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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

Вивчення дисципліни базуються на засадах інтеграції знань з  

основ екології, основ охорони праці, фізики, хімії, електротехніки, 

виробничої санітарії та гігієни праці  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Проектування систем промислової безпеки та сталого розвитку 
2. Безпека праці 
3. Основи охорони праці 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- потенційні небезпеки; 
- небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються 

джерелами цих небезпек; 
- прогнозувати можливість і наслідки впливу названих факторів на 

безпеку системи “людина-життєве середовище”; 
- використовувати у своїй практичній діяльності соціально-економічні, 

правові, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-
профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних 
умов праці; 

- використовувати нормативно-правову базу захисту працівника та 
навколишнього середовища; 

- планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов праці; 
- основні поняття теорії ризику; 
- методи якісного і кількісного аналізу надійності та ризику; 
- правові основи сертифікації та підтвердження відповідності в Україні; 
- національну систему сертифікації України УКРСЕПРО; 
-  системи підтвердження відповідності України; 
- порядок сертифікації продукції, сертифікації послуг, систем 

управління, персоналу; 
- принципи діяльності з сертифікації та підтвердження відповідності. 

законодавчої та нормативної бази; 
- модульний підхід процедури оцінки відповідності. 

  
Вміти: 

- визначати рівень безпеки системи “людина–виробниче середовище”; 
- ідентифікувати небезпеку, визначати причини та можливі наслідки 

небезпеки; 



- оцінювати рівень небезпеки; 
- застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і 

небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 
- класифікувати небезпечні, шкідливі та уражаючи фактори; 
- здійснювати системний аналіз безпеки праці; 
- оцінити відповідність стану виробничого середовища вимогам 

безпечної праці людини;  
- проаналізувати можливості безпечної праці людини при заданих 

параметрах небезпечних та шкідливих факторів; 
- розробляти заходи, спрямовані на недопущення виконавцем 

безпідставного ризику та свідомого порушення вимог безпеки; 
- визначати характеристики надійності елементів і виробів; 
- визначати кількісні оцінки ступеня ризику на виробництві. 
- підгодовувати документацію для проведення сертифікації продукції,  

атестації виробництва та акредитації органів з сертифікації та лабораторій. 
 

Володіти: 

1. Методикою оцінки виробничих ризиків. 
2. Методом оцінки ризиків на основі системи Елмері. 
3.  Методом оцінки ризиків на основі ранжування рівня вимог 

безпеки. 
4. Методикою кількісної оцінки електробезпеки з урахуванням 

функціонального стану людини-оператора. 
5. Методикою ергономічної експертизи нещасних випадків у 

виробничих системах «людина-техніка-середовище». 
6. Методикою гігієнічної оцінки умов праці, факторів робочого 

середовища, важкості та напруженості праці. 
7.  Методикою оцінки показників надійності за результатами 
випробувань. 
8.      Методикою зниження небезпеки ризику і управління ризиком. 
10.    Методикою сертифікації продукції та систем управління. 
11.    Методикою підтвердження відповідності імпортної продукції. 
 

3. Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Експертиза умов та охорони праці 
Тема 1. Судова експертиза 
Охорона праці, безпека людини в умовах праці. Експертиза. Судова 

експертиза. Поняття, види. Історія розвитку судової експертизи. Права та 
обов′язки, відповідальність судового експерта. Фінансування судово-
експертної діяльності. Атестація судового експерта. Організація проведення 
експертиз (досліджень) та оформлення результатів. 

 Тема 2 . Судово-медична експертиза 



Загально-теоретичні та організаційні питання судової медицини. 
Визначення поняття судової медицини. Предмет, об′єкт судово-медичної 
експертизи. Права, обов′язки, відповідальність судово-медичного експерта. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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 5. Психофізіологічна експертиза 
Психофізіологічна експертиза, поняття, об′єкти, предмет досліджень. 

Види професійного добору. Нормативно-правова база реалізації медичних 
заходів  охорони праці. Перелік робіт, де є необхідність професійного 
добору. Психофізіологічні показники для психофізіологічного добору. 

Тема 6. Ергономічна експертиза 
Ергономіка в сучасному світі. Базові визначення. Мета та завдання 

ергономіки як науки. Основні методи досліджень у ергономіці.   
Ергономічні стандарти: керівництво по розробці техніки, державні 

стандарти (ДЕСТ), галузеві стандарти, стандарти підприємства, керівні 
нормативні документи. «Система стандартів ергономічних вимог», її 
структура. Поняття ергономічної експертизи. Аналіз пріоритетів 
ергономічної експертизи. Ергономічна експертиза: мета, зміст, програма 
ергономічної експертизи. Результати ергономічної експертизи та їх 
оформлення. 

Ефективність системи «людина-машина» та шляхи її підвищення. 
Надійність оператора і системи «людина-машина», ресурсний підхід: основні 
фактори, що обумовлюють надійність системи «людина-машина». 
Професійний відбір та навчання операторів: система «професійної підготовки 
операторів» та її компоненти (професійний відбір, навчання, підтримка та 
удосконалення професійної майстерності, формування трудових колективів). 

Тема 7. Судово-ергономічна експертиза нещасних випадків 



Місце ергономічних знань у судово-технічному розслідуванні. Судово-
ергономічна експертиза. Судово-ергономічна експертиза нещасних випадків 
у виробничих СЛТС. 

Тема 8. Експертиза охорони праці 
Основні задачі експертизи умов праці. Порядок організації експертизи 

умов праці. Система оцінки безпеки праці та охорони здоров′я (OHSAS 
18001:1999, OHSAS 18001:2007). 

Управління ризиками. Методи оцінки ризиків. 
Аудит охорони праці. 
Тема 9. Екологічна експертиза. 
Тема 10. Психологічна експертиза. 
Психологічна експертиза, її сутність та особливості. Емпірічні 

характеристики психологічної експертизи.   Організація та проведення 
психологічної експертизи. Методичний інструментарій психологічної 
експертизи.      

Змістовий модуль 2. Сертифікація  
Тема1. Загальні відомості про сертифікацію і підтвердження 

відповідності. 
Основні поняття сертифікації та підтвердження відповідності. Історія 

розвитку сертифікації та підтвердження відповідності. Сертифікація і 
технічні бар´єри в торгівлі. 

Тема 2. Правові основи сертифікації та підтвердження 
відповідності в Україні. 

Загальні положення. Законодавча база сертифікації та підтвердження 
відповідності. Нормативна база сертифікації та підтвердження відповідності 
в Україні. 

Тема3. Національна система сертифікації України УКРСЕПРО. 
Завдання і структура УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації 

продукції. Вимоги до випробувальних лабораторій. Вимоги до органів з 
сертифікації систем якості. Вимоги до аудиторів у системі сертифікації 
УкрСЕПРО.  

Тема4. Порядок сертифікації продукції. 
Загальні положення. Вимоги до нормативних документів на продукцію, 

що сертифікується. Загальні правила і порядок проведення робіт з 
сертифікації. Обстеження виробництва при проведенні сертифікації 
продукції. Атестація виробництва.  

Тема 5. Сертифікація послуг. 
Суть та класифікація послуг. Організаційно-методичні засади 

сертифікації послуг. Сертифікація туристичних послуг. Правила обов'язкової 
сертифікації послуг харчування. Правила обов’язкової сертифікації послуг з 
тимчасового розміщення (проживання). 

Тема 6. Системи управління. 
Системи екологічного управління. Системи управління гігієною та 

безпекою праці. Системи управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР). Системи управління соціальної відповідальності. 



Тема 7. Сертифікація систем управління. 
Основні принципи сертифікації систем управління. Права, обов’язки та 

відповідальність сторін - учасниць сертифікації. Проведення первинної 
сертифікації систем управління. Технічний нагляд за сертифікованими 
системами управління. Повторна сертифікація (ресертифікація). Спеціальні 
аудити. Призупинення, скасовування сертифікації або скорочення сфери 
сертифікації. Конфіденційність інформації.  

Тема8.  Сертифікація персоналу   
Персонал у системах управління. Особливості сертифікації персоналу в 

Україні. Моделі оцінки кваліфікації персоналу. Порядок сертифікації 
персоналу. Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю. 

Тема 9. Впровадження модульного підходу процедури оцінки 
відповідності. 

Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності. 
Процедури оцінки відповідності. Модуль A (внутрішній контроль 
виробництва).  Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва і 
контрольовані випробування продукції). Модуль A2 (внутрішній контроль 
виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні 
інтервали часу). Модуль B (перевірка типу). Модуль C (відповідність типові 
за результатами внутрішнього контролю виробництва). Модуль C1 
(відповідність типові за результатами внутрішнього контролю виробництва 
та випробування продукції). Модуль C2 (відповідність типові за 
результатами внутрішнього контролю виробництва та перевірки продукції 
через довільні інтервали часу). Модуль D (відповідність типові шляхом 
забезпечення належної якості виробництва). 

Тема 10. Сертифікація в зарубіжних країнах. 
 Міжнародні організації з питань сертифікації. Регіональна 

сертифікація.  Сертифікація в СНД. Сертифікація в зарубіжних країнах.  
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