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Спеціальність 263 «Цивільна безпека»
Освітня програма Охорона праці
Кількість годин Загальна кількість навч. годин 72 - лекц. 16, практ. 16.
Кредити ECTS 2
Опис В рамках курсу розглядаються всі аспекти підготовки фахівця

за фахом 263-спеціальності цивільна безпека та освітньої програми
Охорона праці.Під час його вивчення студенти дізнаються, як
підготуватися до занять в університеті, організацію процесу навчання,
майбутні вимоги до фахівця з відповідного напряму підготовки,
особливості праці у відділах та підрозділах з охорони праці та
споріднених з нею. Ознайомлюються із стратегію нового підходу
щодо вирішення проблем безпеки та здоров’я працівників у світі.

Мета вивчення дисципліни -забезпечити майбутніх фахівців з
охорони праці теоретичними знаннями, необхідними для визначення
призначення обраної спеціальності та завдань, щодо вирішення питань
створення безпечних і нешкідливих умов праці, проектуванню
безпечної техніки та технологічних процесів з урахуванням вимог
щодо безпеки праці та менеджменту охорони праці.

Результати навчання полягають у наступному: в результаті
вивчення курсу “ Вступ до спеціальності ” студенти повинні знати:
основні етапи розвитку науки про захист людини від шкідливого та

небезпечного впливу техногенного виробничого середовища; стан
охорони праці на сучасному етапі у державі та у світі; концептуальні
основи сталого розвитку людського суспільства та право кожної
людини на захист свого здоров’я та життя; теоретичні основи
системи безпеки людини на виробництві та у державі; систему
підготовки бакалаврів-інспекторів та (магістрів) інженерів із охорони
праці та перспективи професійної діяльності.

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 Обов’язкова - Освітньо-професійна
Підсумковий
контроль

Залік у 1 семестрі


