
(форма) 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП.7 

2. Назва: «Організація діяльності служби охорони праці»; 

3. Тип: обов’язковий;  

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Довбенко Тетяна Олександрівна, 

канд. техн. наук, доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для 

розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки; 

- інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання теоретичних та/або практичних задач і 

проблем у сфері цивільної безпеки;  

- пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів господарювання, положення та 

вимоги щодо безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об'єктів підвищеної 

небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів; 

- розробляти та реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні 

до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових 

аспектів; 

- доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, 

володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять; 

- оцінювати відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню 

техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності; 

- приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, 

аналізувати та порівнювати альтернативи, порівнювати ресурси. 

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

контрольні заходи; 

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

безпеки», «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів», «Система 

управління охороною праці суб'єкта господарювання», «Наглядова діяльність в охороні праці», 

«Виробнича санітарія та фізіологія праці», «Профілактика виробничого травматизму і професійних 

захворювань», «Державне соціальне страхування на виробництві», «Розслідування нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань», «Атестації та паспортизації робочих місць», 

«Пожежна безпека виробництв», «Психологія праці та її безпеки». 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Соціально-

економічні аспекти охорони праці», «Система індивідуального захисту», «Ергономіка робочих 

місць»; 

12. Зміст курсу:  
Принципи організації діяльності служби охорони праці суб’єкта господарювання . 

Імперативи та інноваційні методи забезпечення гідної праці. 

Управління охороною праці суб’єкта господарювання. 

Функціонування служби охорони праці. 

Актуальні питання навчання працівників службою охорони праці. 

Аналіз розвитку інцидентів. Розслідування нещасних випадків. 

Організація проведення контролю службою охорони праці підрозділів суб’єкта господарювання. 

Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Довбенко  Т.О., Abdullayev K.N., Білан Т.Р., та ін. Економічна  безпека  національного  

енергетичного  сектору  в умовах глобалізації: колективна монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцової. 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 280 с. 

2. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Назаренко М.В., Прохоров В.В. [та ін.]. Методика з формування документації системи 

управління охороною праці та її заповнення. Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони 

праці. 2015. №12. С. 21-41. 

4. Методика з формування документації системи управління охороною праці та її 

заповнення//Назаренко М.В., Прохоров В.В. [та ін.]//Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 

охорони праці. -2015. – №12. С. 21-41. 

5. ДСТУ ISO 26000:2019 «Настанови щодо соціальної відповідальності» (ISO 26000:2010, IDT) 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-

page.html?id_doc=91617.  

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

Методи: використання мультимедійних засобів навчання, інтерактивні лекції, індивідуальні 

завдання. 

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

Підсумковий контроль(40 балів): екзамен  в кінці 1  семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, самостійні роботи, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
В.о. завідувача кафедри охорони праці  

та безпеки життєдіяльності       О.М. Кухнюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Code: ФП.7; 

2. Title: «Organization of the labor protection department»; 
3. Type: normative; 

4. Higher education level: second (master); 

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

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Dovbenko Tetyana, Ph.D, 

Assistant Professor of chair of occupational safety and health  
9. Results of studies: 

- apply specialized conceptual knowledge, including modern scientific achievements to solve scientific and 

applied problems in the field of civil security; 

- integrate knowledge from different fields to solve theoretical and / or practical problems and problems in the 

field of civil security; 

- explain the requirements for security and protection of economic entities, regulations and requirements for 

security, identification, certification and maintenance of registers of high-risk objects and potentially dangerous 

objects; 

- to develop and implement socially significant projects in the field of civil security and related interdisciplinary 

projects, taking into account social, economic, technical and legal aspects; 

- to convey professional knowledge, own justifications and conclusions to specialists and the general public, to 

have the skills of public speaking, discussions, training sessions; 

- assess the compliance of legal, organizational, technical measures to ensure man-made safety and occupational 

safety to the requirements of the law during professional activities; 

- make effective decisions in difficult unpredictable conditions, define goals and objectives, analyze and compare 

alternatives, compare resources. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, control activities;  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Life safety and home care", "Legal bases 

of civil safety", "Systems of control of dangerous and harmful production factors", "Management system of 

labor protection of the business entity", "Supervisory activity in labor protection", "Industrial sanitation and 

physiology of work" "," Prevention of occupational injuries and occupational diseases "," State social 

insurance at work "," Investigation of accidents at work and occupational diseases "," Certification and 

certification of jobs "," Fire safety of productions"," Occupational psychology and her safety " 

12. Course contents: 
Principles of organization of the labor protection service of the business entity. 

Imperatives and innovative methods of ensuring decent work. 

Management of labor protection of the business entity. 

Functioning of the labor protection service. 

Current issues of training of employees of the labor protection service. 

Analysis of incident development. Accident investigation. 

Organization of control by the labor protection service of divisions of the business entity. 

.Current issues of labor protection in research. 

13. Recommended educational editions: 
1. Dovbenko  T.O., Abdullayev K.N., Bilan T.R., ta in. Ekonomichna  bezpeka  natsionalnoho  

enerhetychnoho  sektoru  v umovakh hlobalizatsii: kolektyvna monohrafiia / za zah. red. O. L. Haltsovoi. 

Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2020. 280 s. 

2. NPAOP 0.00-4.21-04 «Typove polozhennia pro sluzhbu okhorony pratsi». Nakaz 

Derzhnahliadokhoronpratsi vid 15.11.2004 r. № 255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nazarenko M.V., Prokhorov V.V. [ta in.]. Metodyka z formuvannia dokumentatsii systemy 

upravlinnia okhoronoiu pratsi ta yii zapovnennia. Okhorona pratsi. Na dopomohu spetsialistu z okhorony 

pratsi. 2015. №12. S. 21-41. 

4. Metodyka z formuvannia dokumentatsii systemy upravlinnia okhoronoiu pratsi ta yii 

zapovnennia//Nazarenko M.V., Prokhorov V.V. [ta in.]//Okhorona pratsi. Na dopomohu spetsialistu z 

okhorony pratsi. -2015. – №12. S. 21-41. 

5. DSTU ISO 26000:2019 «Nastanovy shchodo sotsialnoi vidpovidalnosti» (ISO 26000:2010, IDT) 

[Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-

page.html?id_doc=91617. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 hours - lectures, 14 hours - practical works, 60 hours - independent work. Together - 90 hours. 

Methods: use of multimedia learning tools, interactive lectures, individual tasks. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test 1 semester. 

Current control (60 points): testing, independent work, surveys. 

16. Languageofteaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Occupational  

Safety and Health        O. M. Kuhnyuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


