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Опис В рамках курсу розглядаються особливості 

організаційно-функціональної структури державного 

нагляду в сфері охорони праці, документація з охорони 

праці підприємства, функції, права та відповідальність 

державного нагляду за охороною праці, планові заходи 

зі здійснення державного нагляду, позапланові заходи зі 

здійснення державного нагляду. Права, обов’язки та 

відповідальність посадових осіб. Аналітичне 

оцінювання діяльності органів державного нагляду у 

сфері охорони праці. Сутність та нормативна база (або 

порядок) оцінювання наглядової діяльності. 

Формування звітності про наглядову діяльність органів 

державного нагляду за охороною праці. Загальні 

принципи і підхід до організації і ведення звітності. 

Порядок і вимоги до формування звітів. Аналітичне 

оцінювання наглядової діяльності. Діюча система 

оцінювання наглядової діяльності.  Шляхи 

вдосконалення оцінки наглядової діяльності.   

          Мета вивчення дисципліни - полягають у набутті 

студентом компетентності, фундаментальних знань 

теорії та практики з правових і організаційних питань 

державного нагляду та аудиту в галузі охорони праці.  

Результати навчання полягають у наступному: 

аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати 

нормативно-правові засади забезпечення цивільного 

захисту, охорони праці, питання нормативного 

регулювання забезпечення заходів у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і 

територій.   Застосовувати отримані знання 

правових основ цивільного захисту, охорони праці у 

практичній діяльності; розробляти тексти та 

документи з питань професійної діяльності, 

спілкуватися українською професійною мовою; 

читати й розуміти фахову іншомовну літературу, 

використовуючи її у соціальній і професійній 

сферах. Демонструвати культуру мислення та 

виявляти навички щодо організації культурного 

діалогу на рівні, необхідному для професійної 
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діяльності. Розробляти та використовувати технічну 

документацію, зокрема з використанням сучасних 

інформаційних технологій. Аналізувати і 

обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні 

заходи щодо цивільного захисту, техногенної та 

промислової безпеки на об'єктах та територіях. 

Методи навчання:  

Лекція – основний вид навчальних занять 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу  та 

вводять студентів в певну систему наукових знань і в 

методологію науки, являються своєрідною школою 

наукового мислення. 

Практичні заняття – форма навчального заняття 

при якій викладач організує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни у 

формі реферату  

Тип дисципліни Обов’язкова  

Підсумковий контроль Залік у 6 семестрі  

 


