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Обсяг дисципліни: 6 кредитів ECTS 180 годин. 
 

Лекцій: 64 години. 
 

Практичних занять: 32 години. 
 

Форма контролю: іспит 
 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр»: 
 

2 семестр. 
 

Мова викладання: українська. 
 

Метою вивчення дисципліни «Організаційно-технічне забезпечення 
аудиту з професійної безпеки робочих місць галузі охорони праці» є: 

- оволодіння знаннями та вміннями, що забезпечать студентам як 
майбутнім фахівцям 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 співробітників (інженерів) служби 

охорони праці підприємства; 
- формування системи теоретичних та прикладних знань студентів з 

соціально – економічних питань поліпшення умов праці, підвищення її 
безпеки, зниження виробничого травматизму і захворюваності; 

- формування навичок приймати вірні рішення у складних та 
мінливих умовах сучасного підприємства на основі економічної оцінки 

заходів та засобів охорони праці, а також активної позиції щодо 

практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я 
працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. 
 

Перелік професійних компетентностей: 

– здатність організації контролю за додержанням вимог чинних 
нормативно- правових актів з цивільного захисту, стандартів безпеки праці у  
процесі виробництва; 

– здатність аналізувати організацію діяльності служби цивільного 
захисту і служби охорони праці підприємства; 

– здатність проводити оцінку безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів, сертифікацію виробів, 
машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки; 

– здатність організовувати експлуатацію техніки, устаткування, 
спорядження та засобів автоматики у сфері професійної діяльності. 

 

Перелік професійних компетентностей за спеціалізацією: 

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки під 
час практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов 

– здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні проблем у сфері техногенної безпеки, цивільного 
захисту або  охорони праці 

–  здатність проводити економічну оцінку ефективності інженерно-



технічних заходів цивільного захисту  
–  здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення професійних або наукових завдань 
 

В результаті навчання студент повинен знати: 

- основні нормативно-правові акти з охорони праці; 
- нормативно-правове забезпечення у сфері державного нагляду і 

контролю за охороною праці та промисловою безпекою;  

- відповідності машин, механізмів, устаткування, транспортних та 
інших засобів виробництва вимогам чинних нормативних документів з 
охорони праці;  

- відповідність технології вимогам нормативних правових актів з 
охорони праці;  

- поняття робочого місця та умов праці на ньому;  
- взаємодію органів охорони праці з іншими державними 

наглядовими органами; 

- форми аудиту з промислової безпеки і охорони праці, об’єкти 

аудиту; 
- правове регулювання аудиту з промислової безпеки і охорони 

праці. 
 

В результаті навчання студент повинен вміти: 

- застосовувати положення законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських 

функцій;  

- організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці;  
- аналізувати вимоги до безпеки праці в різних галузях; 

- проводити внутрішній аудит підприємства; 
- визначати ефективність заходів, що поліпшують умови праці та 

підвищують її безпеку;  
- аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, 

нещасного випадку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки; 

- здійснювати розрахунок техніко-економічної ефективності заходів, 
направлених на підвищення безпеки на виробництві. 
 

 

                                    Теми що розглядаються 
 

Змістовий модуль № 1 . Організаційні, технічні та соціальні 
компоненти в галузі системи охорони праці. 
 

Тема 1. Системний підхід та аналіз при організації охорони праці на 

виробництві. Основні положення організації охорони праці на 

виробництві. 
1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. 

2. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва. 
Соціально-трудові відносини як система. 

3. Нормативно-правова база для організації системи управління 



охороною праці на підприємстві. 
 
  

Тема 2. Міжнародні норми в галузі охорони праці. Міжнародна 

організація праці та її вплив на розвиток соціально- трудових 

відносин.  

1. Міжнародна організація праці. Основні конвенції МОП в галузі 
охорони праці. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. 

2. Розвиток та удосконалення систем управління охороною праці в 
Україні з урахуванням вимог МОП  

3. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.   

Тема 3. Соціальні основи охорони праці 
1. Захист працівника та його права на безпечну працю – ключова 
функція охорони праці. 

2. Соціальні категорії сучасного суспільства, їхній зв'язок з працею та 
безпекою праці. 

3. Ефективність суспільного виробництва.  
Роль охорони праці у зростанні продуктивності праці та збереженні 
трудових ресурсів. 
 

 

Тема 4. Організаційно-технічне забезпечення робочих місць за 

умовами праці. 
               Поняття та оцінка організаційно-технічного забезпечення робочих 

місць 
1. Поняття робочого місця. Фактори, що визначають умови праці на 
робочому місці. 

2. Організаційна та виробнича структура підприємства (установи, 

організації). Обов’язки та дії керівника підприємства з організації та 
проведення атестації та санітарно-гігієнічної паспортизації робочих 

місць. 
3. Умови праці на підприємствах галузі. Класифікація умов праці. 
Категорії робіт за ступенем тяжкості та важкості.  

4. Параметри виробничого середовища та трудового процесу як 
чинники, що визначають умови праці на робочому місці.  

5. Поняття технічного та організаційного рівнів робочих місць.  
 

 

Змістовий модуль № 2 Економічні аспекти та аудит охорони праці та 
техногенної безпеки.  
 

Тема 5. Економічні основи охорони праці 
1. Економічне значення та економічні проблеми охорони праці. 
2. Економічні методи управління охороною праці. Роль компенсацій за 
роботу в несприятливих умовах праці в управлінні охороною праці. 

3. Фінансування діяльності з охорони праці. Фонд соціального 

страхування.  



Оцінка затрат на охорону праці. Витрати підприємств на виконання вимог 
законодавства й нормативно - правових актів з умов й охорони праці. 
 

 

Тема 6. Аудит з промислової безпеки і охорони праці 
1. Сутність, предмет, завдання та методи аудиту з охорони праці. 
2. Форми аудиту з промислової безпеки і охорони праці. Об'єкти 

аудиту.  
3. Правове регулювання аудиту з промислової безпеки і охорони праці. 

Ефективність аудиту в сфері праці. 
 

 

 

Тема 7. Діяльність щодо формування державної політики та 

визначення механізмів її реалізації у сфері промислової безпеки та 

охорони праці. 
1. Напрямки діяльності державного нагляду за охороною праці.  

Планування роботи державного нагляду за охороною праці. 
 

 

Тема 8. Соціальна ефективність заходів з удосконалення умов та 

охорони праці.  
1. Соціально-економічне значення заходів з охорони праці. 
2. Заходи з охорони праці як найголовніша складова плану 
економічного та соціального розвитку підприємства. Підвищення 
продуктивності праці внаслідок поліпшення умов праці. 

3. Показники оцінювання соціальної ефективності та ступеня ризику 
від здійснення господарської діяльності. 

Стимулювання охорони праці та заохочення працівників до створення 
безпечних і здорових умов праці.



  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

(надається опис методів навчання) 

Метод навчання – досить складне, багато якісне багатовимірне педагогічне явище, в 

якому знаходять відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми 

навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємо-зворотній:  принципи, 

цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без 

нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації. Науковці поділяють методи 

навчання на словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, 

демонстрація) та практичні (досліди, вправи, лабораторні роботи, реферати тощо). При 

вивченні дисципліни використовуються проблемний підхід у лекції та пояснювально- 

ілюстративний метод. Проблемною є така лекція, що містить у собі проблемні, дискусійні 

твердження, варіанти вирішення яких досягаються обов'язковим обговоренням їх між усіма 

присутніми. Цьому передує монолог викладача, в якому він вводить слухачів у проблему, 

вказує на можливі підходи до її аналізу на матеріалі співставлення різних факторів та теорій і 

знайомить з деякими умовами та прецедентами її розв'язання, створюючи тим самим грунт 

для проблематизації зовнішнього діалогу. При пояснювально-ілюстративному методі, 

студенти, що навчаються одержують знання на лекції, з учбової або методичної літератури, 

через екранну допомогу в "готовому" вигляді. Сприймаючи і осмислюючи факти, оцінки, 

висновки, студенти залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. У 

вузі даний метод знаходить найширше застосування для передачі великого масиву 

інформації. Це дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу, що 

підвищує ефективність роботи у аудиторії. Окрім цього лектор має можливість 

застосовувати Інтернет сайти для ілюстрації лекційного матеріалу. 

 

Лекції викладаються українською мовою. 

 
Лектор застосовує на заняттях інформацію та ресурси, що розміщено у Інтернеті на 

сайті кафедри, де студент може знайти відповідь на багато запитань, у тому числі: лекції, 

методичні вказівки, тести та інше. 



  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, виступів на 

практичних заняттях, тестів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних 

робіт, ректорських контрольних робіт тощо. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, тестування за змістовними 

модулями (на 9 та 15 тижнях); 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою перевірки 

виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (з оцінкою) або екзамену 

відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних білетах або в 

письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом тестування з використанням 

технічних засобів (Інтернету). Можливе поєднання різних форм контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як 

допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни за 

умови повного відпрацювання усіх практичних та лабораторних занять, та виконання 

індивідуальних завдань СРС, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 



  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 

7,5 7,5 10 7,5 7,5 10 7,5 7,5 7,5 10 7,5 10 

 

 
100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Розподіл балів відповідно до тем змістовних модулів: 
Аудиторні заняття (40%):  Л (26,7%) – форма контролю – тестування; 

ПЗ (13,3%) – звіти, щодо виконання робіт; 
Поза аудиторні роботи студента (60%): СРС ( РЕ, тільки з індивідуальними 

завданнями, 2 теми (2 змістовних модулі). 
 

Таким чином, розподіл тем із кількістю балів 10 (із СРС): Л-5, ПЗ – 2.5; СРС – 

2,5. 

Таким чином, розподіл тем із кількістю балів 10 (без СРС): Л-5; ПЗ – 5. 

Таким чином, розподіл тем із кількістю балів 7,5 (СРС відсутня): Л-5; ПЗ – 2,5. 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

Оцінка ECTS 
Оцінка 

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 

74 … 81 C 

добре 

64 … 73 D 

60 … 63 E 

задовільно 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
 

0 … 34 

 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін 

  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Атестація робочих 
місць за умовами праці 

 Охорона праці в галузі 

Організація наглядової 
діяльності та аудит в 
галузі охорони праці 

 Техногенно-економічний аналіз 
професійної та промислової безпеки 

Безпека виробничих 
процесів устаткування 

 Експертиза та обстеження у сфері 
промислового будівництва та цивільного 

захисту 
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