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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі освіти» 

складена відповідно до освітніх програм та навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти рівня «магістр» усіх спеціальностей та галузей 

підготовки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».  

 

Предметом навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі освіти» є 

вивчення актуальних питань охорони праці для галузі освіти з урахуванням 

особливостей майбутньої педагогічної діяльності випускників, а також 

досягнень науково-технічного прогресу. 

 

Міждисциплінарні зв’язки – навчальний матеріал дисципліни 

підібраний з урахуванням того, що здобувачи на освітньо-кваліфікаційному 

рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної 

дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці» або «Основи 

охорони праці», «Основи медичних знань та цивільного захисту» або 

«Цивільний захист» та «Основ медичних знань», а також окремі питання 

охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Нормативно-правові та міжнародні основи охорони праці в галузі 

освіти. 

2. Аналіз ризиків педагогічної діяльності та травматизм у закладах 

освіти. 

3. Безпека педагогічної та навчальної діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі 

освіти» є формування у майбутніх педагогів (магістрів) умінь та компетенцій 

для забезпечення ефективного управління охороною праці в закладах освіти 
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різного рівня акредитації, форми підпорядкування і власності та поліпшення 

умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної 

професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки 

праці у галузі освіти. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці в 

галузі освіти» є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності 

працівників та учнів, вихованців, здобувачів вищої освіти у навчальних 

умовах освітніх закладів через ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі 

освіти» у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу 

ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та навчальних аудиторіях, 

лабораторіях, майстернях, спортивних залах та майданчиках; 

- готовність до впровадження організаційних і технічних заходів із 

метою поліпшення безпеки праці та навчання; 

-  здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні педагогічних та 

управлінських функцій; 

- здатність до управління діями щодо запобігання виникненню 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у закладах освіти; 

- готовність контролювати виконання вимог охорони праці у закладі 

освіти; 

- готовність до надання допомоги та консультації працівників з 

практичних питань безпеки праці; 
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спеціальні: 

- готовність до проведення розслідування нещасних випадків, аварій 

та професійних захворювань у закладах освіти; 

- здатність до розробки та проведення заходів щодо усунення причин 

нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій у закладах освіти; 

- здатність до організації діяльності учнівського колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

- готовність до вибору оптимальних умов і режимів праці і навчання; 

- готовність до розробки методичного забезпечення і проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 

Нормативно-правові та міжнародні основи охорони праці в галузі освіти 

Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці 

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Напрями 

ведення соціального діалогу в Європейському Союзі щодо системи освіти. 

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. 

Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні 

норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна 

відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по 

соціальній відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в 

структурі соціальної відповідальності. 

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці 

- частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова 
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директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню 

безпеки та гігієни праці працівників». 

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та 

Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки 

співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація 

охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна 

організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав. 

Тема 2. Система управління і контролю за станом охорони 

праці в закладах освіти 

Органи державного нагляду за охороною праці в закладах освіти. 

Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері освіти. 

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління 

охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в 

закладах освіти. Положення про організацію системи управління охороною 

праці в галузі освіти, структура та зміст його розділів. 

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці 

керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. 

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю 

стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних 

подій.  

Громадський контроль за станом охорони праці в навчально-виховних 

закладах. Права представників освітянських профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб у галузі громадського контролю за охороною 

праці у закладах освіти.  

 

Змістовий модуль 2  

Аналіз ризиків педагогічної діяльності   

та травматизм у закладах освіти  
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Тема 3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Загальні 

положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних 

випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. 

Обставини, за яких проводиться розслідування. Встановлення зв’язку 

нещасного випадку з виробництвом. 

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних 

захворювань і отруєнь у закладах освіти. Розслідування нещасних випадків. 

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних 

захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, 

основні документи. 

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків у навчально-

виховних закладах. 

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та 

інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини 

виробничих травм та професійних захворювань у галузі освіти. Розподіл 

травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму. 

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики 

травматизму та професійної захворюваності в галузі освіти. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників від 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності. Завдання, принципи та види страхування 

від нещасного випадку. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів 

страхування від нещасних випадків, Фонду, застрахованої особи, 

роботодавця як страхувальника. 

Тема 4.  Актуальні проблеми охорони праці в наукових 

дослідженнях 

Аналіз ризиків педагогічної діяльності працівників закладів освіти. 

Аналіз умов праці у галузі освіти за показниками шкідливості та 

небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу. Напруженість праці: увага, напруженість аналізаторних 
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функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці. 

Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної 

захворюваності у галузі освіти.  

Вимоги безпеки до обладнання для наукових досліджень у галузі 

освіти. Вимоги до навчальних приміщень з персональним комп’ютером. 

Правила безпеки під час навчання в кабінеті інформатики у навчально-

виховних закладах. 

 

Змістовий модуль 3  

Безпека педагогічної та навчальної діяльності 

Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі освіти 

Нормативно-правові основи організації навчально-виховного процесу у 

закладах освіти.  

Загальні вимоги безпеки в галузі освіти. Вимоги безпеки під час 

проведення навчального процесу. Вимоги безпеки до розміщення обладнання 

та утримання робочих та навчальних місць.  

Особливості заходів електробезпеки у закладах освіти. Вимоги 

електробезпеки до виробничих і допоміжних приміщень.  

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі освіти . Шкідливі 

хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, 

інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої 

зони. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря навчальних 

приміщень. Вимоги до засобів індивідуального захисту.  

Особливості безпеки проведення занять у навчальних кабінетах, 

лабораторіях, майстернях, спортивних залах. 

Тема 6. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих 

об’єктах 

Основні вимоги пожежної безпеки для закладів освіти. Класи 

навчальних, виробничих та складських приміщень закладів освіти по 
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вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і 

матеріалів.  

Обов’язки працівників навчально-виховних закладів з додержання 

правил пожежної безпеки. Пожежна безпека технологічного устаткування, 

електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Порядок дій працівників і 

учнів у разі виникнення пожежі у закладах освіти України  

Навчання працівників та учнів навчально-виховних закладів з питань 

пожежної безпеки. Забезпечення безпечної евакуації працівників і учнів, 

вихованців, здобувачів. 

Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення що 

належать до системи освіти України. Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби 

гасіння пожеж у навчально-виховних закладах. Протипожежне 

водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби 

пожежогасіння на об'єктах галузі. 

 

3. Рекомендована література 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Закон України «Про охорону праці».  

2. Кодекс законів про працю України.  

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

4. Закон України «Про пожежну безпеку».  

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності».  
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8. Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». 

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 

«Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві». 

11. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». 

Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

12. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

13. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. №9. 

Основна література: 

1. Бутиріна М.В. Охорона праці в галузі: навчальний посібник для 

студентів педагогічних вищих навчальних закладів / М.В. Бутиріна – 

Слов’янськ, 2014. – 264 с. 

2. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною 

праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. / 

Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін – К.: Знання, 2007. – 367 с. 

3. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. 

Практикум: Навч. посіб. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун – Суми: 

Університетська книга, 2009. – 540 с. 

4. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В. Березуцького 

– Х.: Факт, 2005. – 480 с. 

5. Протоєрейський О.С. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. / 

О.С. Протоєрейський, О.І. Запорожець– К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 

268 с. 
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6. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 

Навч.посіб. / Русаловський А.В. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: 

Університет «Україна», 2009. – 295с. 

7. Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підручник. / К.Н. Ткачук, 

М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: 

Основа, 2006. – 444 с. 

8. Третьяков О.В. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим 

комплексом на CD / О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л.Безсонний [за ред. 

К.Н. Ткачука]. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

Додаткова література: 

1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 

2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при 

роботі з джерелами електромагнітних полів 

3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень. 

4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку. 

5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. №65 

7. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять». 

8. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 

9. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. 
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10. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001р. № 559. 

11. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

працівників». 

12. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні 

праці». 

13. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». 

SAI SA8000: 2001 Social Accountability International. 

14. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній 

відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility. 

15. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and 

safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони 

праці – Вимоги. 

16. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the 

implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001. 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.dnop.kiev.ua  -Офіційний сайт Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляду). 

2. http://www.mon.gov.ua  -Офіційний сайт Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України. 

3. http://www.mns.gov.ua  -Офіційний сайт Міністерства 

надзвичайних ситуацій України.  

4. http://www.social.org.ua  -Офіційний сайт Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 
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5. http://www.iacis.ru -Официальный сайт Межпарламентской 

Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств 

(МПА СНГ). 

6. http://base.safework.ru/iloenc -Энциклопедия по охране и 

безопасности труда МОТ. 

7. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

8. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: 

строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ 

ДСТУ». 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – 

залік. 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання – 

Засоби педагогічної діагностики: типові завдання, контрольні роботи, 

тести. Підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, 

самостійне вивчення окремих розділів дисципліни та написання науково-

дослідних індивідуальних робіт за визначеною тематикою. 


