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механіко-математичного та філологічного факультетів стан фізичного здоров’я, згідно 

проведеному моніторингу погіршився.  

Порівняльний аналіз результатів психічного здоров’я студентів першого курсу 

показав, що найкращі результати оцінки нервово-психічної стійкості мають 

обстежувані студенти, які вступили до навчання у 2010 році, ніж студенти, які стали 

першокурсниками вишу у 2014 році. 
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 Анотація.Зміни в нормативних документах по управлінню охороною праці, згідно 

міжнародним стандартам, введення їх в учбовий процес. 
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согласно международным стандартам,  введение их в учебный процесс 
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Annotation. The changes in normative documents of the management of labor protection, in 

accordance with international standards, their introduction into the educational process 

 Keywords: OHSAS 18001 "Management system of occupational health protection and 

laborsafety" 

 

Відповідність систем охорони праці до нових технологій організації праці – це 

головний принцип, яким керуються всі страни Євросоюзу. Перед Україною стає 

непросте завдання провести реформування трудового законодавства для узгодження з 

європейськими нормами. Цей процес повинен охоплюватифахівців з вищих навчальних 

закладів та активно використовуватись при підготовці майбутніх спеціалістів в галузі 

охорони праці.Сучасна система управління охороною праці України побудована на 

принципі дотримання вимог НПАОП. Більш прогресивною є система управління 

охороною праці, в основу якої покладений стандарт ОНSАS 18001 "Системи 

менеджменту охорони професійного здоров’я та безпеки праці" та розроблений із 

урахуванням ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 "Системи управління безпекою та гігієною 

праці". Згідно цих стандартів система управління охороною праці будується на 

принципі добровільного дотримання вимог охорони праці, виходячи з законодавчо 

встановленого припустимого рівня ризику для життя і здоров’я працюючих. Загальний 

підхід, який використовується у таких системах управління,  полягає в тому, що 

прийняття конкретного рішення базується на оцінці ризику, і  зветься він ризико 

орієнтованим підходом (РОП). 

OHSAS 18001: 2007 був розроблений відповідно до правил Директив ISO / IEC з 

урахуванням структури стандартів ISO 9001: 2000 (система менеджменту якості), ISO 

14001: 2004 (система менеджменту навколишнього середовища) та ILO-OSH. Цей 

документ має значно поліпшену узгодженість з ISO 14001: 2004 по структурі 

стандарту, а також покращена сумісність з ISO 9001: 2000, що відображає тенденцію 

прийняття OHSAS 18001 в якості основи для національних стандартів по системах 

менеджменту професійного здоров'я та безпеки праці (СУОП). Таким чином даний 

стандарт сприяє інтеграції систем менеджменту якості, навколишнього середовища, 

професійного здоров'я та безпеки праці в організаціях. 

В курсі дисципліни "Управління охороною праці"для студентів профільної 

підготовки з охорони праці слід підкреслити, що існує велика різниця між керівними 

вказівками щодо впровадження СУОП та даним стандартом (OHSAS 18001), який не 

тільки встановлює вимоги до системи управління охороною праці організації, але і 

може бути використаний як для сертифікації, так і для самодекларування системи 
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управління охороною праці. Ще однією особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що 

він містить лише ті вимоги, які можуть бути піддані об'єктивному аудиту. 

Також слід зазначити, що стандарт OHSAS 18001 не встановлює абсолютних 

вимог у питаннях результативності охорони праці. Виняток становлять лише 

зобов'язання щодо відповідності законодавчим, нормативно-правовим та іншим 

вимогам, які містяться у політиці в сфері охорони праці і  поширюються на 

організацію, а також зобов'язання щодо попередження нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, та зобов'язання щодо постійного поліпшення 

ефективності СУОП. 
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Анотація. В роботі обґрунтовано доцільність та необхідність створення дистанційних 

курсів з тематики, пов’язаної зі здоров’ям людини з метою формування мотивації у молоді на 

здоров'я та здоровий спосіб життя та використання у зв’язку з цим певних можливостей LMS 

MOODLE в якості діагностичної системи. 
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Аннотация. Обоснована целесообразность и необходимость создания дистанционных 

курсов по тематике, связанной со здоровьем человека. Цель создания данных курсов состоит в 

формировании мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, а также в создании 

дистанционной диагностической базы с использованием LMS MOODLE. 


