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Ця професійна програма розроблена у відповідності з “Положенням про професійне навчання 

кадрів на виробництві”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України та 

Міністерства освіти і науки 26.03.2001 р. № 127/151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

06.04.2001 р. за № 315/5506, “Положенням про підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

залізничного транспорту”, затвердженим наказом Укрзалізниці від 24.10.2001 р №569-Ц. 

Мета програми – повторення основних положень та отримання додаткових знань з питань сучасної 

організації охорони праці в умовах структурної реформи залізничного транспорту, з системою 

управління виробництвом та її зв’язку з системою управління охороною праці в сучасних 

умовах на залізничному транспорті. 

Очікувані результати – використовувати отримані знання у своїй виробничій діяльності з метою 

поліпшення роботи з питань охорони праці в сучасних умовах на залізничному транспорті. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

№ п.п Назва модулю 

Навчальна робота 

Вид 
підсумковог
о контролю 

Аудиторна, 
год. Самостійна 

робота, 
год. очна дистанційна 

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 3 5 2 тестування 

Нормативна частина (3Н) 3    

ЗН-1 
Проблеми екології та охорони 
навколишнього природного середовища на 
залізничному транспорті 

0 2 
  

ЗН-2 Українське ділове мовлення 0 2   

ЗН-3 Трудове та господарське право 3 1 2  

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)    
 

Нормативна частина (ФН) 6 8   

ФН-1 
Повноваження і права профспілок у сфері 
охорони праці 

0 2 
  

ФН-2 

Структурна реформа на залізничному 
транспорті. Державна цільова програма 
реформування залізничного транспорту на 
2010-2019 роки. 

2 2 

  

ФН-3 

Сучасні інформаційні технології у 
практичний діяльності керівників та фахівців 
з охорони праці. Аудит, як один із шляхів 
удосконалення контролю за станом охорони 
праці. 

2 2 

  

ФН-4 
Основи психології управління на 
залізничному транспорті 

2 2 
  

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)     

Нормативна частина (ГН) 27 23 34  

ГН-1 
Основні положення Закону України „Про 
охорону праці” 

0 4 
  

ГН-2 
Соціальний захист працівників у разі 
ушкодження здоров’я під час виконання 
трудових обов’язків. 

2 2 
4  

ГН-3 
Порядок проведення атестації робочих місць 
за умовами праці. 

2 2 
4  

ГН-4 

Розслідування та облік нещасних випадків та 
професійних захворювань на виробництві. 
Розслідування нещасних випадків 
невиробничого характеру. 

2 2 

4  

ГН-5 

Організаційно-технічні заходи щодо 
профілактики, локалізації та ліквідації 
наслідків залізничних транспортних подій в 
виробничих підрозділах регіональних філій. 
  

2 2 

 
 
4 
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ГН-6 

Ідентифікація небезпеки та оцінка ризиків на 
робочому місці. 
Порядок навчання і перевірка знань 
працівників з питань охорони праці 

3 1 

 
 
 
4 

 

ГН-7 
Гігієна праці та виробнича санітарія. 
Санітарно – гігієнічні вимоги до підприємств 
залізничного транспорту. 

2 0 
 
 

 

ГН-8 
Надання першої медичної допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку. 

2 0 
  

ГН-9 

Основні вимоги щодо будови та безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підйомників, котлів, посудин, що працюють 
під тиском. 
Вимоги безпеки при роботі, зберіганні, 
транспортуванні кисневих балонів та 
балонів з газом. Пожежовибухонебезпека . 

4 4 

 
 
 
4 

 

                                                  
ГН-10 
 
 
 

Вимоги Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів.  
Вимоги Правил безпеки для працівників 
залізничного транспорту на 
електрифікованих лініях 

2 4 

 
 
2 

 

ГН-11 
Вимоги Правил пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 

2 2 
 
4 

 

ГН-12 Фінансово-економічні питання 2 0   

ГН-13 Практичні заняття 2 0 2  

Всього за нормативною частиною: 36 36   

ВСЬОГО: 72   

РАЗОМ: 108  

 
 


