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Анотація до курсу 

Програма дисципліни «Гігієна праці та виробнича санітарія» вміщує навчальний 

матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності, 

організації санітарного режиму установ, підприємств. Забезпечує санітарно-гігієнічну 

безпеку виробничих приміщень. Організовує профілактику захворювань, які виникають 

внаслідок ураження інфекційними збудниками, отруєння. Гігієна вивчає вплив на людину 

природних та антропогенних факторів (які з’являються в результаті господарської діяльності 

людини) та розробляє гігієнічні нормативи і санітарні правила, дотримування яких 

забезпечує здорові та сприятливі умови проживання населення. Санітарія – це практична 

реалізація розроблених гігієною профілактичних заходів з метою укріплення та збереження 

здоров’я людей.  
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Мета дисципліни 
Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій для забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці шляхом опанування бакалаврами 

теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні для прийняття економічно 

обґрунтованих рішень, спрямованих на підвищення рівня захисту від надзвичайних ситуацій 

та захист працюючих від дії шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища. 

Завдання курсу 

-подати необхідні сучасні дані з гігієни і санітарії; 

- викласти основні відомості про оцінку виробничого середовища і здоров’я робітників;  

- ознайомити студентів з методами гігієнічного та санітарного контролю; 

 - опрацювати і запровадити відповідні заходи поточного санітарного нагляду. 
 

Результати вивчення дисципліни 
Результати вивчення дисципліни: 

- вміти оцінювати ризики виникнення небезпечних подій та вибирати засоби безпеки 

для їх мінімізації; 

- знати вимоги щодо забезпечення виробництв засобами безпеки, впровадження систем 

і методів захисту працівників; 

- використовувати знання організаційно-технічних засад створення та функціонування 

системи виробничої безпеки та промислової санітарії на підприємствах (організаціях) для 

запобігання виникнення нещасних випадків і професійних захворювань працівників; 

- здійснювати контроль за станом засобів колективного й індивідуального захисту, 

оцінювати їх ефективність; 

- здійснювати контроль за дотриманням технологічних параметрів при роботі 

природоохоронного устаткування й обладнання та правил безпеки при виконанні робіт. 

 

Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1 Людина в системі праці. 

2 Фізіологія праці 

3. Психофізіологічні фактори. Стрес і його наслідки 

4 Гігієнічна класифікація праці 

5. Мікроклімат виробничих приміщень 

6 Гігієнічна оцінка умов праці 
7. Атестація робочих місць за умовами праці 
8 Засоби колективного захисту від шкідливих виробничих чинників 
9. Гігієнічні та санітарні вимоги до виробничої вентиляції 
10. Заходи, спрямовані на профілактику професійних шкідливостей. 

11  Засоби індивідуального захисту 

12. Гігієнічні основи санітарної техніки на виробництві 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Опрацювання нормативно-правового забезпечення моніторингу умов праці 

Опрацювання гігієнічних класифікацій та сфер їх застосування 
Опрацювання гігієнічних нормативів щодо факторів виробничого середовища. 

Опрацювання критеріїв оцінки важкості та напруженості праці 

Опрацювання методики проведення цільового контролю умов праці 

Складання карти умов праці за результатами АРМ. 
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Опрацювання нормативно-правового забезпечення моніторингу умов праці 

 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної освіти). 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365, 

використання дистанційної платформи (https://do.nmu.org.ua/). 
Використовуються лабораторна й інструментальна база кафедри охорони праці 

та цивільної безпеки, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, 

дистанційна платформа Мoodlе.  

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 
6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та виконання і захисту практичних робіт 

складатиме не менше 60 балів. Під час поточного контролю лекційні заняття 

оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих 

завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 

індивідуального завдання. 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач 

вищої освіти за поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне 

поліпшити оцінку проводиться підсумкове оцінювання під час виконання 

комплексної контрольної роботи. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання 

за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового 

контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування 

(виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших 

авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням "Положення про систему запобігання та виявлення 

плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 
documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 
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У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. Здобувачі вищої освіти повинні мати 

активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання. Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 

згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати виставлену викладачем 

оцінку у встановленому порядку.  

7.5. Відвідування занять. Для здобувачів вищої освіти денної форми 

відвідування занять є обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є 

хвороба, участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності 

здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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