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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Безпека життєдіяльності 
2. Екологія 
 3.Фізика 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Експертиза та сертифікація  
2. Безпека праці 
3. Проектування систем промислової безпеки та сталого розвитку 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні: 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

Знати: 

- правові та організаційні основи виробничої санітарії та гігієни праці; 
- основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; 
- вплив шкідливих чинників на організм людини 
- принципи гігієнічного нормування шкідливих виробничих факторів; 
- принципи, методи і засоби контролю параметрів шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників на робочих місцях; 
- методи та засоби зниження впливу шкідливих факторів до 

нормативних значень чи до повного виключення їх дії на людину; 
- засоби колективного та індивідуального захисту від дії шкідливих 

факторів; 
- основні заходи і засоби захисту працівників від шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників типових для певних видів 
діяльності. 

Вміти: 

- використовувати положення законів, нормативно-правових актів і 
нормативно-технічних документів у практичної діяльності під час 
виконання професійних функцій; 

- якісно та кількісно оцінювати рівень впливу шкідливих виробничих 
факторів; 

-  ідентифікувати шкідливі фактори, які впливають на людину; 
- оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам; 
- контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; 



- обгрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній 
виробничій ситуації; 

- впроваджувати профілактичні заходи щодо запобігання професійних 
захворювань та професійних отруєнь, травматизму ; 

- застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту 
працівників. 

Володіти: 
- методикою визначення чинників, які впливають на санітарно-гігієнічні 

умови праці; 
- методикою проведення заходів щодо забезпечення належних, 

нешкідливих, і здорових умов праці.  
 

3. Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  
Тема 1. Предмет, структура дисципліни «Виробнича санітарія та 

гігієна праці 
Місце і значення навчальної дисципліни “Виробнича санітарія та гігієна 

праці” для підготовки майбутніх спеціалістів. Історія виникнення питань, 
пов’язаних з безпекою життєдіяльності людини. Етапи розвитку проблеми. 
Предмет, структура та функції дисципліни «Виробнича санітарія та гігієна 
праці». Мета та завдання дисципліни. Основні поняття та визначення. 

Тема 2. Законодавчі та нормативні документи в галузі виробничої 
санітарії та гігієни праці.   

Конституція України. Закон України «Про охорону праці». Закон 
України «Про  використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Закон 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», основні його вимоги щодо організації, розміщення виробництва 
та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам. Кодекс 
законів про працю. Нормативні документи (ДСТУ, ДСН та інші). 

Відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов 
праці та проживання населення. 

Тема 3. Гарантії прав на охорону праці  
Тема 4. Гігієна праці жінок і неповнолітніх 
Тема 5. Гігієна праці осіб старшого віку й інвалідів  
Тема 6. Навчання питанням охорони праці працівників 
Тема 7. Професійні захворювання. Розслідування професійних 

захворювань 
Тема 8. Державне соціальне страхування від нещасних випадків, 

професійних захворювань на виробництві 
Змістовний модуль 2. ЕКСПЕРТИЗА УМОВ ПРАЦІ 
Тема 9. Гігієнічна оцінка умов праці 



Сфера застосування та загальні положення. Терміни та визначення, що 
застосовуються в Гігієнічній класифікації. Гігієнічні критерії та класифікація 
умов праці. Принципи класифікації умов праці. Гігієнічні критерії оцінки 
умов праці при дії хімічного фактора, факторів біологічного походження, 
віброакустичних факторів дії виробничого шуму, за показниками 
мікроклімату, електромагнітних полів та випромінювань, за показниками 
світлового середовища від важкості та напруженості трудового процесу,  при 
аероіонізації 

Тема 10. Атестація робочого міста  
Мета проведення атестації. Порядок проведення атестації. Склад комісії. 

Обов′язкова переатестація робочих місць. Оцінка технологічного та 
організаційного рівня робочих місць по чиннику травмобезпеки. Оцінка 
технічного рівня робочого місця та чинника травмобезпеки технічної 
документації. Оцінка чинника травмобезпеки устаткування. Оцінка засобів 
навчання і інструктажу. Оцінка виконання вимог до конструкції 
устаткування. Оцінка виконання вимог до органів управління виробничим 
устаткуванням. Оцінка виконання вимог до засобів захисту. Оформлення 
результатів атестації робочих місць за умовами праці. 

 
Модуль 2 

Змістовний модуль 1. ОСНОВИ ФІЗІЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
ПРАЦІ 

Тема 1. Фізіологія праці 
Форми трудової діяльності. Фактори праці. Фізична та розумова праця. 

Поняття важкості та напруженості праці. Фізіологія операторської праці. 
Працездатність людини.  

Тема 2. Психологія праці  
Особливості психічної діяльності під час праці. Психологічні 

особливості особистості. 
Тема 3. Людський чинник у системі «людина-машина-середовище» 
Функціональний стан людини. Методи оцінки та регуляції 

функціонального стану людини. 
Змістовний модуль 2. ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК РОБОЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Тема 4. Фактори небезпек робочого середовища. 
 Класифікація факторів робочого середовища.   
Тема 5. Мікроклімат робочої зони 
Визначення понять «робоча зона» та «повітря робочої зони». 
Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму 

людини з навколишнім середовищем, основні види теплообміну, їх 
залежність від параметрів мікроклімату. Гіпотермія і гіпертермія. Порушення 
водно-сольового балансу організму, судомна хвороба і тепловий удар. 
Нормування та контроль параметрів мікроклімату. 

Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату: 
удосконалення технологічних процесів та обладнання з метою зменшення 



виділення тепла у виробничі приміщення, раціональне розміщення 
технологічного обладнання, автоматизація та дистанційне управління 
технологічними процесами, вентиляція, опалення та кондиціювання повітря, 
влаштування зон (приміщень) для охолодження чи зігрівання, захисні 
екрани, водяні та повітряні завіси, повітряне та водоповітряне душування, 
засоби індивідуального захисту. 
          Тема 6. Шкідливі речовини у робочому середовищі 

Склад повітря робочої зони: природно-фізіологічний склад повітряного 
середовища, джерела забруднення повітряного середовища виробничих 
приміщень і території підприємств шкідливими речовинами (газами, парою, 
пилом, димом, мікроорганізмами), виробничі отрути, вплив шкідливих 
домішок виробничого повітряного середовища на функціонування організму. 
Матеріальна та функціональна кумуляція. Залежність шкідливого впливу 
домішок повітряного середовища від хімічного складу домішок, часу дії, 
концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, 
фізичної трудомісткості робіт. Гострі і хронічні отруєння, професійні 
захворювання. Пневмоконіози, фіброгенні шкідливі домішки повітряного 
середовища. 

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за 
характером дії на організм людини: речовини гостро-направленої дії (Г), 
алергічної дії (А), фіброгенної (Ф) та канцерогенної (К). Класи небезпечності 
речовин залежно від гранично допустимих концентрацій. 

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища 
на виробництві, гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно 
безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. 
Визначення ГДК при забрудненні виробничого повітряного середовища 
кількома шкідливими домішками однонаправленої і різнонаправленої дії. 
Аероіонізація повітря, допустимі рівні. 

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного 
середовища на виробництві та захисту працюючих: удосконалення 
технологічних процесів і обладнання, вилучення шкідливих речовин з 
технологічних процесів, герметизація виробничого обладнання, локалізація 
шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції, аспіраційних укриттів, 
робота технологічного обладнання під розрідженням, кондиціювання 
повітря, видалення забрудненого повітря з приміщень за рахунок 
загальнообмінної вентиляції, автоматизація і дистанційне управління 
технологічними процесами та обладнанням, періодичні медичні обстеження 
працюючих у шкідливих умовах праці, використання засобів індивідуального 
захисту. Загальні вимоги безпеки щодо організації і проведення робіт з 
надзвичайно небезпечними речовинами. 

Контроль стану повітряного середовища на виробництві, періодичність 
і методи контролю залежно від класу небезпечності домішок повітряного 
середовища. 

Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного 
середовища на виробництві. 



Тема 7. Вентиляція виробничих приміщень 
Вентиляція як сукупність заходів і засобів, що забезпечують 

розрахунковий повітрообмін в приміщеннях чи інших спорудах. Види 
вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, розрахунок 
необхідного повітрообміну, кратність повітрообміну, повітряний баланс. 

Природна вентиляція. Інфільтрація та аерація, область їх застосування. 
Переваги над штучною вентиляцією, недоліки. Елементи систем аерації, її 
теоретичні основи. 

Штучна (механічна) вентиляція, її переваги над аерацією, недоліки, 
системи штучної вентиляції. Конструктивні елементи систем штучної 
вентиляції: повітропроводи, повітро-розподільча арматура, фільтри, 
вентилятори, калорифери. 

Системи загальнообмінної припливної, всмоктувальної та припливно-
всмоктувальної штучної вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. 

Місцеві (локальні) системи механічної вентиляції, доцільність 
використання, види, їх вибір, конструктивне оформлення. Теоретичні основи 
розрахунку систем механічної вентиляції. 

Тема 8. Освітлення виробничих приміщень  
Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види 

виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх 
застосування. Основні поняття системи світлотехнічних величин: сила світла, 
світловий потік, освітленість, яскравість, яскравісний контраст, видимість, 
фон. 

Природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-
гігієнічного чинника для працюючих. Системи природного освітлення, 
вимоги санітарних нормативів щодо їх використання залежно від розмірів 
приміщень. Нормування природного освітлення, коефіцієнт природного 
освітлення, розряди робіт по зоровій напрузі, їх визначення для конкретних 
умов. Орієнтація робочих місць відносно світлових отворів. Експлуатація 
систем природного освітлення. Загальний підхід до проектування систем 
природного освітлення, етапи проектування, метод Данилюка. 

Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги 
санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, 
аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне. Джерела штучного освітлення, їх 
типи, порівняльна оцінка, вибір. Світильники, їх призначення, основні харак-
теристики, виконання. Нормування штучного освітлення, розряди та 
підрозряди робіт, їх визначення. Експлуатація систем штучного освітлення. 
Контроль параметрів штучного освітлення. Загальний підхід до проектування 
систем штучного освітлення: метод коефіцієнта використання світлового 
потоку джерел світла (ламп), крапковий метод, метод питомої потужності. 

Тема 9.Вібрація 
Визначення поняття «вібрація». Параметри вібрації: амплітуда, 

віброшвидкість, віброприскорення, частота. Логарифмічні рівні 
віброшвидкості. Причини вібрації: механічні, гідро-, газо- та 
електродинамічні. Джерела вібрацій. Вібрації як позитивний і негативний 



чинник виробничого процесу. Класифікація вібрацій за походженням, 
локальні вібрації та вібрації робочих місць. Вплив вібрацій на організм 
людини, функціональні порушення окремих систем та регуляторної функції 
центральної нервової системи. Вібраційна хвороба, її суб'єктивні і об'єктивні 
прояви залежно від виду вібрацій. Гігієнічне нормування вібрацій, 
параметри, що нормуються (віброшвидкість, віброприскорення, 
логарифмічні рівні віброшвидкості), їх допустимі значення залежно від виду 
вібрації, напрямку та часу дії. Методи контролю параметрів вібрацій. Заходи 
та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, безпечний 
режим роботи та відпочинку, медико-профілактичні заходи.Визначення 
поняття «вібрація». Параметри вібрації. Причини, джерела вібрації. 
Класифікація вібрацій, вплив на організм людини. Заходи та засоби 
колективного та індивідуального захисту від вібрацій. 

Визначення поняття «шум». Параметри зву кого поля. Класифікація 
шумів за походженням, за характером спектра та часовими 
характеристиками. Контроль, нормування шумів. Методи та заходи 
колективного та індивідуального захисту від шуму.  

Тема 10. Шум, ультразвук та інфразвук  
Визначення поняття «шум» -  фізичного та фізіологічного. Параметри 

звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. 
Звукова потужність джерела звуку. Діапазон частот та звукового тиску, що 
сприймаються органами слуху людини, нижній поріг сприймання, поріг 
больового відчуття. Спектральна чутливість органів слуху людини. Рівні 
звукового тиску та рівні звуку. Класифікація шумів за походженням 
(механічні, гідро-, газо- та електродинамічні), за характером спектра та 
часовими характеристиками. Дія шуму на організм людини, зміни у 
функціонуванні окремих систем організму, шумові професійні захворювання. 
Нормування шумів за граничними спектрами та за рівнями шуму залежно від 
характеру робіт та характеру шуму. Контроль параметрів шуму, 
вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального 
захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність. 

Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань: 
частота, тиск та інтенсивність. Джерела ультра- та інфразвукових коливань. 
Дія ультра- та інфразвуку на організм людини. Нормування та контроль 
рівнів, методи та засоби захисту від ультра- та інфразвуку. 

Тема 11. Іонізуючі випромінювання   
Визначення понять «іонізуюче випромінювання» та «радіаційна 

безпека». Корпускулярні та фотонні іонізуючі випромінювання, взаємодія 
випромінювання з середовищем. Непружна взаємодія, іонізаційні та 
радіаційні втрати, взаємодія незаряджених часток із середовищем. 

Проникаюча та іонізуюча здатність, поглинута та еквівалентна дози, 
потужність дози. Радіонукліди та електронно-променеві прилади, як джерела 
іонізуючих випромінювань. Внутрішнє та зовнішнє опромінення. Вплив 
іонізуючих випромінювань на організм людини залежно від еквівалентної 
дози, потужності дози, опромінених площі поверхні та органів тіла. 



Соматичні та генетичні наслідки опромінювання. Променева хвороба, стадії 
її розвитку. Можливі наслідки разового опромінення залежно від 
еквівалентної дози, абсолютно смертельні дози. Гігієнічне нормування 
іонізуючого опромінення, основні дозові границі (ГДД та ГД), їх значення в 
залежності від групи критичних органів. Допустимі рівні, їх суть та 
призначення. Переопромінення персоналу, планування та контроль дозових 
навантажень персоналу. Методи та засоби захисту: екранування, захист 
часом, відстанню, будівельно-планувальні рішення, зонування приміщень і 
територій, заходи та засоби індивідуального і колективного захисту, 
дозиметричний контроль, використання радіопротекторів. 

Невикористовуване рентгенівське випромінювання, його джерела, 
характеристики, дія на організм людини. Розрахунок потужності 
експозиційної дози, нормування та контроль. Санітарні правила роботи з 
джерелами невикористовуваного рентгенівського випромінювання, методи 
захисту. 

Тема 12. Електромагнітні поля та електромагнітні 
випромінювання радіочастотного діапазону 

Параметри полів і випромінювань. Класифікація електричних і 
магнітних полів та електромагнітних випромінювань за частотним спектром, 
їх джерела. Вплив на людину. Гранично допустимі напруженості полів. 
Методи захисту від полів: вибір оптимальних геометричних параметрів 
електроустановок високої напруги, екрануючі пристрої, захист часом та 
відстанню, виділення зон випромінювання, екрануючий одяг. Нормування 
електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Захист від 
електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону: зменшенням 
випромінювання джерела, часом і відстанню, екрануванням, виділенням зон 
випромінювання, застосуванням засобів індивідуального захисту. Розрахунок 
екранів. Розрахунок очікуваної інтенсивності опромінення. Прилади та 
методи контролю електромагнітного випромінювання на робочих місцях. 

Тема 13. Випромінювання оптичного діапазону  
Границі випромінювань оптичного діапазону за частотою та довжиною 

хвилі, види цих випромінювань - інфрачервоні, ультрафіолетові, лазерні, їх 
природа, особливості. 

Інфрачервоні (IЧ) випромінювання, класифікація та джерела 
інфрачервоних випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, 
засоби та заходи захисту. 

Ультрафіолетові випромінювання (УФ), класифікація та джерела 
ультрафіолетових випромінювань, особливості дії на організм людини, 
нормування, заходи та засоби захисту. 

Лазерне випромінювання, небезпечні і шкідливі фактори, що 
супроводжують роботу лазерів. Класифікація лазерів за ступенями 
небезпечності лазерного випромінювання. Дія лазерного випромінювання на 
організм людини. Принцип нормування. Апаратура і методика контролю. 
Вимоги до будови та експлуатації лазерів, до приміщень, розташування та 
організації робочих місць. Екранування. Розрахунок екранів. Вимоги до 



персоналу, застосування засобів індивідуального захисту. Перша допомога 
при ураженні лазерним випромінюванням. 

Тема 14. Естетичні фактори 
Класифікація естетичних факторів робочого середовища. Естетика як 

важливий чинник безпеки  праці. Психологічна характеристика кольору. 
Колір як засіб створення оптимальних умов праці на виробництві. Роль 
сигнальних кольорів у забезпеченні безпеки праці.   

Тема 15. Засоби індивідуального захисту від шкідливих і 
небезпечних факторів виробничого середовища. 

Засоби захисту органів дихання. Засоби захисту голови. Засоби захисту 
органів слуху. Засоби захисту органів зору і обличчя. Засоби захисту шкіри. 
Засоби захисту рук. 

Тема16. Визначення ризиків на робочому місці  
Особливості вивчення здоров´я працівників. Управління ризиками. 

Методи оцінки ризиків.  
Змістовний модуль 3. ПЛАНУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ 

ВИРОБНИЧИХ, ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ, РОБОЧИХ МІСЦЬ  
Тема 17. Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до планування i розмiщення 

виробничих i допомiжних примiщень 
Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами залежно від 

складу і кількості шкідливих виділень та характеру технологічних процесів. 
Розміри санітарно-захисних зон залежно від класу підприємств. 

Підприємства, що не потребують санітарно-захисних зон та підприємства, 
для яких розміри санітарно-захисних зон визначаються з розрахунку 
розсіювання викидів до допустимих концентрацій. Гранично допустимі 
викиди в навколишнє середовище, заходи по обмеженню викидів. Вимоги до 
розташування промислового майданчика підприємства, споруд та будівель на 
промисловому майданчику, до виробничих, допоміжних та санітарно-
гігієнічних приміщень. Вимоги до приміщень, де використовуються 
особливо шкідливі речовини. Енерго- та водопостачання, каналізація, 
транспортні комунікації. 

Тема 18. Організація робочого місця 
Ергономічні вимоги до організації робочих місць. Ергономічна оцінка 

робочих місць. Просторове компонування робочого місця. 
Змістовний модуль 4. ГІГІЄНА ПРАЦІ В ОКРЕМИХ 

ВИРОБНИЦТВАХ. 
Тема 19. Нанотехнології і нанопродукти – нові чинники в гігієні 

праці 
Тема 20. Гігієна праці у машинобудівній промисловості 
Тема 21. Гігієна праці у хімічній промисловості 
Тема 22. Гігієна праці з візуальними дисплейними терміналами 

електронно-обчислювальних машин 
Тема 23. Гігієна праці офісних працівників 
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