
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Правові основи працеохоронної політики та охорони праці 

Викладацький склад доцент кафедри Безпеки праці та навколишнього середовища 

Спеціальність 263 «Цивільна безпека» 

Освітня програма Охорона праці 

Кількість годин 120 

Кредити ECTS 4 

Опис В рамках курсу розглядаються питання по формуванню у 

студентів знань щодо принципів державної політики в сфері ОП, 

прав роботодавця та робітника і трудових колективів, прав та 

пільг  робітників, основних положення законодавчих актів щодо 

регулювання, а створення безпечних і здорових умов праці, 

юридичну відповідальність за скоєння злочинів за порушення у 

сфері охорони праці. 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 

фахівців правових знань щодо стану проблем охорони праці, 

складових і функціонування управління охороною праці та 

шляхів правового регулювання методів та засобів забезпечення 

безпеки праці згідно з чинними законодавчими та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Результати навчання  
– Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-

правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, 

питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій. 

– Застосовувати отримані знання правових основ 

цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності. 

– Розробляти тексти та документи з питань професійної 

діяльності, спілкуватися українською професійною мовою; 

читати й розуміти фахову іншомовну літературу, 

використовуючи її у соціальній і професійній сферах; 

демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо 

організації культурного діалогу на рівні, необхідному для 

професійної діяльності. 

– Розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій. 

– Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту 

суб'єктів господарювання, положення та вимоги щодо 

безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів 

об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних 

об'єктів. 

Методи навчання:  
Лекція – основний вид навчальних занять призначених 

для засвоєння теоретичного матеріалу  та вводять студентів в 

певну систему наукових знань і в методологію науки, являються 

своєрідною школою наукового мислення. 

Практичні заняття – форма навчального заняття при якій 

викладач організує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і 

навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни у формі 

реферату. 

Тип дисципліни Професійна підготовка 

Підсумковий контроль Залік у 6 семестрі  

 


