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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в 

галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, 

методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 

згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття 

студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства 

різних галузей народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок 

розв’язання завдань і ситуацій щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців 

потрібного рівня знань і вмінь з організаційних, правових і технічних питань охорони 

праці, основ виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки; застосування 

моделей, методів та алгоритмів прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої 

інформації, невизначеності; розвивати здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; розвивати вміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми; розвивати здатність працювати самостійно, 

розробляти стратегії та керувати часом; скеровувати зусилля, поєднуючи результати 

різних досліджень та аналізу, вчасно подавати результат. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати: основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, 

вільно оперувати основними поняттями; 

Вміти:  

- визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини 

виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 

працюючих;  

- організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;  

- визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи 

щодо профілактики виробничого травматизму;  

- проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики, 

визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці;  

- оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за 

окремими чинниками;  

- оцінювати виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, 

визначати необхідні заходи по її захисту;  

- організовувати власну діяльність з дотримання норм діючого права та 

законодавчої бази України; 

- ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі 

спеціалістами та суспільством загалом. 

 



Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Управління охороною праці 

в державі та на підприємствах 

4 Управління охороною праці на 

виробництві. 

2-3 

Лекція 2: Правове та нормативне 

регулювання охорони праці 

4 Міжнародна організація праці. 

Міжнародні нормативно-правові 

акти з охорони праці. 

4 Лекція 3: Умови праці та безпека на 

виробництві 

4 Методи захисту людини від 

негативного впливу виробничих 

шкідливостей. 

5-6 
Лекція 4: Профілактика травматизму 

та професійних захворювань 

5 Допустимий рівень виробничих 

чинників. 

7 Лекція 5: Особливості праці 

користувачів ЕОМ 

4 Методи аналізу наслідків 

травматизму та профзахворювань. 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  іспит 

 

При викладенні мети курсу, засвоєнні студентами визначених компетенцій та 

оцінюванні досягнень проводиться політика академічної доброчесності (сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень (ст.42З Закону України “Про освіту”)).  



З метою уникнення практик псевдоавторства, недбайливого цитування, недостатньої 

академічної якості практикується захист виконаних студентами лабораторних робіт 

викладачу з перевіркою теоретичних знань та засвоєних компетенцій, виконання 

контрольних робіт та тестування з унеможливленням практик списування та підміни 

авторства роботи.  

Пропущені заняття або своєчасно не захищені роботи можуть бути допущені до 

захисту на 16-17 тижнях навчання з відповідними штрафними балами, визначеними 

викладачем. 


