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Стислий опис навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ризики та загрози
виникнення шкідливих і небезпечних виробничих чинників у професійній
діяльності фахівців, які здійснюють професійну діяльність у сфері
юриспруденції, заходи із забезпечення здорових і нешкідливих умов праці,
організація розслідування нещасних випадків, аварій та професійних
захворювань, встановлення причин їх виникнення.
Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та
особиста безпека» є вивчення основних аспектів організації безпечних та
нешкідливих умов праці в конкретному підрозділі та організації в цілому,
ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями розслідування і
обліку нещасних випадків та професійних захворювань, формування
професійних навичок ефективного управління охороною праці з урахуванням
досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.
Тривалість Вивчення навчальної «Цивільний захист» відводиться 60
годин /2 кредитів ECTS
Форми та методи навчання. Заочна, серія лекцій і практичних занять,
самостійна робота здобувачів, виконання індивідуальних науково-дослідних
завдань. Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Під
час сесії формат очний. Можливий дистанційний (on-line, Moodle) та
змішаний формат проведення лекційних занять, поточного та підсумкового
контролю.
Форми та методи навчання змішаний (blendedlearning): робота
здобувачів вищої освіти з науково-педагогічними працівниками в аудиторії,
самостійної роботи, в режимі он-лайн, відеоконференції, за допомогою
скайпу, блогів, чатів, форумів та ін.
Навчальна дисципліна має супровід на офіційному вебпорталі НАВС,
чітку структуру, контент, завдання та систему оцінювання.
Система поточного контролю. Поточний контроль успішності
здобувачів магістрів – це систематична перевірка знань здобувачів, яка
проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до програми, робочої програми, силабусу.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння
матеріалу, що вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється
самостійна робота здобувача щодо повноти виконання завдань, рівня
засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками
аналітичної, дослідницької роботи та ін.

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання усних
відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом
семінарських занять, а також шляхом: проведення експрес-опитувань,
тестування, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і
модульних контрольних робіт.
При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань
здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх на практиці.
Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння
здобувачів вищої освіти теоретичного і практичного матеріалу модулів і
здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення навчальної
дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання
здобувачів вищої освіти аналізу матеріалів кримінальних проваджень за
тематикою навчальної дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення
вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає два
теоретичних питання і задачу.
Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після
закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає
одне теоретичне питання і задачу.
Пререквізити (Prerequisite). Теорія держави та права, Конституційне
право, Міжнародне право, Право Європейського Союзу, Адміністративне
право, Адміністративний процес, Адміністративна відповідальність,
Публічне адміністрування.
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,
програмні результати навчання («hard skills»)
Інтегральна компетентність
Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та
професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проєктами.
К9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового
дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.
ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та
підвищувати професійну кваліфікацію.
Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою програмою:

ФК10. Здатність самостійно розробляти проєкти шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових ідей.
Програмні результати навчання
ПРН8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати
рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
ПРН9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні
принципи та загальнолюдські цінності.
Схема навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка»
«Психологія» (1 курс) 1-2 семестр
Назва теми
Види робіт
Завдання самостійної
роботи в розрізі тем
Лекція
Теми рефератів, доповідей:
Тема 1. Організація управління та
1. Міжнародні норми в галузі
нагляду за охороною праці.
2 години
охорони праці.
2. Охорона
праці
в
документах Міжнародної
організації праці (МОП).

План
1. Нормативно-правове
забезпечення
ефективності
державного управління охороною
праці.
2. Основні
положення
Програми гідної праці МОП для
України.
3. Система
управління
охороною праці (СУОП), її завдання
та структура.

Тема 2. Особливості умов
праці.
2 години
План:
1. Особливості

трудового

3. Соціальний
діалог
як
принцип
правового
забезпечення
охорони
праці в Україні.

Лекція
Теми рефератів, доповідей:
1. Юридична регламентація
охорони праці осіб, зайнятих
у галузі юриспруденції.

процесу.
2. Характеристика умов праці в
діяльності працівникіа.
3. Концепт особистої безпеки у
практичній
діяльності
психолога.

2. Структура та організація
служб охорони праці.
3. Громадський контроль за
станом охорони праці.

Практичні
Тема 2. Особливості умов
заняття
праці.
2 години
1. Класифікація умов праці за
показниками
шкідливості
та
небезпечності факторів виробничого
середовища,
важкості
та
напруженості трудового процесу.
2. Умови праці працівників
юридичних професій, їх особливості.
3. Санітарно-гігієнічні умови
праці, їх оцінка і нормування.
4. Психофізіологічні фактори
умов праці.
5. Естетичні та соціальнопсихологічні елементи умов праці.
6. Поняття та визначальні
чинники
особистої
безпеки
працівника.
Тема 3. Вимоги безпеки до
обладнання та приміщень.
2 години
1. Вимоги до розміщення та
планування громадських будинків і
приміщень, де відбувається трудова
діяльність працівників зайнятих у

Теми рефератів, доповідей:
1. Соціальне страхування від
нещасного випадку на роботі
та
професійного
захворювання.
2.
Фактор
профілактиці
травматизму.

ризику
в
виробничого

3. Безпека праці: ергономічні
та естетичні аспекти.

Практичні
заняття
Теми рефератів, доповідей:
1. Планування
заходів з
охорони праці на галузевому

галузі.
2. Розміщення обладнання та
утримання
робочих
місць.
Раціональне планування робочого
місця.
3. Забезпечення
охорони
праці користувачів комп’ютерів.
4. Вимоги до виробничих
приміщень та робочих місць,
обладнаних ВДТ.
5. Режими праці і відпочинку
при роботі з ВДТ
6. Естетика як важливий
чинник безпеки праці.

рівні.
2. Поліпшення умов праці на
постійних робочих місцях за
фактором освітлення.
3.Забезпечення
електромагнітної
безпеки
користувачів персональних
комп’ютерів.

Тема 4. Виробничий
травматизм
і
професійні Практичні заняття
захворювання, розслідування та
облік нещасних випадків
2 години
1. Поняття
нещасного
випадку, ознаки, які характеризують
настання нещасного випадку
2. Розподіл
виробничого
травматизму
за
причинами,
галузями, травмуючими факторами.
3. Особливості травматизму
та професійної захворюваності серед
працівників Національної поліції.
Суб’єктивні та об’єктивні причини
травматизму в НПУ.
4. Наслідки
виробничого
травматизму. Шляхи запобігання
травматизму
та
професійним
захворюванням.
5. Поняття
та
види
професійних захворювань.
6. Порядок розслідування та
обліку професійних захворювань.
7. Нормативне
регламентування
підстав
та

Теми рефератів, доповідей:
1. Безпечність експлуатації
електрообладнання.
2. Роль службової підготовки
у забезпеченні особистої
безпеки працівника.
3. Забезпечення особистої
безпеки працівників під час
виконання роботи.

особливостей
розслідування
та
обліку нещасних випадків.
8. Загальне та спеціальне
розслідування нещасного випадку.
9. Обставини,
за
яких
нещасний випадок визнається таким,
що
пов'язаний
з
трудовою
діяльністю, і складається акт за
формою Н-1.
10. Обставини,
за
яких
нещасні випадки не визнаються
такими, що пов'язані з трудовою
діяльністю.

Індивідуальні завдання
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

Тема 1. Організація управління та нагляду за охороною праці
Нагляд та контроль за охороною праці, його предмет
Стадії процесу наглядової діяльності за охороною праці
Основні положення Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці, затверджені Держгірпромнаглядом 7 лютого
2008 року, їх основні положення
Тема 2. Особливості умов праці
Найбільш розповсюджені фактори трудового процесу в НПУ
Основні положення Гігієнічної класифікації праці за показниками
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу, яка затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 27.04.2014 року № 428
Концепт особистої безпеки у практичній діяльності працівника
Компоненти безпеки діяльності працівників

Тема 3. Вимоги безпеки до обладнання та приміщень
1. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання (ЕМВ):
- основні джерела випромінювань електромагнітної енергії, їх види
- особливості
комплексно
шкідливої
дії
електромагнітних
випромінювань(ЕМВ) на організм людини
2. Заходи захисту від електромагнітних випромінювань (ЕМВ) (організаційні,
інженерно-технічні та лікарсько-профілактичні).
3. Охорона праці користувачів ПК для працюючих з персональними
комп’ютерами»:
- вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПК:

- гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ПК
- вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ПК
Тема 4. Виробничий травматизм і професійні захворювання,
розслідування та облік нещасних випадків
1. Теорії виникнення траматизму, їх основні положення
2. Види та причини виробничого травматизму
3. Найбільш травмонебезпечні галузі економіки та види робіт
4. Причини, якi призводять до травматизму та загибелi працівників
5. Основні психологiчні чинники травматизму та загибелi працiвникiв
поліції.
6. Документи, які складаються при проведенні розслідування нещасних
випадків.
7. Спеціальне розслідування нещасних випадків (у тому числі поранень).
8. Звітність та інформація про нещасні випадки (у тому числі поранення),
аналіз їх причин.
Рекомендована література
Основна
1. Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 р. // Відомості
Верховної ради. – 2003. – № 2. – С. 10.
2. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР),
2013, № 34-35, ст.458.
3. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від
10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 // зі змінами та
доповненнями
4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 року, // Відомості
Верховної ради – 1999. - № 46-47, С. 403.
5. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 р. //
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