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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредити / 150 годин 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (26 год.), семінарські (24 год.), самостійна 

робота (100 год.) 

Заочна форма: лекції (10 год.), практичні (10 год.),самостійна 

робота (130 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Під час роботи над завданнями не 

допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Відвідування занять. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, 

що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в 

теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну.  

Що будемо вивчати?  Законодавство про охорону праці в галузі. Загальні закони та 

підзаконні нормативні акти. Права, обов’язки та відповідальність 

працівника і керівника підприємства або закладу невиробничої 

сфери. Державні нормативні акти про охорону правці (НПАОП), 

міжгалузеві та галузеві. Систему стандартів праці – державні 

стандарти України (ДСТУ). Міждержавні стандарти безпеки праці 
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(ГОСТ ССТБ) та міждержавні, міжгалузеві та галузеві нормативні 

акти. 

Чому це треба вивчати?  Для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-

технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в 

усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці 

у конкретній галузі.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

- Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань; 

- використовувати знання законів про охорону праці при 

організації безпечної та здорової роботи, навчально-виховного 

процесу згідно свого фахового спрямування; 

- користуватися гарантіями прав громадян на охорону праці: 

встановлення робочого часу і часу відпочинку, охорони праці 

жінок і молоді, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці, відшкодування шкоди потерпілим; 

- встановлювати контроль та нагляд за станом охорони праці; 

- організувати навчання з питань охорони праці; 

- організувати розслідування нещасного випадку на робочому 

місці; 

- організувати атестацію робочих місць за умовами праці. 

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

‒ готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу 

ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих 

об’єктах; 

‒ здатність поставити завдання та організувати наукові 

дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, 

загроз на робочих місцях. 

‒ впровадження організаційних і технічних заходів з метою 

поліпшення безпеки праці; 

‒ здатність та готовність до врахування положень законодавчих 

та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні 

виробничих та управлінських функцій; 

‒ здатність до організації діяльності виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

‒ управління діями щодо запобігання виникненню нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві; 

‒ впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 

повноважень з охорони праці у виробничому колективі; 

‒ надання допомоги та консультації працівників з практичних 

питань безпеки праці; 

‒ готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в 

організації.  

Зміст дисципліни Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці 

в галузі. Державний нагляд і громадський контроль за станом 

охорони праці. Навчання фахівців з охорони праці. Міжнародні 

норми в галузі охорони праці. Трудові норми Міжнародної 

організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні 

Конвенції МОП в галузі охорони праці. Система управління 

охороною праці в організації. Основні вимоги до побудови і 

функціонування системи управління охороною праці (СУОП). 

Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації.  

Обов’язкові завдання - опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;  
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- підготовка до семінарських занять;  

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання; 

- систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням 

модульних контрольних робіт;  

- підготовка до підсумкового контролю.  

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Загальна психологія, педагогіка, соціальна психологія, вікова 

психологія.  

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  

1. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління 

охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: 

Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 

2. Нагайчук, О.В. Основи охорони праці : навч. - метод. посібник 

/ О. В. Нагайчук. – Умань: ФОП Жовтий О. О. – 2017. –  138 с. 

3. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: 

Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони 

праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: 

Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

Поточний контроль Поточне та тестове оцінювання під час практичних занять, 

змістовий модульний контроль, підсумковий тестовий контроль 

знань студентів за допомогою програми дистанційного навчання 

«Moodl», ІНДЗ.  

Підсумковий контроль 
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