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4,5 кредити /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин,
семінарських занять – 32 годин,
самостійної роботи – 71 година
знати: структуру транспортної системи України; основні
види транспорту, їх склад; основні транспортні вузли України,
їх спеціалізацію; основи господарської діяльності підприємств
транспорту; державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти
щодо створення нешкідливих та безпечних умов праці у
транспортній галузі; структуру управління безпекою
транспорту та її основні завдання та функції; основні принципи
в організації роботи з управління безпекою транспорту;
загальні вимоги до режиму праці і відпочинку водіїв міських,
міжміських та міжнародних рейсів; аналіз і профілактику
професійних захворювань працівників транспортної галузі;
профілактичні заходи щодо запобігання виробничого
травматизму і аварійних ситуацій; загальні санітарно-гігієнічні
вимоги та вимоги безпеки праці до виробничих приміщень,
призначених для зберігання, експлуатації, обслуговування та
ремонту транспортних засобів, службових приміщень, споруд і
робочих місць; засоби захисту від несприятливої дії параметрів
мікроклімату; засоби захисту від дії шкідливих речовин; види
особливо небезпечних робіт та порядок допуску до них,
забезпечення безпеки виконання таких робіт; організацію
транспортних перевезень в умовах надзвичайних ситуацій та
під час транспортування небезпечних вантажів.
вміти: провести інструктаж з охорони праці на
транспортному підприємстві; передбачати запобіжні заходи,
спрямовані на виключення можливості виникнення шкідливих
і небезпечних чинників на робочому місці; збирати та
опрацьовувати інформацію щодо стану безпеки на
транспортному підприємстві для своєчасного запобігання
виникненню аварійної ситуації; проводити контроль щодо
правильного складання графіків роботи і відпочинку для водіїв
міських, міжміських та міжнародних рейсів, а також контроль
щодо своєчасного складання заявок на засоби індивідуального
та колективного захисту; контролювати дотримання графіків
замірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих
факторів; здійснювати контроль за своєчасним проходженням
водіями (та іншими працівниками транспортних підприємств)
відповідних інструктажів з охорони праці, техніки безпеки,
пожежної безпеки, медичних оглядів, стажування водіїв;
забезпечити безпечні умови виконання робіт щодо
експлуатації, ремонту та обслуговування магістральних
трубопроводів (наземні і підводні роботи); користуватись
нормативною літературою з охорони праці.

Короткий зміст навчальної
програми:

Структура транспортної системи України та її склад. Основні
поняття та завдання забезпечення безпеки на транспорті.
Державна політика транспортної безпеки України. Вимоги
охорони праці на автомобільному транспорті. Робочий час і час
відпочинку водіїв автотранспортних засобів. Психологічна
надійність водія. Порядок проведення медичних та
наркологічних оглядів водія. Забезпечення безпеки на
залізничному транспорті Структура, види та склад
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залізничного транспорту, вимоги безпеки до нього. Правила
технічної
експлуатації
міжгалузевого
промислового
залізничного транспорту. Вимоги безпеки на міському
електротранспорті. Структура, види та склад повітряного
транспорту України, вимоги безпеки до нього. Забезпечення
безпечних умов праці для працівників цивільної авіації/
Робочий час і час відпочинку працівників повітряного
транспорту. Структура, види та склад водного транспорту
України, вимоги безпеки до нього. Забезпечення безпеки
експлуатації, обслуговування та ремонту водного транспорту.
Структура, види та склад трубопровідного транспорту України.
Забезпечення безпеки на нафтопроводах України. Забезпечення
безпеки на газопроводах України.
«Вища математика», «Фізика».
Форма проведення поточного контролю: виконання письмових
контрольних робіт, реферативні доповіді та/або мультимедійні
презентації. Мета поточного контролю – оцінити ступінь
засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та рівень
знань здобувачів із відповідних розділів дисципліни.
Здійснюється
у формі
усного опитування,
оцінки
індивідуальних робіт на практичних заняттях, виконання
тестових завдань у Віртуальному університеті. На практичному
занятті викладач оцінює чіткість розв’язування задач,
креативність та ідейність при розрахунках моделі покращених
спроектованих умов праці. Оцінюється здатність формулювати
і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за роботу
на практичному занятті та за індивідуальну роботу у
середовищі Віртуального університету вносяться у журнал.
Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці
навчального семестру шляхом складання екзамен.
1. Закон України «Про охорону праці» №2694/12 від 14.10.92 р.
2. Закон України «Про транспорт» N 233/94-ВР від 10.11.94
р. (редакція від 26.04.2014 р.)
3. Осоченко І.В. Транспортне співробітництво як ефективний
засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
регіоні. // Регіональні перспективи – №1 (8) – 2000 – 64–66 с.
4. Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
Наказ МНС від 09.07.2012 № 964.
5. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв
колісних транспортних засобів. Наказ Міністерства транспорту
та зв‘язку України від 07.06.2010 N 340.
6.
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та
водіїв транспортних засобів. Наказ МОЗ та МВС України
31.01.2013 № 65/80.
7. 2. Гюлєв Н. У. Особливості ергономіки та психології в
діяльності водія: Навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 185 с.
8. Правила
технічної
експлуатації
міжгалузевого
промислового залізничного транспорту України. Наказ
Міністерства транспорту України 27.11.2000 N 654
9. Правила експлуатації трамвая та тролейбуса. Наказ
Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 10.12.1996 р. N 103.
10. Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи
для аеровокзалів цивільної авіації (ДСанПіН 7.7.3.-014-99).
11. Правила визначення робочого часу та часу відпочинку
екіпажів повітряних суден цивільної авіації України. Наказ
Міністерства транспорту України від 04.2002 N 219.
12. Правила охорони праці для працівників морських рибних
портів (МРП). Наказ Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від

18.12.2006 N 12.
13.
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час
експлуатації магістральних нафтопроводів. Наказ Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду 23.05.2007 № 110.
14.
Правила безпеки систем газопостачання України. Наказ
Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254.

