та ліквідації. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  



Курс «Охорона праці в галузі» є складовою циклу професійної 
підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», знайомить 
студентів із умовами, в яких проводяться геологорозвідувальні роботи, 
допомагає зрозуміти практичне значення та  застосування у виробничих 
умовах  набутих знань.  

При викладанні даної дисципліни студентів знайомлять з наступними 
темами, які ґрунтовно і послідовно висвітлюють специфіку умов праці на 
геологічних підприємствах: «Законодавча та нормативна база України в 
галузі охорони праці», «Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах», 
«Класифікація умов праці на геологічних підприємствах за шкідливими 
факторами» та ін. 

Отже, курс «Охорона праці в галузі» розглядає важливе коло питань 
сучасного стану охорони праці геологічної галузі, які необхідно засвоїти 
студентам п’ятого  курсу для подальшого об’єктивного уявлення про 
практичне застосування набутих знань. 



Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 1 модульної контрольної роботи протягом періоду 
навчання (одного семестру) та заліку. Підсумковий семестровий контроль у 
формі заліку передбачає врахування кількості балів за модульною 
контрольною роботою та балів, набраних за письмові та усні завдання на 
заліку.  

Для отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 
балів. Максимальна кількість балів, отриманих на заліку складає 60. 
Максимальна оцінка при модульному контролі складає 40 балів. При 
отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «не зараховано». 

 
І семестр 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Залік Разом 
(підсумкова оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти, в % 

40% 
К1=0,40 

60% 
Кзалік=60% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 40 60 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за І семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1  К1 + КПМ  Кзалік 
 
При простому розрахунку отримаємо: 
 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Залік Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
Оцінка (бали) 40 60 100 

 
Шкала відповідності 

За 100-бальною 
шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 
85 – 89 4 
75 – 84  
65 – 74 3 
60 – 64  

зараховано 

35 – 59 2 
1 – 34  

незараховано 

 
 
 



 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 
Форми поточного контролю. поточний контроль знань здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою і передбачає усну відповідь і домашню 
письмову роботу – 20 балів, виконання письмових і самостійних робіт – по 10 
балів. 

 
 
 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ» 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
І семестр_____________________________________________________ 
Модульна контрольна робота 1  1-40 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 20 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 10 балів 
 
 
Підсумковий контроль – у формі заліку. 
Залік виставляється за результатами поточної  роботи студента протягом 

семестру із врахуванням набраних балів,  для студентів, які не набрали 
необхідну кількість балів (60), або хочуть покращити отриману оцінку. 
Кількість балів, що виноситься на залік – 40. 

 
ІІІ семестр____________________________________________________ 

Змістовий модуль 1: Законодавча та нормативна база України в 
галузі охорони праці. Правила безпеки на геологорозвідувальних 

роботах 
Максимальна кількість балів – 60. 
Термін – 1-ша декада листопада. 
 
Підсумковий контроль (залік) 
 
Студент повинен: 

- знати основні вимоги щодо організації та управління служби охорони 
праці на геологічних підприємствах; 

- знати принципи планування та впровадження необхідних заходів 
охорони праці і техніки безпеки при проведенні конкретних видів 
геологорозвідувальних робіт.  

- вміти користуватись виробничим обладнанням, апаратурою, 
устаткуванням при проведенні гірничо-прохідницьких, бурових, геолого-
зйомочних, геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, 
лабораторних та допоміжних робіт у відповідності з правилами техніки 
безпеки; 

- вміти розрізняти дію небезпечних та шкідливих виробничих факторів 
при проведенні геологорозвідувальних робіт, на геологічних підприємствах 
та орієнтуватись щодо перших кроків для їх знешкодження та ліквідації. 

 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лек-
ції 

Назва лекції 
Лек
-ції 

Пра
кти
чни

х 

само
ст. 
роб 

Інші 
форми 
контро

лю 
(бали) 

ІІІ СЕМЕСТР 
Змістовий модуль 1. 

Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці. Правила 
безпеки на геологорозвідувальних роботах 

 
Тема 1. 

Охорона праці в Україні: проблеми, досвід та перспективи 
1 Охорона праці в Україні: проблеми, досвід та 

перспективи 
Статистичні дані про виробничий травматизм: 
рівень загального травматизму по галузям 
виробництва та областям; рівень смертельного 
травматизму по галузям виробництва. 
Державна політика України в сфері охорони 
праці 

 2 3  

2 Вимоги безпеки до технологічного обладнання 
та процесів 
Аналіз стану безпеки праці в геологічній галузі. 

 2 3  

Тема 2 . Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці. 
3 Державний комітет з нагляду за безпечним 

веденням робіт у промисловості і з гірничого 
нагляду 

 2 3  

Тема 3. Основи виробничої санітарії та гігієни праці. 
4 Основи виробничої санітарії та гігієни 

праці. 
Поняття мікроклімату робочої зони та його 
вплив на працюючих. Показники 
мікроклімату робочої зони.  Гігієнічна 
класифікація праці. 

 2 3  

5 Освітлення виробничих приміщень. 
Вентиляція виробничих приміщень та її 
класифікації.  
 

 2 3  

Тема 4.  
Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах 

6 Загальні вимоги. Робота в умовах підвищеної 
небезпеки. 
Вимоги до геологорозвідувального обладнання. 
Робота в польових умовах 
Правила безпеки при виконанні геолого-

 2 3  



зйомочних робіт. 
. 

7 Правила безпеки на бурових роботах. 
Випробувальні роботи. 
Гірничо-прохідницькі роботи. 

 2 3  

8 Правила безпеки при проведенні геофізичних 
робіт 

 2 3  

9 Правила безпеки при проведенні 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних  
робіт. 
Техніка безпеки при лабораторних роботах та 
на допоміжному виробництві 

 1 3  

модульна контрольна робота 1  1   
Контрольна модульна робота 1 
Законодавча та нормативна база України в галузі 
охорони праці. Правила безпеки на 
геологорозвідувальних роботах 

   40 

 Всього   18 22  
 Всього за 1 семестр  18 22  

 
Загальний обсяг  36 год, у тому числі: 
Лекцій  - - год, 
Практичних – 18 год, 
Самостійна робота – 22 год. 
 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці. 
Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах 

 
ТЕМА 1  

Охорона праці в Україні: проблеми, досвід та перспективи (2 год) 
 

Практична робота  1. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід та 
перспективи 

 
1. Обробка статистичних даних про виробничий травматизм:  

- рівень загального травматизму по галузям виробництва та 
областям;  

- рівень смертельного травматизму по галузям виробництва.  
2. Аналіз державної політики України в сфері охорони праці 

 
Рекомендована література: [1, 2, 16] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): вивчення окремих статей Закону 
про охорону праці в Україні, Кодексу законів про працю. 
 
Рекомендована література: [4,5] 
 
Практична робота 2. Вимоги безпеки до технологічного обладнання та 
процесів 
Аналіз стану безпеки праці в геологічній галузі. 
 

1. Вивчення загальних вимог до реєстрації та дозволів на 
геологорозвідувальних робіт у Держнаглядохоронпраці; 

2. Аналіз випадків роботи в умовах підвищеної небезпеки;  
3. Ознайомлення з вимогами до геологорозвідувального обладнання та  

експлуатації обладнання, апаратури та інструменту. 
 
Рекомендована література: [6, 16 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): підготувати статистичні дані 
щодо травматизму на геологічних підприємствах та їх головних причин по 
окремим регіонах. Порівняння показників з іншими виробництвами та 
окремо по видам геологорозвідувальних робіт (записують у вигляді таблиці). 
 
Рекомендована література: [1,16] 



 
ТЕМА 2  

Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці (6 год) 
 
Практична робота 3. 
Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і 
з гірничого нагляду 

1. Вивчення системи законодавчих та виконавчих органів влади у сфері 
охорони праці в геологічній галузі: 

2. Державний комітет з нагляду за охороною праці – центральний орган 
виконавчої влади; 

3. Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у 
промисловості і з гірничого нагляду; 

4. Державна інспекція охорони праці Держгіртехнагляду 
 
Рекомендована література: [3,6,16 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): проаналізувати особливості 
інспекторських перевірок з охорони праці, які проводяться на геологічних 
підприємствах: оперативні, цільові і комплексні перевірки. 
 
Рекомендована література: [16] 

 
ТЕМА 3.  

Основи виробничої санітарії та гігієни праці. 
Практична робота 4.  
Основи виробничої санітарії та гігієни праці. 
Поняття мікроклімату робочої зони та його вплив на працюючих.  

1. Аналіз показників мікроклімату робочої зони.  Гігієнічна класифікація 
праці. 

2. Визначення категорії робіт за ступенем важкості.  
3. Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та 

швидкості руху повітря у робочій зоні виробничих приміщень.  
Рекомендована література: [2,7,14] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): Нормування та контроль за 
вмістом шкідливих речовин у у робочій зоні.  
Рекомендована література: [7] 
 
Практична робота 5. Освітлення виробничих приміщень. Вентиляція 
виробничих приміщень та її класифікації.  

1. Вивчення характеристик освітлення виробничих приміщень. Основні 
вимоги до виробничого освітлення.  

2. Види виробничого освітлення. Природна та штучна вентиляції. 
Системи опалення.  



Рекомендована література: [1,2,7,14] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): Норми штучного та природного 
освітлення виробничих приміщень. 
Рекомендована література: [1,2] 
 
 

ТЕМА 3 
Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах 

Практична робота 6. Загальні вимоги. Робота в умовах підвищеної 
небезпеки. 
Вимоги до геологорозвідувального обладнання. 

1. Вивчення особливостей правил безпеки при проведенні польових 
робіт: 

2. Облаштування вахтових селищ і організація таборів; 
3. Переходи на місцевості і проведення маршрутів; 
4. Правила безпеки при виконанні геолого-зйомочних робіт. 

 
Рекомендована література: [6,7, 10, 13] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): вимоги до забезпечення 
виконавців геологорозвідувальних робіт в польових умовах. 
 
Рекомендована література: [6, 10, 16] 
 
Практична робота 7. Правила безпеки на бурових роботах. Випробувальні 
роботи. 
Гірничо-прохідницькі роботи. 

1. Вивчення вимог з охорони праці і техніки безпеки при будівельно-
монтажних роботах; 

- Обладнанні бурових установок; персуванні бурових 
установок; 

- Загальні вимоги до буріння свердловин: 
- Механічне колонкове буріння; ударно-канатне буріння; 
- Шнекове буріння та інші види буріння. 

 
Рекомендована література: [6,9,13 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год): ознайомлення з вимогами 
«Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних 
родовищ підземним способом». 
 
Рекомендована література: [6,9,16 ] 
 
Практична робота 8. Правила безпеки при проведенні геофізичних робіт. 



Ознайомлення з вимогами охорони праці і техніки безпеки при: 
- Наземних методах геофізичних робіт; 
- Сейсморозвідувальних роботах; 
- Електророзвідувальних роботах; 
- Магніто розвідувальних, радіометричних роботах; 
- Геофізичних дослідженнях свердловин. 

 
Рекомендована література: [7,11, 13 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год): ознайомлення з вимогами 
«Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних 
родовищ підземним способом». 
 
Рекомендована література: [6,9,16] 
 
Практична робота 9 Правила безпеки при проведенні гідрогеологічних та 
інженерно-геологічних  робіт. 

- Ознайомлення з вимогами охорони праці і техніки безпеки на 
гідрогеологічних роботах; 

- Техніка безпеки при лабораторних роботах та на допоміжному 
виробництві. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год): проаналізувати особливості вимог 
з охорони праці при використанні виробничого транспорту на геологічних 
підприємствах. 
 
Рекомендована література: [6,12] 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1  

1. Дайте визначення термінам: 
a) Охорона праці 
b) Техніка безпеки 

2. Особливості охорони праці та техніки безпеки при проведенні геолого 
зйомочних маршрутів. 
3. Основні вимоги з охорони праці при облаштуванні бурових установок. 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
Питання для модульного контролю. 
1) Визначення термінів: 

a) Охорона праці 
b) Техніка безпеки 
c) Виробнича санітарія 
d) гігієна праці 
e) небезпечний виробничий чинник 
f) шкідливий виробничий чинник 



g) безпечні умови праці 
2) Законодавчі акти у сфері охорони праці. 
3) Закон України «Про працю». 
4) Кодекс законів про працю. 
5) Колективний договір. 
6) Трудовий договір. 
7) Державний та громадський контроль у сфері охорони праці. 
8) Економічне значення охорони праці. 
9) Витрати на покращення умов та охорону праці. 
10) Соціальне значення охорони праці. 
11) Оцінка заходів у сфері охорони праці. 
12) Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 
13) Розслідування та облік професійних захворювань. 
14) Повітря робочої зони. 
15) Параметри, які нормуються при обладнанні виробничих приміщень. 
16) Шкідливі речовини та їх небезпека. 
17) Газове забруднення повітря. 
18) Пилове забруднення повітря. 
19) Методи боротьби з шкідливими речовинами. 
20) Визначення та природна іонізуючого випромінювання: 

a) рентгенівське випромінювання; 
b) альфа-випромінювання; 
c) бета-випромінювання. 
d) Основні характеристики радіоактивного випромінювання. 
e) Дія іонізуючого випромінювання на організм людини. 
f) Норми радіоактивної безпеки. 

21) Державний комітет з нагляду за охороною праці – центральний орган 
виконавчої влади. 

22) Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у 
промисловості і з гірничого нагляду. 

23) Державна інспекція охорони праці Держгіртехнагляду. 
24) Облаштування вахтових селищ і організація таборів на 

геологорозвідувальних роботах.. 
25) Переходи на місцевості і проведення маршрутів. 
26) Правила безпеки при виконанні геолого-зйомочних робіт. 
27) Вимоги з охорони праці і техніки безпеки при будівельно-монтажних 

роботах. 
28) Вимоги з охорони праці і техніки безпеки при обладнанні та 

пересуванні бурових установок.  
29) Загальні вимоги з охорони праці до буріння свердловин. 
30) Правила безпеки при проведенні геофізичних робіт. 
31) Правила безпеки при проведенні гідрогеологічних та інженерно-

геологічних  робіт. 
32) Техніка безпеки при лабораторних роботах та на допоміжному 

виробництві. 



33) особливості інспекторських перевірок з охорони праці, які проводяться 
на геологічних підприємствах: оперативні, цільові і комплексні перевірки 
 
Проблемні теми для обговорення: 

1. Проблеми охорони надр при проведенні геологорозвідувальних 
робіт. 

 



 
Перелік запитань на залік. 
1) Визначення термінів: 

a) Охорона праці 
b) Техніка безпеки 
c) Виробнича санітарія 

2) Законодавчі акти у сфері охорони праці. 
3) Колективний договір. 
4) Трудовий договір. 
5) Державний та громадський контроль у сфері охорони праці. 
6) Витрати на покращення умов та охорону праці. 
7) Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 
8) Розслідування та облік професійних захворювань. 
9) Повітря робочої зони. 
10) Параметри, які нормуються при обладнанні виробничих приміщень. 
11) Шкідливі речовини та їх небезпека. 
12) Газове забруднення повітря. 
13) Пилове забруднення повітря. 
14) Методи боротьби з шкідливими речовинами. 
15) Державний комітет з нагляду за охороною праці – центральний орган 

виконавчої влади. 
16) Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у 

промисловості і з гірничого нагляду. 
17) Державна інспекція охорони праці Держгіртехнагляду. 
18) Облаштування вахтових селищ і організація таборів на 

геологорозвідувальних роботах. 
19) Переходи на місцевості і проведення маршрутів. 
20) Правила безпеки при виконанні геолого-зйомочних робіт. 
21) Вимоги з охорони праці і техніки безпеки при будівельно-монтажних 

роботах. 
22) Вимоги з охорони праці і техніки безпеки при обладнанні та 

пересуванні бурових установок.  
23) Загальні вимоги з охорони праці до буріння свердловин. 
24) Правила безпеки при проведенні геофізичних робіт. 
25) Правила безпеки при проведенні гідрогеологічних та інженерно-

геологічних  робіт. 
26) Техніка безпеки при лабораторних роботах та на допоміжному 

виробництві. 
27) Вимоги до забезпечення виконавців геологорозвідувальних робіт в 

польових умовах. 
28) Вимоги з охорони праці при використанні виробничого транспорту на 

геологічних підприємствах. 
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