
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 3.01; 

2. Назва: Національна та міжнародна нормативно-правова база з цивільної безпеки; 

3. Тип: нормативна; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9,10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шаталов О.С., к.с-г.н., доцент; 

9. Результати навчання: знати: державні класифікації та класифікатори, що використовуються в 

безпеці праці та цивільній безпеці; основи національної стандартизації та порядок розробки і 

прийняття державних стандартів; нормативно-правові акти з охорони та їх реєстр; правила і методи 

прийняття міжнародних та регіональних стандартів безпеки; порядок застосування нормативно-

правових актів з безпеки при здійснені нагляду та контролю за її станом;  

вміти: застосовувати державні класифікатори та класифікації, національні стандарти та нормативно-

правові акти; застосування нормативно-правових актів з безпеки при здійснені нагляду та контролю 

за її станом; користуватись реєстром нормативно-правових актів з охорони праці; вміти 

використовувати правила, переліки, норми, положення, інструкції, порядки, вимоги з охорони праці 

при здійснені професійної діяльності;  

10. Форми організації занять: лекція, семінарське заняття, самостійна підготовка, контрольні 

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Метрологія, стандартизація та 

сертифікація, Правознавство, Правові основи та управління цивільною безпекою; 

12. Зміст курсу: Класифікація і національна стандартизація. Нормативно-правові акти. Порядок 

розробки національних стандартів. Розробка, затвердження та набуття чинності нормативно-

правових актів з охорони праці. Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці. Правила безпеки. 

"Переліки" в охороні праці. Норми в охороні праці. Положення в охороні праці. Інструкції, порядки 

та вимоги в охороні праці. Міжнародна організація зі стандартизації, міжнародна електротехнічна 

комісія та інші регіональні організації з прийняття міжнародних стандартів. Міжнародні нормативні 

документи щодо вимог безпеки та потенційно небезпечного обладнання, виробництв, технологій. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
 1. Москальова В. М., Батлук В.А., Ткачук К.Н., Кусковець С.Л. Правові основи 

працеохоронної політики України: Навчальний посібник / В. М. Москальова, В.А. Батлук, К.Н. 

Ткачук, С.Л. Кусковець. - Рівне: НУВГП, 2011. – 310 с.  

 2. Москальова В.М., Батлук В.А., Кусковець С.Л., Филипчук В.Л. Охорона праці (питання та 

відповіді): довідник / В.М. Москальова, В.А. Батлук, С.Л. Кусковець, В.Л.  Филипчук. - Львів: 

Магнолія, 2011. – 448 с. 

 3. Ткачук К.Н. та ін. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Навчальний 

посібник / В.Л. Филипчук, К.Н. Ткачук, Д.В. Зеркалов, О.І. Полукаров, Ю.О. Полукаров, О.Є. 

Кружилко, О.С. Шаталов, Г.І. Туровська. - Рівне: НУВГП, 2016. – 450 с. 

  

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

 Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної 

лекції; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль: залік в кінці 9, 10 семестрів. 

 Поточний контроль (100 балів): опитування, тестуванняситуаційні завдання; 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Code: 3.01; 

2. Title: National and international civil security regulatory framework; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9,10; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shatalov O.S., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Results of studies:: know: state classifications and classifications used in labor safety and civil security; 

the basis of national standardization and the procedure for the development and adoption of state standards; 

normative legal acts on protection and their register; rules and methods for the adoption of international and 

regional safety standards; the procedure for the application of regulatory and legal acts on security in the 

course of supervision and control over its state; Be able to: apply state classifiers and classifications, national 

standards and regulations; application of normative legal acts on safety in the course of supervision and 

control over its state; to use the register of normative legal acts on labor protection; be able to use rules, lists, 

norms, regulations, instructions, orders, requirements for the protection of labor in the course of professional 

activities; 

10. Forms of organizing classes: lecture, seminars, self-training, control activities  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Metrology, Standardization and 

Certification, Jurisprudence, Legal Basis and Civil Security Management 

12. Course contents: Classification and national standardization. Normative-legal acts. Procedure for the 

development of national standards. Development, approval and entry into force of regulatory and labor 

protection laws. Register of normative legal acts on occupational safety. Safety rules. "Lists" in labor 

protection. Standards in labor protection. The situation in the protection of labor. Instructions, procedures 

and requirements for labor protection. International Organization for Standardization, International 

Electrotechnical Commission and other regional organizations for the adoption of international standards. 

International regulations on safety requirements and potentially dangerous equipment, industries, 

technologies. 

13. Recommended educational editions: 1. Moskalova V.M., Batluk V.A., Tkachuk K.N., Kuskovets S.L. 

Legal basis of labor protection policy of Ukraine: Textbook / V.M. Moskalova, V.A. Batluk, K.N. Tkachuk, 

S.L. Kuskovets - Rivne: NUVGP, 2011. - 310 p. 2. Moskalova V.M., Batluk V.A., Kuskovets S.L., Filipluk 

V.L. Labor protection (questions and answers): guide / V.M. Moskalova, V.A. Batluk, S.L. Kuskovets, V.L. 

Philipchuk - Lviv: Magnolia, 2011. - 448 p. 3. Tkachuk K.N. etc. Organization of supervisory activity in the 

field of labor protection: Textbook / V.L. Philipchuk, k.n. Tkachuk, D.V. Zerkalov, O.I. Polukarov, Y.O. 

Polukarov, O.E. Kruzhilko, O.S. Shatalov, G.I. Turovskaya - Rivne: NUVGP, 2016. - 450 р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 hours of lectures, 14 hours of 

seminars, 60 hours of independent work. Together - 90 hours. Methods: the use of multimedia tools, 

individual tasks, elements of problem lecture;; 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: completion at the end of 9, 10 semesters. 

Current control (100 points): surveys, testing, situational tasks  
16. Language of teaching: ukrainian 
 
Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


