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Кількість годин Загальна кількість навчальних. годин 120: Лекц.32/ практ.32
Кредити ECTS 4
Опис Курс охоплює основні поняття, терміни та визначення в галузі

управління охороною праці, національну концепцію розвитку в галузі
управління охороною праці, основні завдання та функції управління охороною
праці, загальну структуру управління охороною праці, економічні методи
управління охороною праці, міжнародне співробітництво у галузі безпеки.

Мета вивчення дисципліни - підготовка майбутнього фахівця з охорони
праці у ролі фахівця служби охорони праці підприємства на підставі комплексу
нормативно-правових документів, здатного здійснювати ефективну діяльність в
організації управління щодо забезпечення здорових, безпечних і
високопродуктивних умов праці на підприємстві..

Результати навчання полягають у наступному: в результаті вивчення
курсу “Управління охороною праці” організацію проведення занять та
інструктажів з охорони праці; організацію дотримання безпеки та гігієни
праці; організацію дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного
пошкодження; контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях;
здійснення перевірок за повідомленнями та заявами про порушення правил
охорони праці; проведення навчальних занять з працівниками з питань охорони
праці; створення системи управління охороною праці на конкретному
виробництві;здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форм власності чинного
законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони
праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони
навколишнього середовища.

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.

Курсова робота - вид самостійної навчально-наукової роботи з
елементами дослідження, що виконується студентами закладів вищої освіти
протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань,
одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення
конкретного фахового завдання.

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни у формі реферату.
Тип дисципліни Обов’язкова - Освітньо-професійна
Підсумковий
контроль

Іспит у 6 семестрі


