
Повна назва дисципліни: Управління гігієною і безпекою праці та 

цивільним захистом 

Статус: обов’язкова   

Мета: надання знань із професійної безпеки, гігієни праці та виробничої 

санітарії за міжнародними  стандартами у галузі безпеки та гігієни праці, 

впровадження в організації (установі, підприємстві) сертифікованих систем 

управління безпекою та гігієною праці відповідно до міжнародних стандартів 

OHSAS 18001 та інших, управляти соціальною відповідальністю в галузі 

охорони праці відповідно до міжнародного стандарту SA 8000.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни:  

Модуль 1.   Нормативно-правова основа організації безпечної та здорової 

праці за національними та міжнародними стандартами.  

Правова основа безпечної організації праці. Міжнародні норми в галузі 

охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні 

стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Система 

стандартів з безпеки і захисту довкілля, праці та життєдіяльності населення. 

Міжнародні трудові норми з безпеки та гігієни праці. Інспекція праці. 

Принципи інспекції щодо безпеки та гігієни праці на робочому місці 

(прийняті SLIC). Стандартизація гігієни і безпеки праці. Регламентація 

процесу праці. 

Модуль 2.   Управління гігієною та безпекою праці за ОНSAS 18001  

Експертиза умов праці, атестація та паспортизація робочих місць. Експертиза 

умов праці та організація роботи з атестації. Вивчення факторів 

виробничого середовища і трудового процесу. Оцінка технічного та 

організаційного рівня робочого місця 

Атестація робочих місць за умовами праці. Встановлення ступеня 

шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною 

класифікацією на конкретних робочих місцях. Техніко-економічний рівень 

робочого місця. Особливості оцінювання технічного та організаційного 

рівня робочого місця. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці. 

Паспортизація робочих місць та санітарно-технічного стану об'єктів. 

Паспортизація кабінетів, лабораторій та інших об’єктів навчально-

виробничого призначення. Системи управління гігієною і безпекою праці за 

OHSAS 18001.Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження 

і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку 

керівництва. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність 

функціональної структури СУОП. 

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану 

охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. 
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Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій й аварій. 

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові 

інтегрованої системи менеджменту.  

Модуль 3.   Системи управління соціальною відповідальністю SA 8000  

Змістовий модуль 3.1. Міжнародні норми соціальної відповідальності. 

Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». 

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне 

партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі. 

Міжнародні норми соціальної відповідальності.  Законодавча база 

Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної 

політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС 

«Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці 

працівників». Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та 

Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 

Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт 

ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Вимоги до 

забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності. 

Знання та навички: 

Знання: правової бази у галузі організації безпечної праці, вимог Системи 

стандартів безпеки праці (ССБП), міждержавних стандартів, національних 

стандартів України з охорони праці;основних міжгалузевих та галузевих 

нормативних актів про охорону праці; принципів експертизи умов праці і 

організаційно-технічного забезпечення атестації, паспортизації робочих 

місць та санітарно-технічного стану об'єктів, принципів управління гігієною 

та безпекою праці за міжнародними стандартами (ОНSAS 18001 та інші, 

принципів менеджменту соціальної відповідальності за міжнародним 

стандартом SA 8000. 

Навички: застосовувати міжнародні трудові норми з безпеки та гігієни праці, 

норми соціальної відповідальності в діяльності підприємства (установи чи 

організації);організовувати проведення паспортизації санітарно-технічного 

стану умов праці, паспортизації робочих місць та санітарно-технічного 

стану об'єктів,  а також об’єктів навчально-виробничого 

призначення;організовувати впровадження в організації (підприємстві, 

установі) систем менеджменту за міжнародними стандартами з гігієни та 

безпеки праці, за міжнародними стандартами соціальної відповідальності у 

галузі охорони праці. 



Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 8 кредитів (240 годин).  

Види робіт: форми та умови проведення контрольних заходів 

 за модулем 1 – тести, виконання практичних завдань, лабораторних 

роботи, підготовка і захист реферату; 

 за модулем 2 – виконання практичних завдань, лабораторних робіт. 

 за модулем 3 – виконання практичних завдань, лабораторних робіт, 

індивідуальної пошукової роботи, підготовка і захист реферату. 

Контроль закінчується проведенням іспиту. 

Оцінювання: Контрольні заходи включають поточний модульний і 

підсумковий контроль. Поточний контроль: систематичність, активність та 

результативність роботи протягом триместру над вивченням програмного 

матеріалу навчальної дисципліни; виконання завдань для самостійного 

опрацювання;  рівень виконання контрольних завдань.  

Розподіл балів, які отримують студенти: 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Номер змістового модулю 

1.1. 1.2. 2.1. 3.1. 
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Викладач: Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент. 

Андрєєв В.І. проводить дослідження у галузі екологічного менеджменту та 

екологічного аудиту, менеджменту безпеки праці, є співавтором навчального 

посібнику: Андрєєв В.І. Процедура екологічного аудиту в системі 

екоменеджменту підприємства: [навчальний посібник]/О. Б. Кузьменко, В. І. 

Андрєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 184 с. 

 


