
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
1. Код ПП.10 

2. Назва «Наглядова діяльність в охороні праці» 

3. Тип обов’язкова 
4. Рік вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4-й 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8-й 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Туровська Галина Іванівна, к.т.н., доцент  

9. Результати навчання:  
- організовувати та здійснювати нагляд (контроль) за додержанням чинних нормативно-правових 

актів з охорони праці, стандартів безпеки та гігієни праці у процесі виробництва, враховуючи 

особливості пожежної та техногенної небезпеки об’єкта; 

- управляти діями щодо попередження виникнення нещасних випадків та надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на виробництві; 

- застосовувати міжнародні стандарти щодо аудиту та системи керування охороною праці на 

підприємстві. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Правові основи цивільної 

безпеки», «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань», «Безпека 

експлуатації систем під тиском», «Безпека експлуатації машин та обладнання», «Пожежна безпека 

виробництв», «Атестація та паспортизація робочих місць». 
12. Зміст курсу: Тема 1. Діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в сфері охорони праці. Тема 2. Діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Тема 3. Діяльність 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної 

безпеки. Тема 4. Діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної та техногенної 

безпеки. Тема 5. Форми, завдання і правове регулювання аудиту з промислової безпеки та охорони праці. 

Тема 6. Порядок проведення та моніторинг виконання аудиту з промислової безпеки та охорони праці. 

Тема 7. Громадський контроль за охороною праці.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Законодавство України про охорону праці. URL: https://cutt.ly/vgoIrPx 

2. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 

України. Відомості Верховної Ради України. 2007, № 29. URL: https://cutt.ly/wgoDmAm 

3. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: навч. посіб. / за ред. К.Н. Ткачука. 

Рівне: НУВГП, 2016. 450 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14496 

4. Третьяков О.В., Нестеренко С.В. Курс лекцій з дисципліни «Організація наглядової діяльності в 

галузі охорони праці». Харків: ХНУМГ, 2015. 329 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/39282/ 

5. Державне управління охороною праці: монографія / за ред. К.Н. Ткачука. К.: «Основа», 2013. 348 

с. URL: https://cutt.ly/TgoDeQh 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год лекцій, 20 год практичних робіт, 78 год самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції з використанням мультимедійних засобів; впровадження експрес-бесід зі 

студентами; аналіз конкретних ситуацій; включення до навчального процесу виконання студентами 

індивідуальних дослідних завдань. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська 

 
 

В.о. завідувача кафедри                                                                   О.М. Кухнюк, к.т.н., доцент 
__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: РР.10 

2. Title: Supervisory activity in labor protection 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: I (Bachelor’s); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Turovska H.I., Candidate of 

Technical Sciences, Associate Professor 

9. Results of studies: 
- to organize and supervise (control) the observance of the current normative legal acts on labor protection, 

safety and occupational hygiene standards in the process of production, taking into account the features of the 

fire and man-made danger of the object;  

- to manage actions for the prevention of emergencies of industrial accidents and emergencies; 

- to apply international standards on auditing and management of labor protection at the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: learning session, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Legal basis of civil security», «Investigation 

of accidents on manufacture and occupational diseases», «Safe operating of systems under pressure», «Safe use 

of machinery and equipment», «Fire safety of productions», «Certification and passportization of workplaces». 

12. Course contents: Topic 1. Activities of the central executive body which implements state policy in the field 

of labor protection. Topic 2. Activities of the central executive body which implements state policy in the field of 

sanitary and epidemiological well-being of the population. Topic 3. Activities of the central executive body 

which implements state policy in the field of nuclear and radiation safety. Topic 4. Activities of the central 

executive body which implements the state policy on supervision and control over compliance with legislation in 

the field of fire and man-made safety. Topic 5. Forms, tasks and legal regulation of audit on industrial safety 

and labor protection. Topic 6. Procedure for conducting and monitoring the audit of industrial safety and labor 

protection. Topic 7. Public control over labor protection. 

13. Recommended educational editions:  
1. Zakonodavstvo Ukrainy pro okhoronu pratsi. URL: https://cutt.ly/vgoIrPx 

2. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy. 

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2007, № 29. URL: https://cutt.ly/wgoDmAm 

3. Orhanizatsiia nahliadovoi diialnosti v haluzi okhorony pratsi: navch. posib. / za red. K.N. Tkachuka. 

Rivne: NUVHP, 2016. 450 s. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14496 

4. Tretiakov O.V., Nesterenko S.V. Kurs lektsii z dystsypliny «Orhanizatsiia nahliadovoi diialnosti v haluzi 

okhorony pratsi». Kharkiv: KhNUMH, 2015. 329 s. URL: http://eprints.kname.edu.ua/39282/ 

5. Derzhavne upravlinnia okhoronoiu pratsi: monohrafiia / za red. K.N. Tkachuka. K.: «Osnova», 2013. 348 

s. URL: https://cutt.ly/TgoDeQh 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 20 hours of practical work, 78 hours of independent work. Together – 120 hours. 

Methods: Methods: interactive lectures using multimedia tools; introduction of express conversations with 

students; сase-study; the inclusion in the educational process of individual student research tasks. 

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

Final control (40 балів): test exam at the end of the 8th semester. 

Current сontrol (60 points): тesting, interview. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

V.o. Head of the Department                                           O.M. Kukhnyuk, Ph.D., Associate Professor 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


