«Охорона праці в галузі»
Назва дисципліни - «Охорона праці в галузі»
Лектор – кандидат технічних наук, доцент Полєвич Олег Вадимович
Статус – нормативний
Курс – 5, семестр – 9
Кількість – кредитів – 1; академічних годин – 36 (лекції – 8, практичні роботи
– 8, самостійна робота – 20)
6. Попередні умови для вивчення – курс базується на здобутих раніше знань з
курсу «Охорона праці», передбачає формування знань студентів про
специфіку охорони праці соціо-економіко-географів..
7. Опис курсу: Мета курсу – допомогти студентам оволодіти системою знань з
охорони праці та виробити вміння і навички у сфері формування сучасної
моделі управління умовами, охороною й безпекою праці
Задачі курсу:
- розглянути фактори і умови виробничого середовища, що впливають на
трудову діяльність людини;
- проаналізувати основні причини професійних захворювань і
виробничого травматизму;
- розглянути особливості обов'язкового державного соціального
страхування, пов'язаного з охороною праці;
- розглянути правила техніки безпеки на виробництві;
- вивчити основні нормативно-правові документи у сфері охорони праці,
засвоїти ступінь відповідальності за порушення даного законодавства;
- засвоїти загальну структуру системи охорони праці на виробництві;
- засвоїти методику соціально-економічної оцінки ефективності заходів
забезпечення охорони праці.
Зміст курсу: Виробниче середовище і його вплив на людину. Виробнича
небезпека. Професійні захворювання і виробничий травматизм. Основи техніки
безпеки. Державне регулювання охорони праці. Економіко-організаційні аспекти
охорони праці.
8. Форми та методи навчання –лекції та практичні заняття, самостійна робота
студентів відповідно до програми курсу.
9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – поточне і
підсумкове тестування, проведення контрольних робіт за модульнорейтинговою системою.
10. Навчально-методичне забезпечення – опорні конспекти лекцій; організаційнометодичне забезпечення самостійної роботи студентів. Полевич О. В., Сегіда
К. Ю. Охорона праці та охорона праці в галузі: методичні вказівки для
самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки
«Географія» та зі спеціальності «Економічна і соціальна географія». – Харків,
2012. – 32 с.
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