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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦКУРСУ 

 «ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

 

1. ПЕРЕДМОВА 

Забезпечення практичної роботи підприємств у напрямку охорони праці 

та якісне здійснення наглядової діяльності зумовлює встановлення ефективних 

взаємозв’язків між підприємтсвами, установами та органами і організаціями, 

що наглядають і контролюють і передбачає підготову майбутніх фахівців із 

охорони праці, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі у тій чи іншій 

якості. 

Навчальна дисципліна спецкурсу «Організація наглядової діяльності в 

галузі охорони праці» належить до циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки бакалаврів. 

Програма вивчення навчальної дисципліни спецкурсу «Організація 

наглядової діяльності в галузі охорони праці» складена відповідно до типової 

навчальної програми підготовки бакалавр, схваленої на засіданні науково-

методичної ради НТУ «ХПІ» (протокол  № 10 від 22.06.2016), а також на 

підставі Закону України «Про охорону праці», Типового положення про 

порядок проведення  навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці  від 26 січня 2005 року № 15, 

наказу МВС України від 21.10 2011 № 781 «Про затвердження Положення про 

служби державного нагляду за охороною праці системи МВС», наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 № 969/922/216 «Про 

організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».  

Навчальна програма спецкурсу «Організація наглядової діяльності в 

галузі охорони праці» передбачає вивчення загальних питань наглядової 

діяльності в галузі охорони праці з урахуванням особливостей підготовки 

бакалаврів та майбутньої професійної діяльності випускників. Вивчення 

дисципліни спецкурсу «Організація наглядової діяльності в галузі охорони 

праці» безпосередньо спирається на такі дисципліни: вступ до спеціальності, 

безпека життєдіяльності, основи охорони праці, державне соціальне 

страхування від нещасних випадків та професійних захворювань, психологія 

праці та її безпека, експертиза з охорони праці, стандартизація та сертифікація, 

управління охороною праці.  

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни спецкурсу у 

навчальних планах підготовки бакалаврів складає 120 академічних годин 

(4.0 кредити). З них лекцій – 16 год., практичних занять – 16 год., самостійна 

робота – 80 год., заліки – 8 год.  

Навчальна програма дисципліни спецкурсу «Організація наглядової 

діяльності в галузі охорони праці» окреслює лише загальні контури щодо 
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структури цієї дисципліни, змісту окремих тем, основних загальнокультурних 

та професійних компетенцій випускників. 

 

1.1. Мета викладання і завдання дисципліни. Предмет навчальної 
дисципліни, її наукові і методичні основи. 

 

Метою вивчення дисципліни спецкурс є надання знань, умінь, здатностей 

(компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності, що 

забезпечить майбутньому фахівцю з охорони праці, здатність здійснювати як 

безпосередньо інспекторські функції, так і забезпечувати зв’язок та дієву 

взаємодію з державними установами, наглядовими органами та громадськими 

організаціями у якості співробітника (інженера) служби охорони праці 

підприємства. 
Предметом дисципліни спецкурсу є вивчення правової і нормативної бази 

здійснення державного нагляду та контролю з охорони праці в Україні. 

Завданнями вивчення дисципліни спецкурсу визначено забезпечення 

здатності вирішувати типові завдання діяльності, що характерні для більшості 

виробничих або соціальних ситуацій, які можуть виникати при виконанні 

професійних обов’язків, а саме: 

- організація проведення контролю за додержанням чинних нормативно-

правових актів з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі 

виробництва; 

- організація дотримання безпеки та гігієни праці; 

- управління діями щодо попередження виникнення нещасних випадків та 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на виробництві; 

- здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил. 

стандартів, норм, положень, інструкцій з охрони праці, виробничої санітарії, 

протипожежного стану та охорони навколишнього середовища; 

- конторль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях. 

 

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в 

результаті вивчення дисципліни. 

 

У результаті вивчення дисципліни спецкурсу бакалавр з охорони праці 

повинен: 

Знати: 

-  основні принципи державного нагляду за охроною праці; 

- функції, права та відповідальність державного нагляду за охроною 

праці; 

- напрями діяльності державного нагляду за охроною праці; 

- повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в галузі охорони праці. 

Вміти: 

- визначати уповноважені організації у сфері проведення огляду, 
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випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 

механізмів, устаткування підвищенної небезпеки; 

- перевіряти виконання розпоряджень, приписів, постанов наглядово-

професійних органів; 

- координувати діяльність щодо додержання чинного законодавства, 

правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої 

санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. 

Оволодіти навичками: 

- розробляти проекти наказів чи розпоряджень з питань охорони праці; 

- складати звіти з питань охорони праці. 

Отримані студентами знання, вміння та навички будуть використані при 

виконанні випускних робот та в майбутній професійній діяльності. 

 

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики 

проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання 

індивідуальних завдань. 

 

Для вивчання дисципліни студентам рекомендуються програма 

спецкурсу, правова та нормативно–технічна документація та література, 

перелік якої надано у розділі 3. Додаткова література дає можливість 

розширити відомості про досліджувані питання. 

 

1.4. Система контролю якості навчання студентів. 

 

Контроль якості навчання студентів проводиться згідно з методичними 

рекомендаціями по організації контролю якості навчального процесу в вищих 

навчальних закладах Міністерства освіти та науки України. Оцінювання знань і 

вмінь студентів здійснюється за шкалою ECTS.  

Контроль якості навчання студентів проводиться шляхом перевірки 

виконаних студентами розрахункових завдань на практичних заняттях, а також 

шляхом здачі диференційного заліку. 

 

1.5. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студентів включає: 

- виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях, які 

перевіряє і оцінює викладач;  

- повторення та опанування лекційного матеріалу; на початку наступної 

лекції студенти мають можливість отримати консультацію за пройденим 

матеріалом; 

- підготовку до проведення модульної контрольної роботи: студенти 

вивчають лекційний матеріал та питання, що винесені для самостійного 

пророблення, при цьому мають можливість отримати повний перелік цих 

питань та консультацію по джерелам інформації. 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційні заняття – 20 год. 

№ 

п/п 

Найменування розділів, тем Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 

 Модуль 1 10 

1. Вступ. Мета курсу, об’єкт, предмет та задачі вивчення 

дисципліни. 

Тема 1. Історія становлення, організація і структура 

державного нагляду за охороною праці в Україні. 

2 

2. Тема 2. Основні принципи та загальні вимоги здійснення 

державного нагляду за охороною праці. Функції, права та 

відповідальність державного нагляду охорони праці.  

4 

3. Тема 3. Напрями діяльності державного нагляду за 

охороною праці. 

4 

 Модуль 2 10 

4. Тема 4. Планування роботи державного нагляду за 

охороною праці та навчання посадових осіб. 
2 

5. Тема 5. Контроль за реалізацією виконання 

розпоряджень, приписів, постанов наглядово-професійних 

органів. 

2 

6. Тема 6. Аналітичне оцінювання діяльності органів 

державного нагляду в галузі охорони праці. 

2 

7. Тема 7. Проведення перевірок органами державного 

нагляду. Перевірка діяльності органів державного нагляду за 

охороною праці. 

2 

8. Тема 8. Взаємодія органів охорони праці з іншими 

державними наглядовими органами. Повноваження місцевих 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі 

охорони праці. 

2 

 

2.2. Практичні заняття – 20 годин. 

№ 

п/п 

Зміст (теми) занять Кількість 

годин 

 І модуль 8 

1. Розроблення посадової інструкції державного 

інспектора по нагляду за охороною праці. 

4 

2. Складання плану роботи державної інспекції, 

державного інспектора (за варіантом). 

4 

  ІІ модуль 12 

3. Визначення адміністративної відповідальності за 

правопорушення законодавства з охорони праці (за 

4 
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варіантом). 

4. Складання звітів та проведення на їх основі 

аналітичного оцінювання наглядової діяльності за 

охороною праці. Оформлення результатів перевірки (за 

варіантом). 

4 

5. Складання інструкції про порядок зупинки 

експлуатації об’єктів при наявності порушень 

нормативних актів про охорону праці (за варіантом). 

4 

 

2.3. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами 

навчальних занять. 

 

Вид занять 
Розділи, теми 

занять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практику 

ми 

Лаборатор-

ні 

СРС Залік Іспит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вступ, Тема 1 10 2 - - 8   

Тема 2 14 4 2 - 8   

Тема 3 14 4  - 10   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4 16 2 4 - 10   

Тема 5 14 2 2 - 10   

Тема 6 16 2 4 - 10   

Тема 7 16 2 4 - 10   

Тема 8 12 2 - - 10   

Усього по 

дисципліні 
120 20 20 - 80 8 - 

 

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Література до лекційних та практичних занять. 

 

1. Закон України "Про ратифікацію протоколу про вступ України до 

СОТ" від 10.04.2008 р. № 250-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

2008. – № 23. – Ст. 213.  

2. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава : Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.  

3. Грановський В. Регіональна інтеграція України : технічне завдання в 

Україні / В. Грановський, В. Нанівська, М. Борода // зб. Міжнародного центру 

перспективних досліджень. – 2010. – № 12 (жовтень). – 17 с.  
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4. Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160-IV //Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). – 2004. – № 9. – Ст. 79.  

5. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 р. № 877-V // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2007. - № 29. – Ст. 389 (Зі змінами, внесеними 

згідно із Законом № 107- VI ( 107-17) від 28.12.2007 // ВВР. – 2008. – № 5-6, № 

7-8. – Ст. 78).  

6. Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" : Закон України від 

01.07.2010 р. № 2399-VІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – 

№ 38. – Ст. 510.  

7. Agreement on Technical Barriers to Trade // Official Journal. - L 336. – 

23.12.1994. – P. 1-2.  

8. Оn the approximation of the laws, regulations and administrative provisions 

of the Member States concerning liability for defective products: Council Directive 

85/374/EEC of 25 July 1985// Official Journal. – L 210. – 07.08.1985. – P. 29-33.  

9. Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до практикумів та лекційних занять. 

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів. 


