
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Соціально-економічні основи охорони праці  
Викладацький склад проф. кафедри Безпеки праці та навколишнього середовища 

Спеціальність 263 «Цивільна безпека» 

Освітня програма Охорона праці 

Кількість годин 90 

Кредити ECTS 3 

Опис В рамках курсу розглядаються питання по формуванню у студентів знань щодо 

здатності вирішення проблем і завдань  з соціально - економічних питань 

поліпшення умов праці, підвищення її безпеки, зниження виробничого 

травматизму і захворюваності; придбання практичних вмінь і навичок по 

соціальній та економічній оцінці заходів та засобів охорони праці з урахуванням 

умов господарювання у ринковій економіці. 

Мета вивчення дисципліни полягає у забезпеченні майбутніх фахівців 

знаннями нормативно-правової  бази  з охорони праці в Україні, порядку 

відшкодування збитку потерпілим внаслідок травм та професійних захворювань,  

надання пільг та компенсацій за працю у важких і шкідливих умовах, порядку  і 

методів стимулювання та оцінки соціально-економічної ефективності заходів  з 

охорони 
Результати навчання  

• Оволодіння технологією освоєння соціального досвіду на рівні
необхідному для професійної діяльності. 

• Вміння 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. 

• Застосовання  отриманих знань правових основ цивільного захисту
охорони праці у практичній діяльності. 

• Обирання оптимальних заходів і засобів спрямованих на зменшення
професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним
ситуаціям. 

• Класифікація речовин, матеріалів, продукції, процесів, послу  
та суб'єктів господарювання за ступенем їх небезпечності. 

• Аналіз і обґрунтування інженерно-технічних та організаційних захо- 
дів щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки  
на об'єктах та територіях. 

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. 

Тип дисципліни Професійна підготовка 

Підсумковий контроль Екзамен у 8 семестрі  

 


