
 

Силабус навчальної дисципліни 

« НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОХОРОНИ ПРАЦІ» 
 

Спеціальність: 263 Цивільна безпека 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет: Фармації та біотехнології 

Кафедра: Охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Викладачі: к.с.-г.н., доцент Гармаш С.М. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Семестр/тетраместр IІ / 3, 4 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6,0/180 годин 

МЕТА дисципліни Формування професійних компетенцій бакалаврів в галузі 

нормативно-правового забезпечення охорони праці шляхом 

забезпечення засвоєння студентами її теоретичних і практичних 

основ 

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. 

ПРН04. Застосовувати отримані знання правових основ цивільного 

захисту, охорони праці у практичній діяльності. 

ПРН22. 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. 

Зміст дисципліни Змістовний модуль 1: Міжнародне співробітництво в галузі 

охорони праці  

Тема 1. Законодавство Євросоюзу з охорони праці.  

Тема 2. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Визначення 

та основні принципи.  

Тема 3. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці та 

здоров‘я працюючих.  

Тема 4. Застосування міжнародних договорів та угод.  

Тема 5. Міжнародна організація праці (МОП).  

Тема 6. Міжнародна агенція з атомної енергіЇ (МАГАТЕ).  

Тема 7. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).  

Тема 8. Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО).  

Тема 9. Основні конвенції МОП в галузі охорони праці.  

Змістовний модуль 2:  Міжнародні організації в галузі охорони 

праці та здоров‘я працюючих  

Семінар 1. Міжнародна організація праці. 

Семінар 2. Міжнародні організації МАГАТЕ, ВООЗ, ІСО 

Семінар 3. Основні конвенції МОП в галузі охорони праці 



Змістовний модуль 3: Основні закони та  нормативно-правові 

акти  з охорони праці  

Тема 10. Закон України «Про охорону праці».  

Тема 11. Принципи державної політики в галузі охорони праці.  

Тема 12. Гарантії прав на охорону праці.  

Тема 13. Основні положення  Кодексу законів про працю України 

(КЗпП) про правове регулювання та норми щодо охорони праці.  

Тема 14. Основи законодавства України про охорону здоров’я.  

Тема 15. Основні положення Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності».  

Тема 16. Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення».  

Тема 17. Закони України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».   

Тема 18. Закон України «Про використання ядерної енергії і 

радіаційну безпеку».  

Тема 19. Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці.   

Тема 20.  Закон України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності». 

Тема 21. Нормативно-правовий акт з охорони праці НПАОП 

«Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 

актів про охорону праці, що діють на підприємстві». 

Тема 22. Система стандартів безпеки праці (ССБП).  

Тема 23. Закони України про «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Тема 24. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища.  

Змістовний модуль 4: Основні положення кодексу законів про 

працю та система стандартів безпеки праці  

Семінар 4. Закон України «Про охорону праці». Основні положення  

КЗпП України про правове регулювання та норми щодо охорони 

праці 

Семінар 5. Закони України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»  

Семінар 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я. 

Семінар 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці. 

Семінар 8. Нормативно-правові акти про охорону праці (НПАОП). 

Система стандартів безпеки праці (ССБП). 

Види занять Лекційні,  семінарські та самостійні заняття  

Методи навчання Словесні: лекції, консультації; 

наочні:  демонстрація презентації; 

семінарські: семінарські заняття за темами лекційного курсу; 

самостійна робота 

Пререквізити Дисципліни: «Правознавство», «Безпека життєдіяльності», 



 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

«Екологічна безпека виробництв»  

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1992, № 49).  

2. Кодекс законів про працю України (КЗпП). 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування за темами лекційного курсу,  опитування на семінарських 

заняттях, екзамен  

Електронний ресурс 

дисципліни 

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