
(форма) 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППс.24 

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

3. Тип: обов’язковий;  

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

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 отримані знання правових основ цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки, охорони праці у практичній діяльності; 

- організовувати роботу служби охорони праці на підприємствах в організаціях, установах не 

залежно від форм власності та виду економічної діяльності. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Безпека життєдіяльності та 

домедична допомога», «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): «Експертиза 

з охорони праці», «Атестації та паспортизації робочих місць», «Профілактика виробничого 

травматизму і професійних захворювань»; 

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: 
22 год − лекцій, 20 год − практичних робіт, 78 год − самостійної роботи. Разом – 120 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 8  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: ППс.24; 

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

4. Higher education level: bachelor (first); 

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: Dovbenko Tetyana, Ph.D, 

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

- apply the acquired knowledge of the legal basis of civil protection, fire and man-made safety, labor protection in 

practice; 

- to organize the work of the labor protection service at enterprises in organizations, institutions, regardless of 

ownership and type of economic activity. 

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: 

22 hours - lectures, 20 hours - practical works, 78 hours - independent work. Together - 120 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 10 semester. 

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

 

16. Languageofteaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Occupational  

Safety and Health        O. M. Kuhnyuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


