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2.23. Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорту  
Тип дисципліни: 
за вибором ВНЗ  
Семестр: 
восьмий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 
16. 
Лектор:  
к. ф.-м. н., доцент Павловський Ю.В.   
Результати навчання:  
– формування базових знань з основ охорони праці на підприємствах автомобільного 

транспорту та усвідомлення необхідності обов’язкового дотримання усіх вимог і виконання 
в повному обсязі заходів з охорони праці на робочих місцях; 

– вивчення впливу виробничого середовища на людину, класифікація умов праці, набуття 
навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві, організації безпечної 
роботи за спеціальністю; 

– формування відповідальності за особисту та колективну безпеку; 
– набуття знань, умінь та здатностей (компетенцій) з оптимального управління охороною 

праці на підприємствах автомобільного транспорту, як гарантії збереження працездатності, 
здоров’я та життя працівників і базової передумови ефективної професійної діяльності.  

Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
безпека життєдіяльності, основи охорони праці. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Правові та організаційні питання охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту. 
Психофізіологічні основи професійної діяльності для працівників автомобільного транспорту. 
Виробнича санітарія та гігієна праці на підприємствах автомобільного транспорту. Вимоги 
безпеки при експлуатації транспортних засобів. Вимоги безпеки при вантажно-
розвантажувальних роботах на транспорті. Вимоги безпеки при профілактичному 
обслуговуванні та ремонті транспортних засобів. Електробезпека на підприємствах 
автомобільного транспорту. Пожежна безпека на підприємствах автомобільного транспорту. 
Рекомендована література: 
1. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Г.Грибан, 

О.В.Негодченко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 
2. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях: Учеб. для учащихся 

автотрансп. техникумов / Ю.М. Кузнецов. – М.: Транспорт, 1990. – 288 с. 
3. Лужецький В.С. Основи охорони праці на підприємствах автотранспорту / В.С. Лужецький, 

Т.М. Горб’як. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 276 с. 
4. Пістун І.П. Охорона праці на автомобільному транспорті / І.П. Пістун, Й.В. Хом’як, 

В.В. Хом’як. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2005. – 374 с. 
5. Ярошевська В.М. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / В.М. Ярошевська, 

В.Й.Чабан. – К: ВД "Професіонал, 2004. – 286 с.  
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: практичні заняття, контрольна робота, співбесіда з лектором. 
– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання.  
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
технологічної та професійної освіти. 



 


