
 

Силабус навчальної дисципліни 

«АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

 ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ» 
 

Спеціальність: 263 Цивільна безпека  

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет:  Фармації та біотехнології 

Кафедра:  Охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Викладач: Мітіна Н.Б., доцент 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр 4/7,8 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6,0/180 годин 

МЕТА дисципліни Ознайомлення майбутніх фахівців з науковими основами 

профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань 

на виробництві.  

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПРН07. Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на 

зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання 

надзвичайним ситуаціям. 

ПРН11. Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні 

шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого 

устатковання. 

ПРН21. Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та 

організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та 

промислової безпеки на об'єктах та територіях. 

ПРН27. Проводити аудит виробництв на відповідність засобів 

безпеки, організаційно-технічних систем та методів захисту людини 

на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1 - Розслідування та облік нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві  

Тема 1.1 - Міжнародний досвід організації розслідування, обліку і 

аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій від 

наслідків негативної дії виробничих факторів. 

Тема 1.2 - Класифікація видів подій, причин нещасного випадку, 

обладнання, устаткування, машин, механізмів, що призвели до 

нещасного випадку 

Тема 1.3 - Особливості організації і проведення розслідування 

нещасних випадків на виробництві. 

Тема 1.4 - Обв’язки та дії роботодавця та комісії з організації і 

проведення розслідування нещасних випадків на виробництві.  

Тема 1.5 - Характеристика професійних хвороб та причин їх 

виникнення в Україні. Основні положення міжнародної статистичної 

класифікації хвороб та споріднених проблем здоров’я. Реєстрація та 

облік професійних захворювань. 



 

Тема 1.6 - Особливості організації і проведення розслідування та 

обліку професійних захворювань, отруєнь, аварій на виробництві. 

Тема 1.7 - Обв’язки, дії роботодавця та комісії з організації і 

проведення розслідування професійних захворювань, отруєнь на 

виробництві. 

Змістовий модуль 2 – Профілактичні заходи виробничого 

травматизму 

Тема 2.1 - Встановлення причинного зв’язку смерті з професійним 

захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.  

Тема 2.2 - Звітність та інформація про нещасні випадки, професійні 

захворювання та аварії аналіз їх причин 

Тема 2.3 - Державні органи та організації, що займаються 

статистичним обліком травматизму, професійних захворювань та 

аварій 

Тема 2.4 - Методи аналізу виробничого травматизму професійних 

захворювань та аварій. 

Тема 2.5 – Основні заходи профілактики виробничого травматизму, 

професійних захворювань та аварій. Медичні огляди, забезпечення 

ЗІЗ, ЗКЗ, режими праці та відпочинку. 

Види занять Лекційні,  практичні та самостійні заняття  

Методи навчання Словесні: лекція, консультація; наочні: демонстрація презентації;  

практичні: практичні роботи. Активні методи навчання імітаційні 

неігрові: аналіз конкретних ситуацій. 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Нормативно-правове 

забезпечення охорони праці», «Ергономіка». 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві № 337 від 17.04.2019 року 

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». – Із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2449-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, 

№ 26, ст.219 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування за темами лекційного курсу, звіти з практичних робіт,  

іспит 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19/paran373#n373
http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=19

