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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів фундаментальних знань
теорії та практики з правових і організаційних питань державного нагляду в
галузі охорони праці і відповідних професійних компетенцій.
Компетентності – загальні (ЗК) та професійні (ПК)
Загальна компетенція (ЗК):
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах
патріотизму і державності;
- здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до
обстановки, що склалася;
- визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і
взятих обов’язків;
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня;
- здатність працювати в команді.
Професійні компетенції (ПК):
- здатність організації контролю за додержанням вимог чинних нормативноправових 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
- здатність під час участі у проведенні експертизи проектної документації
виявляти порушення, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або
можуть привести до аварії
- здатність аналізувати відповідність інженерно-технічних рішень в
будівлях та спорудах нормативним вимогам з охорони праці, виробничої
санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища
- здатність визначати ризики небезпек, складати карти професійних
ризиків, застосовувати міжнародні стандарти щодо аудиту та системи
керування охороною праці на підприємстві
- здатність здійснення контролю за додержанням у підрозділах
підприємства законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони
праці, враховуючи особливості техногенної небезпеки об’єкта, техногенну
небезпеку виробничих процесів, вимоги чинних нормативних документів, в
умовах виробництва
- уміти вивчати та аналізувати на основі діючих методів випадки
виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань
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Результати навчання
студент повинен знати:
- взаємодію органів охорони праці з іншими державними наглядовими
органами;
- діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з нагляду за охороною праці;
- діяльність спеціально уповноваженого державного органу з питань гігієни
праці;
- діяльність спеціально уповноваженого державного органу з питань пожежної
безпеки;
- діяльність спеціально уповноваженого державного органу з питань
радіаційної безпеки;
- діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з нагляду за охороною праці;
- форми аудиту з промислової безпеки і охорони праці, об’єкти аудиту;
- правове регулювання аудиту з промислової безпеки і охорони праці;
- повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування в галузі охорони праці;
- систему держаного нагляду в сфері охорони праці;
- основні законодавчі акти про охорону праці, нормативно-правові акти з
охорони праці;
- управління охороною праці на державному і галузевому рівнях;
- громадський контроль з охорони праці;
- відповідальність за невиконання вимог з охорони праці;
- навчання з питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті
на роботу та в період роботи.
студент повинен вміти:
- використовувати законодавчі на нормативно-правові акти з охорони праці
стосовно здійснення державного нагляду;
- проводити внутрішній аудит підприємства;
- організувати здійснення наглядових заходів на виробництві;
- визначити коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умовна основі
даних щодо травматизму і кількості працюючих;
- визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах
функціональних обов’язків фахівця кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Попередні дисципліни:
Виробнича санітарія

Наступні дисципліни:
Соціально-економічні основи охорони
праці
Безпека експлуатації будівель і споруд Атестація робочих місць по умовах
праці
Експертиза з охорони праці
Потенційно небезпечні виробничі
технології та їх ідентифікація
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
За видами аудиторних
занять (годин)

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

Семестровий
контроль

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

Поточний
контроль

Семестр

З них

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

120/4

40

80

20

-

20

-

2

+

-

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 30,00 (%):
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Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

1

2

3

1

Л

4

2

ПЗ

2

3

Л

2

5

ПЗ

2

6

СР

20

7

Л

6

8
9

ПЗ
СР

2
15

10

Л

4

11

ПЗ

2

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.
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Змістовий модуль № 1. Діяльність спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з нагляду за охороною праці.
Тема 1. Історія становлення, організація і структура
державного нагляду за охороною праці в Україні.
Історія становлення державного нагляду за охороною
праці. Радянський період становлення нагляду.
Створення Державного комітету по нагляду за
безпечним веденням робіт у промисловості та
гірничому нагляду. Створення Державного комітету
України з нагляду за охороною праці. Створення
Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду. Створення
Державної служби гірничого нагляду та промислової
безпеки України. Створення Державної служби України
з питань праці.
Документація з охорони праці підприємства. Структура
нормативно-правових актів. Код згідно класифікатору
видів економічної діяльності.
Тема 2. Особливості організаційно-функціональної
структури державного нагляду в сфері охорони праці
Структура органів спеціально уповноваженого органу,
що здійснює державний нагляд на підприємствах
Порядок організації державного нагляду за охороною
праці в Україні
Змістовий модуль № 2. Теоретичне дослідження
процесів управління державним наглядом в сфері
охорони праці.
Тема 3. Узагальнення наукових досліджень з організації
та управління державним наглядом
Функції Державної служби України з питань праці
Повноваження місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування в галузі охорони
праці
Тема 4. Використання інформаційних технологій для
аналізу стану виробничого травматизму та наглядової
діяльності
Положення про державну санітарно-епідеміологічну
службу Міністерства охорони здоров'я України
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Рекомендована література
(базова, допоміжна)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

1,2

3

2, 4, 5
2
35-39

2, 6-17

2
40-42
18-23

24-26

1
12

2
СР

3
20

13

ПЗ

2

14

Л

2

15

ПЗ

4

16

СР

15

17

ПЗ

2

18

Л

2

19

ПЗ

4

20

СР

10

Разом

4
Діяльність спеціально уповноваженого державного
органу з питань гігієни праці
Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних
характеристик умов праці
Тема 5. Розроблення
математичних
моделей
управління
державним наглядом та моделювання
процесу прийняття рішень
Алгоритм
моделювання
управління
заходами
державного нагляду
Діяльність спеціально уповноваженого державного
органу з питань пожежної безпеки
Діяльність спеціально уповноваженого державного
органу з питань пожежної безпеки
Тема 6. Діяльність спеціально уповноваженого
державного органу з питань радіаційної безпеки
Положення про Державну інспекцію ядерного
регулювання України
Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.
Професійні спілки як громадський орган контролю за
охороною праці

120

(годин)

8

5
24-26
24-26, 46
20-22, 23

2
43- 45
27- 30
31-34
31-34
1,9,35

САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Інші види самостійної роботи
Разом

9

Кількість
годин
10
16
64
80

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
(надається опис методів навчання)
Під час вивчення дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі
охорони праці» використовуються такі методи навчання: читання лекцій,
співбесіда, пояснення, інноваційні методи з використанням мультимедійних
презентацій, проведення ігрових занять, практична робота, ситуаційні вправи.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
(надається опис методів контролю)
Під час вивчення дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі
охорони праці» використовуються такі методи контролю: опитування,
обговорення рефератів, ситуаційних вправ, контрольні роботи.
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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
Сума
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль №2
Т1
10

Т2
10

Т3
20

Т4
20

Т5
20

Т6
20

100

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів.
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 ... 100
82 … 89
74 … 81
64 … 73
60 … 63

A
B
C
D
E

35 … 59

FX

0 … 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно

11

незадовільно з можливістю
повторного складання
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)
1) робоча навчальна програма
2) плани семінарських занять
3) завдання для самостійної роботи
4) бібліотечний фонд університету і кафедри
5) сайт кафедри:
http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/uk/posibnyky-pidruchnyky/
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