Назва модуля: Охорона праці в галузі
Код модуля: ГСПМ. 03.
Тип модуля: Обов’язковий
Семестр: I
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0): аудиторні години : денна форма навчання –
30 год.( лекції -18 год., практичні заняття -12 год.); заочна форма навчання – 10 год. (лекції - 6 год., практичні
заняття - 4 год.)
6. Лектор: кандидат військових наук, доцент Вісловух Андрій Митрофанович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
-знати: основні міжнародні норми в галузі охорони праці; основні законодавчі і нормативно-правові акти України
з питань охорони праці; організацію системи управління охороною праці на підприємстві (в установі, організації);
напрями підвищення рівня безпеки праці на підприємстві (в установі, організації); галузеві системи управління
охороною праці; причини травматизму і професійних захворювань на виробництві, заходи з поліпшення умов
праці; вплив психологічного клімату трудового колективу на продуктивність праці; порядок розслідування
нещасних випадків на підприємстві; основні заходи з пожежної профілактики на підприємстві (в установі,
організації); органи державного нагляду за охороною праці та громадського контролю; соціальне страхування від
нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
-вміти: упроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому
колективі; організовувати систему управління охороною праці на підприємстві (в установі, організації);
розробляти та реалізовувати заходи для усунення причин нещасних випадків, ліквідації аварій на виробництві;
упроваджувати організаційні і економічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; створювати комфортний
психологічний клімат у трудовому колективі; брати участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій та
професійних захворювань; обчислювати ризик травмування і коефіцієнт частоти травматизму на підприємстві і в
галузі та розв’язувати задачі (ситуаційні завдання) з питань охорони праці.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит
- кореквізит: соціальні і політичні конфлікти
10. Зміст модуля: Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з
охорони праці в галузі. Система управління охороною праці в організації. Травматизм та професійні захворювання в
галузі. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні
проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.
Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та
професійного захворювання на виробництві.
11. Рекомендована література:
- Вісловух A.M. Основи охорони праці[Текст]: опорний конспект лекцій / А.М. Вісловух.. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007.
– 185с.
- Гандзюк М.П. Основи охорони праці[Текст]: підручник / М.П. Гандзюк., Є.П. Желібо, M.O. Халімовський. 4-е вид. / За ред. М.П.Гандзюка. - К.: Каравела, 2008. - 384с.
- Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : [прийнятий 2 жовтня 2012 року] за станом на
01.01.2018 р. / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/5403-17
- Правила пожежної безпеки в Україні( затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014
№ 1417) [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
- Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України [Електронний ресурс] : [прийнятий
23 вересня 1999 року] за станом на 20.01.2018р. / Верховна Рада України. - Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/1105-14
- Про охорону праці: Закон України [Електронний ресурс] : [прийнятий 14 жовтня 1992 року] за станом на
20.01.2018р. / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2694-12
- Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці[Текст]: навч. посіб. / А. В. Русаловський 5-те вид., допов. і перероб. - К.: Університет «Україна» 2011. - 280 с.
- Інтернет-ресурси
- Офіційний сайт Державної служби України з питань праці (Держпраці): http:// www. dsp.gov.ua/
- Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій(ДСНС): http://www. dsns.gov.ua/
12. Форми та методи навчання:
- Форми: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань та контрольний захід,
семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна
форма навчання – 50 балів, підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання - 50 балів.
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
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