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ВСТУП 

 
Забезпеченню практичної роботи підприємств у напрямку охорони 

праці з одного боку та якісному здійсненню наглядової діяльності з 

іншого, а також встановленню корисного та ефективного зв’язку між 

підприємствами, установами й органами та організаціями, що 

наглядають і контролюють, повинна сприяти відповідна підготовка 

майбутніх фахівців з охорони праці, які безпосередньо беруть участь у 

цьому процесі. Однією з дисциплін, яка формує відповідні здатності та 

уміння, є «Наглядова діяльність в охороні праці». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань з правової та нормативної баз організації 

наглядової діяльності з охорони праці та її управління, моніторінгу 

охорони праці, вивчення функцій органів, що забезпечують 

організацію наглядової діяльності в Україні, та практичних навичок з 

аналізу й оцінювання стану наглядової діяльності. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців з охорони праці необхідного рівня знань та умінь з правових і 

організаційних питань державного нагляду в галузі охорони праці, що 

забезпечить здійснювати як безпосередньо інспекторські функції, так і 

зв’язок та дієву взаємодію з державними установами, наглядовими 

органами та громадськими організаціями у якості співробітника 

(інженера) служби охорони праці підприємства. 

Завданням вивчення дисципліни «Наглядова діяльність в охороні 

праці» є забезпечення здатності вирішувати типові задачі діяльності, 

характерні для більшості виробничих або соціальних ситуацій, які 

можуть виникати при виконанні професійних обов’язків майбутнього 

фахівця з охорони праці.  
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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги 

здобувачам вищої освіти як денної, так і заочної форм навчання 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 263 

«Цивільна безпека» у підготовці до практичних занять (наведені 

плани практичних занять), виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Наглядова діяльність в охороні праці» (завдання для 

виконання самостійної роботи), підготовці до поточного та 

підсумкового контролів знань (питання гарантованого рівня знань) та 

список рекомендованої літератури, який є необхідним для належного 

оволодіння навчальним матеріалом. 

Освоєння поданого матеріалу з навчальної дисципліни «Наглядова 

діяльність в охороні праці» є важливим для методичної та 

інформаційної підтримки під час виконання майбутніми фахівцями 

своїх професійних обов’язків.  

Оцінювання знань здобувачів здійснюється за 100-бальною 

шкалою: результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 

до 60 балів, підсумковий контроль – від 0 до 40 балів. 

Згідно з навчальним планом навчальної дисципліни передбачена 

форма підсумкового контролю – екзамен. Так як оцінювання знань 

здобувачів проводиться відповідно до оновленої «Системи 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(семестровий поточний та підсумковий контроль) зі змінами та 

доповненнями» (http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/) результати складання 

модульних контролів можуть зараховуватись як підсумковий 

контроль за умови, якщо здобувачем впродовж семестру набрано не 

менше 60 балів: 30 балів і більше поточна складова; 20 балів і більше 

модульна складова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/
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2. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 
Метою практичних робіт є поточна перевірка рівня засвоєння 

здобувачами навчального матеріалу з найважливіших тем навчальної 

дисципліни «Наглядова діяльність в охороні праці». 

У процесі виконання практичних робіт здобувач повинен оволодіти 

вміннями: 

- 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. 

 

 

2.1. Плани практичних занять  

 

Змістовий модуль 1 

Система державного нагляду за промисловою безпекою  

 

Тема № 1 

Організація планування, обліку та контролю роботи в системі 

Держпраці України 

План заняття: 

1. Планування роботи Держпраці.  

2. Планування роботи міжрегіональних територіальних органів 

Держпраці. 

3. Планування роботи державного інспектора з питань праці.  

4. Облік виконаної роботи державними інспекторами та звіт про її 

виконання.  

5. Контроль за діяльністю державних інспекторів. 

6. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб Держпраці. 

Рекомендована література [1-2, 4]. 
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Тема № 2 

Проведення обстежень стану охорони праці та промислової 

безпеки на підприємствах органами державного нагляду 

План заняття: 

1. Інспекційні відвідування посадовими особами органу 

державного нагляду за охороною праці. 

2. Оперативні, цільові, комплексні перевірки. 

3. Оформлення заходів державного нагляду (акт перевірки суб’єкта 

господарювання (виробничого об’єкта), припис, розпорядження 

тощо). 

4. Санкції, надані органами державного нагляду за охороною праці. 

Рекомендована література [1-4, 8, 9]. 

 

Тема № 3 

Вивчення методики аналітичного оцінювання наглядової 

діяльності органів державного нагляду в сфері охорони праці 

План заняття: 

1. Сутність і порядок оцінювання наглядової діяльності. 

2. Формування звітності про наглядову діяльність органів 

Держпраці. 

3. Оцінка наглядової діяльності. Шляхи вдосконалення. 

4. Етапи та порядок звітування, оцінки та прийняття управлінських 

рішень про наглядову діяльність. 

5. Інформаційні системи для обробки даних про наглядову 

діяльність Держпраці. 

Рекомендована література [1-2, 12]. 

 

Тема № 4 

Організація та здійснення державного нагляду за додержанням 

вимог санітарного законодавства 

План заняття: 

1. Організація і структура Держпродспоживслужби.  

2. Напрямки діяльності санітарно-епідеміологічного нагляду за 

дотриманням вимог санітарного законодавства. 

3. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду 

(контролю). 

4. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства.  

Рекомендована література [1-2, 5]. 
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Тема № 5 

Організація та здійснення державного нагляду за додержанням 

вимог ядерної та радіаційної безпеки  

План заняття: 

1. Організація і проведення інспекційних обстежень. 

2. Оформлення результатів державного нагляду (акт інспекційного 

обстеження, припис, розпорядження). 

3. Впровадження матеріалів державного нагляду. 

4. Облік та аналіз результатів державного нагляду. 

Рекомендована література [1-2, 6]. 

 

Тема № 6 

Взаємодія органів охорони праці з іншими державними 

наглядовими органами 

План заняття: 

1. Взаємодія Держпраці з Міністерством оборони України. 

2. Взаємодія Держпраці з Міністерством внутрішніх справ України. 

3. Взаємодія Держпраці з Федерацією професійних спілок України. 

4. Взаємодія Держатомрегулювання з Міністерством охорони 

здоров’я України. 

5. Повноваження місцевих держадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в галузі охорони праці. 

Рекомендована література [1-2]. 

 

Тема № 7 

Організація та здійснення державного нагляду на об’єктах з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки  
План заняття: 

1. Планування та організація роботи державного нагляду 

(контролю). 

2. Проведення перевірок органами ДСНС України. 

3. Оформлення результатів і наслідків перевірки (акт перевірки, 

припис, наглядова справа). 

4. Санкції за порушення вимог законодавства з питань цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки.  

5. Організація обліку пожеж та їх наслідків. 

6. Аналіз оперативної інформації про надзвичайні ситуації в 

Україні. 

Рекомендована література [1-2, 7, 11]. 
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Змістовий модуль 2 

Аудит з промислової безпеки та охорони праці 

 

Тема № 8 

Порядок проведення та оформлення результатів аудиту з 

промислової безпеки та охорони праці 

План заняття: 

1. Організація проведення аудиту на підприємстві.  

3. Документальне оформлення результатів аудиту. 

4. Складання аудиторського висновку та звіту. 

Рекомендована література [1-2]. 

 

 

Змістовий модуль 3.  

Громадський контроль за охороною праці 

 

Тема № 9 

Організація громадського контролю за охороною праці 

План заняття: 

1. Професійні спілки як громадський орган контролю за охороною 

праці. 

2. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці. 

3. Громадські інспектори з охорони праці. 

4. Організація і порядок роботи Комісії з питань охорони праці 

підприємства. 

Рекомендована література [1-3, 10]. 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Невід’ємною складовою освітнього процесу є самостійна робота 

здобувача освіти, яка спрямована на формування самостійності 

майбутнього фахівця, уміння здійснювати самостійний пошук, 

системний аналіз та узагальнення інформації, професійно важливих 

дій до самопідготовки у процесах виробничої практики, здатності 

приймати конструктивні рішення тощо. 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Наглядова діяльність в охороні праці» є складання письмового звіту 

за питаннями, що не розглядаються під час аудиторних занять. 

Завдання для самостійної роботи подані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№  

зп 

Тема самостійної роботи Короткий зміст та  

рекомендована література 

1 2 3 

1.  Діяльність центрального 

органу виконавчої влади, 

що реалізує державну 

політику у сфері охорони 

праці  

Історія становлення державного 

нагляду за охороною праці в 

Україні [1-3 ] 

Перевірка діяльності органів 

державного нагляду за охороною 

праці [1, 2] 

2. Діяльність центрального 

органу виконавчої влади, 

що реалізує державну 

політику в сфері ядерної та 

радіаційної безпеки  

Повноваження органів державного 

нагляду та суб’єктів 

господарювання [1, 2, 6, 9] 

3.  Діяльність центрального 

органу виконавчої влади, 

що реалізує державну 

політику з питань нагляду 

та контролю за 

додержанням законодавст-

ва у сферах пожежної і 

техногенної безпеки 

 

 

Адміністративно-правова 

діяльність [1-3] 

Інформаційно-консультаційна 

робота з питань профілактики 

пожеж [1, 2, 11] 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

4. Порядок проведення та 

моніторинг виконання 

аудиту з промислової 

безпеки та охорони праці 

Моніторинг виконання програми, 

цілей та задач аудиту [1, 2, 12] 

Порядок управління документа-

цією та записами з охорони праці 

на підприємстві [1-3, 12] 

 

3.1. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни є 

складання письмового звіту за всіма темами, вказаними в табл. 1. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) з 

одного боку. Поля: верхнє, праве – 10 мм, нижнє – 17 мм, ліве – 20 мм. 

У тексті повинні бути зазначені посилання на використану літературу.  

Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, 

прізвище та ініціали здобувача, назва групи, прізвище та ініціали 

викладача, який приймає роботу. 

Загальний обсяг звіту – 10-15 сторінок (1-2 стор. на питання). Звіт 

включає план, основну частину, висновки, список використаної 

літератури та додатки (за наявності).  

Здача звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 

обумовлені викладачем і здобувачем освіти.  
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ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 
 

1. Історія становлення державного нагляду за охороною праці. 

2. Організація та структура державного нагляду за охороною 

праці. 

3. Основні принципи та загальні вимоги до здійснення 

державного нагляду за охороною праці. 

4. Функції, права та відповідальність органу державного нагляду 

за охороною праці. 

5. Характеристика основних напрямків діяльності органу 

державного нагляду за охороною праці. 

6. Контроль за дотриманням порядку організації навчання і 

перевірки знань посадових осіб.  

7. Діяльність з розслідування нещасних випадків на виробництві. 

8. Планування роботи органу державного нагляду за охороною 

праці. 

9. Планування роботи державного інспектора з питань праці. 

10. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 

державного нагляду за охороною праці. 

11. Проведення обстежень підприємств органами державного 

нагляду за охороною праці. 

12. Застосування санкцій, наданих органам державного нагляду за 

охороною праці. 

13. Притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства про охорону праці. 

14. Сутність і порядок оцінювання наглядової діяльності. 

15. Формування звітності про наглядову діяльність органів 

державного нагляду за охороною праці. 

16. Аналітичне оцінювання наглядової діяльності. 

17. Перевірка діяльності органів державного нагляду за охороною 

праці.  

18. Оформлення результатів перевірки діяльності органів 

державного нагляду за охороною праці.  

19. Наукова та технічна підтримка державного нагляду за 

охороною праці. 

20. Взаємодія Держпраці з Міністерством оборони України. 

21. Взаємодія Держпраці з Міністерством внутрішніх справ 

України. 
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22. Взаємодія Держпраці з Федерацією професійних спілок 

України. 

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі 

охорони праці. 

24. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі 

охорони праці.  

25. Організація і структура Держпродспоживслужби.  

26. Напрямки діяльності державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства. 

27. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду 

(контролю). 

28. Нормотворча діяльність центрального органу виконавчої влади 

в галузі охорони здоров’я. 

29. Організація і структура державного нагляду за додержанням 

вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної 

енергії. 

30. Планування наглядової діяльності Держатомрегулювання. 

31. Форми, принципи і напрямки державного нагляду за 

додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні 

ядерної енергії. 

32. Інспекційні обстеження.  

33. Організація, підготовка і проведення інспекцій. 

34. Методи проведення інспекцій. 

35. Повноваження органів державного нагляду з ядерної та 

радіаційної безпеки та суб’єктів господарювання. 

36. Оформлення результатів державного нагляду. 

37. Впровадження матеріалів державного нагляду. 

38. Облік і аналіз результатів державного нагляду. 

39. Взаємодія Держатомрегулювання з Міністерством охорони 

здоров’я з питань державного регулювання радіаційної безпеки. 

40. Проведення громадських слухань з питань використання 

ядерної енергії та радіаційної безпеки. 

41. Організація і структура державного органу з питань 

цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки.  

42. Планування та організація роботи органу нагляду (контролю) у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

43. Оформлення результатів і наслідків перевірок посадовими 

особами ДСНС України або її територіального органу. 

44. Адміністративно-правова діяльність. 
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45. Організація обліку пожеж та їх наслідків. 

46. Інформаційно-консультаційна робота з питань профілактики 

пожеж. 

47. Права, обов’язки та відповідальність суб’єкта господарювання 

під час здійснення державного нагляду (контролю). 

48. Поняття «Аудит з промислової безпеки та охорони праці». 

Організація аудиту. 

49. Аудит ефективності функціонування системи управління 

охороною праці. 

50. Основні законодавчі та нормативні документи, що 

забезпечують правове регулювання аудиту. 

51. Вимоги до компетентності та кваліфікації аудиторів.  

52. Правове регулювання аудиту з промислової безпеки та 

охорони праці. 

53. Моніторинг виконання програми, цілей та задач аудиту. 

54. Принципи роботи аудиторів. Особисті якості аудиторів. 

55. Права та обов’язки аудиторської організації. 

56. Права та обов’язки замовника аудиту. 

57. Порядок проведення аудиту з промислової безпеки та охорони 

праці. 

58. Оформлення результатів аудиту. 

59. Постановка цілей, задач, сфери застосування та критеріїв 

внутрішнього аудиту. 

60. Проведення внутрішнього аудиту підприємства.  

61. Порядок управління документацією та записами з охорони 

праці на підприємстві. 

62. Громадський контроль за охороною праці. 

63. Професійні спілки як громадський орган контролю за 

охороною праці. 

64. Уповноважені найманими працівниками особи з питань 

охорони праці. 

65. Громадські інспектори з охорони праці. 

66. Організація і порядок роботи Комісії з питань охорони праці 

підприємства. 

 

 

Рекомендована література [1-12] 
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