
 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ» 

 
Ступінь освіти Бакалавр 
Освітня програма Цивільна безпека 
Тривалість викладання  5, 6 чверть 
Заняття:   
Лекції 2 години на тиждень 
Практичні/лабораторні/то
що 

1 година на тиждень 
 

Мова викладання українська 
 

Кафедра, що викладає 
охорони праці та 
цивільної безпеки 

 
Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»: https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2993 
Інші додаткові ресурси: Microsoft Teams – команда «ОНДГОП» 
Консультації: за розкладом ауд. 4/70 або Microsoft Teams 
Онлайн-консультації: Microsoft Teams – команда «ОНДГОП» та електронна пошта 
Інформація про викладачів:  
 

Шайхлісламова Ірина Анатоліївна, 
Доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки,  
к.т.н., доцент 
Персональна сторінка: 
https://aop.nmu.org.ua/ua/spivrob_kaf/prepods/shaihlislamova/ 

 

E-mail: shaikhlislamova.i.a@nmu.one 

 
1. Анотація до курсу  

Забезпечення практичної роботи підприємств у напрямку охорони праці та 
якісне здійснення наглядової діяльності зумовлює встановлення ефективних 
взаємозв’язків між підприємствами, установами та органами і організаціями, що 
наглядають і контролюють. Вивчення дисципліни «Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці» передбачає професійну та практичну підготовку 
майбутніх фахівців з охорони праці, які безпосередньо беруть участь у цьому 
процесі у тій чи іншій якості. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування знань, умінь та компетенцій для здійснення ефективної 

професійної діяльності, що забезпечить майбутньому фахівцю з охорони праці, 
здатність здійснювати як безпосередньо інспекторські функції, так і забезпечувати 
зв’язок та дієву взаємодію з державними установами, наглядовими органами та 



громадськими організаціями у якості співробітника (інженера) служби охорони 
праці підприємства. 

 
 
Завдання курсу: 
За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати:  
– діючі законодавчі та нормативно-правові акти щодо здійснення державного 

нагляду (контролю) за охороною праці; 
– загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) за охороною 

праці;  
– напрямки діяльності державного нагляду за охороною праці; 
– органи державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-

правових актів про охорону праці;   
– взаємодію органів охорони праці з іншими державними наглядовими 

органами; 
– повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в галузі охорони праці; 
– порядок проведення аудиту з промислової безпеки і охорони праці 

 
3. Результати навчання: 

Після вивчення дисципліни студент зможе: 
– орієнтуватися в чинній нормативно-правовій базі;  
– долучатися до заходів зі здійснення державного нагляду за охороною праці; 
– орієнтуватися в наглядовій діяльності різних органів державного нагляду за 

охороною праці; 
– долучатися до громадського контролю за охороною праці. 
– заповнювати розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю) за 

охороною праці;  
  

4. Структура курсу 
ЛЕКЦІЇ 

1. Вступ. Історія становлення, організація і структура державного нагляду 
(контролю) за охороною праці в Україні. 
2. Організація здійснення державного нагляду (контролю) за охороною праці. 

3. Напрямки діяльності державного нагляду за охороною праці 
4. Наглядова діяльність за ОП спеціально уповноваженого державного органу у 
сфері ядерної та радіаційної безпеки. 
5. Наглядова діяльність за охороною праці спеціально уповноваженого державного 
органу з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах 
пожежної і техногенної безпеки 
6 Наглядова діяльність за охороною праці спеціально уповноваженого державного 
органу у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
7. Взаємодія органів охорони праці з іншими державними наглядовими органами 
8. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування в галузі охорони праці 
9. Аудит з промислової безпеки і охорони праці. 
10. Громадський контроль за охороною праці 



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Структура Державної служби України з питань праці та наглядова діяльність її 
відділів. 
2. Опрацювання нормативного документу Порядку здійснення державного 
контролю за додержанням законодавства про працю 
3. Ознайомлення з процедурою видачі або відмови у видачі, переоформлення, 
анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 
4. Навчання з питань охорони праці посадових осіб державного нагляду за 
охороною праці 
5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та порядок накладання 
штрафів 
6. Технічні розслідування і облік: обставин та причин виникнення аварій, 
пов’язаних з використанням газу в побуті;  випадків втрат промислових вибухових 
матеріалів 
7. Правове регулювання аудиту з питань охорони праці. Форми аудиту з 
промислової безпеки і охорони праці. Об'єкти аудиту. 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної освіти). 
 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 
Офіс365, використання дистанційної платформи (https://do.nmu.org.ua/). 

Використовуються лабораторна й інструментальна база кафедри охорони 
праці та цивільної безпеки, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, 
дистанційна платформа Мoodlе.  

 
6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 
вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   
74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно 

 
6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 
кількість балів з поточного тестування та виконання і захисту практичних робіт 
складатиме не менше 60 балів. Під час поточного контролю лекційні заняття 
оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих 
завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 
індивідуального завдання. 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач 
вищої освіти за поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне 
поліпшити оцінку проводиться підсумкове оцінювання під час виконання 



комплексної контрольної роботи. 
 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 
здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання 
за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового 
контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування 
(виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 
дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших 
авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 
використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 
регламентується положенням "Положення про систему запобігання та виявлення 
плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 
documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 
(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 
виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. Здобувачі вищої освіти повинні мати 
активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 
університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання. Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 
згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати виставлену викладачем 
оцінку у встановленому порядку.  

7.5. Відвідування занять. Для здобувачів вищої освіти денної форми 
відвідування занять є обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є 
хвороба, участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 
підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності 
здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
 

8. Рекомендовані джерела інформації 
Базові 

1 Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Навч. посіб. / 
Ткачук К. Н., Филипчук В.Л., Зеркалов Д. В., Полукаров О. І., Полукаров Ю. О., 
Кружилко О. Є. – К.: ТОВ «Основа», 2015. - 261с.  

2 Ткачук К. Н., Филипчук В.Л., Зеркалов Д. В., та інш. Організація наглядової 
діяльності в галузі охорони праці: Навч. посіб. / Рівне: НУВГП, 2016. – 450с. 

3 Основи працеохоронної політики в галузі охорони праці, навчальний посібник 
за ред. Коржика Б.М., Харків, 2011 



4 Закон України Про охорону праці 
5 Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності 
6 Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
7 Закон України Про об’єкти підвищенної небезпеки 
8 Ко́декс Украї́ни про адміністрати́вні правопору́шення  
9 Положення Про Державну службу України з питань праці, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 
10 Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, 

державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в 
системі Держгірпромнагляду України: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій 
України від 11.08.2011р. № 826. 

11 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України 
затверджено, постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363 

12 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, 
затверджено Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013 

13 Положення про Державну службу України з безпеки харчових продуктів і 
захисту споживачів 

14 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 р. № 1107 

15 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці 

16 Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08. 2011 р. № 826 ” 
Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого 
нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони 
праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки 
суб‘єкта господарювання (виробничого об‘єкта) 

17 НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведення технічного розслідування обставин 
та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті 

18 НПАОП 0.00-7.04-96 Методичні вказівки про організацію роботи технічного 
експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів 
виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при 
випробуванні (перевірці) техніки і технологій 

19 НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити 
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 

20 НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 

21 НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду 
(інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу 

22 НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджено Наказ 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці гірничого 
нагляду 21.03.2007  № 56 

23 НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства, затверджено Наказ Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 21.03.2007 №55   



 
Методичні розробки 

1. Структура державної служби України з питань праці та наглядова діяльність її 
відділів. Методичні рекомендації до практичного заняття та самостійної роботи з 
дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці.» для 
студентів за спеціальністю 263 Цивільна безпека/ І.А. Шайхлісламова, 
Д.В. Савєльєв. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ОПЦБ – Д. : НТУ 
«ДП», 2019. – 30 с. 

2. Опрацювання нормативного документу Порядку здійснення державного 
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