
 

Силабус навчальної дисципліни 

«СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ» 

 

Спеціальність: 263 Цивільна безпека 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет: Фармації та біотехнології 

Кафедра: Охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Викладач: к.т.н., доцент Ткаля О.І. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Семестр/тетраместр 3 (третій)/5,6; 4 (четвертий)/7,8 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

12,0/360 годин 

МЕТА дисципліни Здобуття знань, умінь, здібностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління охороною праці на підприємствах (об’єктах 

господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), 

формування у студентів відповідальності за особисту та колективну 

безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання у 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих 

місцях з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду. 

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. 

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. 

ПРН25. Організовувати та проводити навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; 

доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності. 
Зміст дисципліни Змістовій модуль 1. Стан охорони праці в світі 

Тема 1.1. Міжнародні організації, що займаються питаннями охорони 

праці. 

Тема 1.2. Міжнародне законодавство з охорони праці. 



 

Тема 1.3. Міжнародні стандарти управління охороною праці. 

Тема 1.4. Міжнародні норми соціальної відповідальності. 

Тема 1.5. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. 

Тема 1.6. Сучасні підходи до управління охороною праці. 

Змістовій модуль 2. Стан охорони праці в Україні 

Тема 2.1. Законодавство України з охорони праці. 

Тема 2.2. Охорона праці пільгових категорій працівників. 

Тема 2.3. Колективний договір і охорона праці. 

Тема 2.4. Трудовий договір і охорона праці. 

Тема 2.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Тема 2.6. Стимулювання діяльності з охорони праці. 

Змістовій модуль 3. Система управління охороною праці 

Тема 3.1. Основні поняття і терміни. 

Тема 3.2. Структура СУОП.  

Тема 3.3. Недержавні компоненти СУОП. 

Тема 3.4. Загальні функції СУОП. 

Тема 3.5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці. 

Тема 3.6. Спеціальні функції СУОП. 

Змістовій модуль 4. Система управління охороною праці на 

виробництві 

Тема 4.1. Функції посадових осіб підприємства. 

Тема 4.2. Функції представників трудового колективу з охорони праці. 

Комісія з питань охорони праці. 

Тема 4.3. Функції служби охорони праці підприємства. 

Тема 4.4. Опрацювання нормативних актів з охорони праці, що діють 

в межах підприємства. 

Змістовий модуль 5. Вдосконалення СУОП 

Тема 5.1. СУОП в умовах євроінтеграційних процесів. 

Тема 5.2. Шляхи підвищення ефективності охорони праці. 

Тема 5.3. Оцінка економічної ефективності охорони праці. 

Тема 5.4. Інформаційне забезпечення СУОП. 

 

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

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

роботи; самостійна робота 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни: «Нормативно-правове забезпечення охорони праці», 

«Ергономіка», «Екологічна безпека підприємств» і є передумовою 

для вивчення дисциплін «Організація служби охорони праці в 

виробництві» , «Психофізіологічні фактори небезпек». 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1.Охорона праці : Навч. посібник  / За ред. В.П. Кучерявого. – Львів: 
Оріяна - Нова, 2007. – 368 с. 

2. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.  

 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тематичне опитування за темами семінарських занять, експрес-

контроль за темами практичних та лабораторних занять, модульний 

контроль за лекційним курсом, іспит  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

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

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

