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Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 
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МЕТА дисципліни Здобуття знань, умінь, здібностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності: виявлення недоліків у сфері охорони праці 

виробництва; оцінка достатності та повноти заходів, що вживаються 

для забезпечення необхідного рівня безпеки праці; аналіз 

відповідності документації з охорони праці законодавству України; 

оцінка ефективності системи управління охороною праці; виявлення 

допущених порушень в системі охорони праці та розробка 

рекомендацій щодо їх усунення. 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 
ПРН03. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-

правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, 

питання нормативного регулювання забезпечення заходів у 

сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і 

територій. 

ПРН05. Розробляти тексти та документи з питань професійної 

діяльності, спілкуватися українською професійною мовою; 

читати й розуміти фахову іншомовну літературу, 

використовуючи її у соціальній і професійній сферах; 

демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо 

організації культурного діалогу на рівні, необхідному для 

професійної діяльності. 

ПРН10. Розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН15. Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри 

уражальних чинників джерел техногенних і природних 

надзвичайних ситуацій та результати їх впливів. 

ПРН27. Проводити аудит виробництв на відповідність засобів 

безпеки, організаційно-технічних систем та методів захисту 

людини на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм 

власності. 
Зміст дисципліни Змістовій модуль 1. Види аудиту 

Тема 1.1. Аудит промислової безпеки та охорони праці: форми та 

об’єкти. 

Тема 1.2. Закон України «Про аудит з промислової безпеки та охорони 

праці». 



 

Тема 1.3. Правове регулювання аудиту з промислової безпеки та 

охорони праці. 

Тема 1.4. Порядок проведення аудиту з промислової безпеки та 

охорони праці. 

Змістовій модуль 2. Проведення аудиту 

Тема 2.1. Безпосереднє проведення аудиту з промислової безпеки та 

охорони праці. 

Тема 2.2. Зовнішній аудит з промислової безпеки та охорони праці. 

Тема 2.3. Внутрішній аудит х промислової безпеки та охорони праці 

(перевірка структурних підрозділів на відповідність НПАОП) 

Тема 2.4. Внутрішній аудит з промислової безпеки та охорони праці 

(перевірка робочих місць на відповідність НПАОП). 

Тема  2.5. Аудит з оцінювання відповідності процесів вимогам 

технічних регламентів. 

Види занять Лекційні, практичні, лабораторні, індивідуальні та самостійні  заняття  

Методи навчання Словесні: лекція, консультація; наочні: лабораторні та практичні 

роботи, самостійна робота 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни: «Нормативне правове забезпечення охорони праці», 

«Система управління охороною праці», «Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії», «Аналіз та профілактика виробничого 

травматизму», «Безпека устаткування» і є передумовою для вивчення 

дисциплін «Експертиза кризових ситуацій», «Організація служби 

охорони праці у виробництві», «Вимоги охорони праці при 

проектуванні виробництв» 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Закон України про аудит з промислової безпеки та охорони праці – 

https://zakon.rada.gov/ua> 

2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Аудит охорони праці в виробництві» за освітнім 

рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна 

безпека»»/ Укладач: О.І. Ткаля – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020 – 

13 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

 Експрес-тести за темами практичних та лабораторних занять, захист 

рефератів, модульний контроль за лекційним курсом, іспит 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu/edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=19 

https://zakon.rada.gov/ua
http://do.udhtu/edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=19

