
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ОК.6; 

2. Назва: Охорона праці в галузі; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гнєушев В.О., к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання: отримання наступних компетентностей:  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог, характерних для правоохоронної діяльності; 

- здатність планувати час та управляти ним як одним з факторів, що впливає на безпеку виконання 

професійних функцій правоохоронців; 

- здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності, зокрема – у безпековій компоненті 

професійної діяльності; 

- здатність приймати управлінські обґрунтовані рішення, що сприяють підвищенню рівня безпеки 

правоохоронця в складних і непередбачуваних умовах; 

- здатність самостійно здобувати знання з питань охорони праці і безпеки правоохоронної діяльності, 

використовуючи різні джерела інформації; 

- здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 

команди в напрямку підвищення рівня безпеки у сфері правоохоронної діяльності; 

- спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері 

правоохоронної діяльності, з дотриманням усіх норм охорони праці і вимог безпеки; 

- здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності, зокрема – у сфері трудового права в частині забезпечення належного рівня безпеки працівників при 

виконанні професійних обов’язків; 

- здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності, зокрема – її 

безпекової компоненти; 

- здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати 

інноваційні технології, методи і засоби навчання; 

- здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у 

процесі набуття і вдосконалення ними навичок педагогічної майстерності, зокрема – при проведенні навчання з 

охорони праці та професійної безпеки; 

- здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення 

професійних (наукових) завдань з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та галузевих норм безпеки. 

Досягнення наступних програмних результатів навчання:  

- знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а 

також взаємодії з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з 

питань правоохоронної діяльності; 

- узагальнювати практичні результати роботи з поліпшення умов праці правоохоронців і пропонувати нові 

рішення, аргументовано їх пояснювати; 

- аналізувати умови і причини вчинення правопорушень (зокрема – у сфері охорони праці), визначати 

шляхи їх усунення; 

- спілкуватися англійською мовою за професійним спілкуванням на рівні В2 (відповідно до європейської 

шкали рівнів); 

- використовувати на практиці різні інструменти та стратегії для оцінювання та забезпечення якості 

виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також 

робити звіти та доповіді про них усно та письмово; 

- вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, 

держави з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах 

виконання своїх посадових обов’язків; 

- вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної 

діяльності (охорони праці - НПАОП - також), реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності; 

- використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків і консультацій в 

конкретних сферах юридичної діяльності, зокрема – у сфері трудового права в частині охорони життя і здоров’я 

людини в процесі праці; 

- здійснювати правове виховання, зокрема – з питань культури безпеки в процесі праці; 

вміти визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати підлеглих для їх виконання та брати 

на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань з урахування забезпечення максимально 

можливого рівня безпеки виконавців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що вивчаються паралельно із зазначеною дисципліною: Психологічні засади забезпечення 

службової діяльності працівників правоохоронних органів; Актуальні проблеми правової конфліктології; Особливості 

розслідування злочинів окремих категорій. 

12. Зміст курсу: Законодавча та нормативна база з охорони праці. Організація охорони праці суб’єкта 

господарювання. Специфіка охорони праці у правоохоронній сфері. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої 

санітарії. Чинники виробничої небезпеки. Аналіз та профілактика виробничого травматизму. Безпека праці при 

виконанні  основних видів робіт. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Пожежна безпека. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Охорона праці в органах внутрішніх справ : підруч. [для курсантів і студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, 

О. В. Негодченко. ‒ Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2016. – 248 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://cutt.ly/9ylkieH 

2. Москальова В.М., Филипчук В.Л., Кусковець С.Л., Турченюк В.О. Охорона праці в питаннях та 

відповідях.- Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. – 452 с. 

3. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: навч. посіб. / В.Л. 

Филипчук, К.Н. Ткачук, М.В. Сурговський [та ін.]; за ред. В.Л. Филипчука. – Рівне : НУВГП, 2013. – 278 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ep3.nuwm.edu.ua/1874/  

4. 03.10.37. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм 

навчання / В. О. Гнєушев. – Рівне: НУВГП, 2020. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18085/ 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
 16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

 Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної лекції. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль: екзамен в кінці 10 семестру. 

 Поточний контроль (60 балів): опитування, розв’язання задач, тестування, ситуаційні завдання; 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

життєдіяльності, д.т.н., професор                                                                       В.Л. Филипчук 

 
DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

1. Code: ОК.6; 

2. Title: Occupational Safety in the Industry; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree);  

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Hnieushev V.O., candidate of 

technical Sciences, associate Professor. 
9. Results of studies: obtaining the following competencies:  

- ability to apply knowledge in practical situations in conditions of incomplete / insufficient information and contradictory 

requirements specific to law enforcement activities; 

 - ability to plan and manage time as one of the factors influencing the safety of professional functions of law enforcement 

officers; 

 - ability to conduct research and / or innovation activities, in particular - in the security component of professional activities; 

 - the ability to make informed management decisions that help increase the level of security of law enforcement in difficult and 

unpredictable conditions; 

 - ability to independently acquire knowledge on labor protection and law enforcement safety, using various sources of 

information; 

 - ability to be responsible for the development of professional knowledge and practices, assessment of the strategic 

development of the team in the direction of increasing the level of security in the field of law enforcement; 

 - ability to organize and manage the activities of units created to perform tasks in the field of law enforcement, in compliance 

with all labor protection standards and safety requirements; 

 - ability to provide qualified legal opinions and advice in specific areas of legal activity, in particular - in the field of labor law 

in terms of ensuring the appropriate level of safety of employees in the performance of professional duties; 

 - ability to carry out qualified research in the field of law enforcement, in particular - its security component; 

 - ability to teach legal disciplines at a high theoretical and methodological level, to introduce innovative technologies, methods 

and teaching aids; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ability to manage the independent work of students and be a mentor for younger colleagues in the process of acquiring and 

improving their skills of pedagogical skills, in particular - in conducting training on labor protection and occupational safety; 

 - ability to analyze, optimize and apply modern information technologies in solving professional (scientific) tasks, taking into 

account the requirements of labor protection and industry safety standards. 

The achievement of the following program learning outcomes:  

- know and understand the processes of coordination of the activities of the subjects of public safety and order, as well as 

interaction with representatives of other executive bodies and local governments, the public on law enforcement; 

 - to generalize practical results of work on improvement of working conditions of militiamen and to offer new decisions, to 

explain them with arguments; 

 - to analyze the conditions and causes of offenses (in particular - in the field of labor protection), to determine ways to 

eliminate them; 

 - communicate in English for professional communication at level B2 (according to the European level scale); 

 - use in practice various tools and strategies to assess and ensure the quality of work performed in the process of managing 

the law enforcement unit in different circumstances, as well as make reports and reports on them orally and in writing; 

 - be able to ensure law and order, protection of the rights and interests of the individual, society, state with the use of 

optimized methods and means of ensuring public safety and order within the performance of their duties; 

 - be able to develop and competently apply regulations in various areas of legal activity (labor protection - NPAOP - as 

well), to implement the rules of substantive and procedural law in professional activities; 

 - use knowledge and skills to provide qualified legal opinions and advice in specific areas of legal activity, in particular - in 

the field of labor law in terms of protection of human life and health at work; 

 - to carry out legal education, in particular - on issues of safety culture in the process of work; 

be able to clearly and persistently set professional tasks, organize subordinates to perform them and take responsibility for 

the results of the tasks, taking into account the maximum possible level of safety of performers. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Psychological principles of ensuring the official 

activities of law enforcement officers;  Current issues of law conflictology;  Features of investigation of crimes of 

separate categories. 

12. Course contents: Legislative and regulatory framework for labor protection.  Organization of labor protection of 

the business entity.  Specifics of labor protection in the law enforcement sphere.  Problems of physiology, occupational health 

and industrial sanitation.  Industrial hazards.  Analysis and prevention of occupational injuries.  Occupational safety when 

performing the main types of work.  Safety measures when handling weapons.  Fire safety. 
13. Recommended educational editions:  

1. Охорона праці в органах внутрішніх справ : підруч. [для курсантів і студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, 

О. В. Негодченко. ‒ Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2016. – 248 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://cutt.ly/9ylkieH 

1. Москальова В.М., Филипчук В.Л., Кусковець С.Л., Турченюк В.О. Охорона праці в питаннях та 

відповідях.- Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. – 452 с. 

2. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: навч. посіб. / В.Л. 

Филипчук, К.Н. Ткачук, М.В. Сурговський [та ін.]; за ред. В.Л. Филипчука. – Рівне : НУВГП, 2013. – 278 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ep3.nuwm.edu.ua/1874/  

3. 03.10.37. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм 

навчання / В. О. Гнєушев. – Рівне: НУВГП, 2020. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18085/ 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work - 60 hours, Total – 90 hours.  

Methods: using multimedia tools, individual tasks, and problem lecture elements. 

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points):  exam at the end of the semester.  

Current control (60 points) questioning, problem solving, testing, situational tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian.  
 
Head of the Department                                                                     

Doctor of technical Sciences, Professor                                                                         V.L. Phylypchuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


