
АНОТАЦІЯ 

 

Охорона праці в галузі та цивільний захист 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також 

в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Формування у студентів здатності 

творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати 

продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. 

Основні завдання навчальної дисципліни: надбання здобувачами ступеня вищої освіти  

знань із особливостей умов праці при здійсненні виробничих процесів в АПК;  вимог 

нормативно-правових актів і документів до організації робочих місць, виробничих процесів, а 

також показників, що характеризують умови праці та вимоги з безпеки праці; формування вмінь 

та навичок застосовувати вимоги охорони праці, передбачені державними нормативними 

документами; здійснювати контроль стану охорони праці на робочих місцях; залежно від 

виробничої посади фахівця, вести спеціальну документацію. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1.  Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

Тема 2.  Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 

Тема 3.  Система управління охороною праці в організації. 

Тема 4.  Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

Тема 5.  Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Тема 6.  Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. 

Тема 7.  Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних 

випадків. 

Тема 8.  Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 

Тема 9.  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. 

Тема 10.  Планування заходів з питань цивільного захисту. 

Тема 11.  Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та проти 

вибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. 

Тема 12.  Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, 

хімічного і біологічного зараження. 

Тема 13.  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

Тема 14.  Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

Тема 15.  Спеціальна функція у сфері цивільного захисту. 
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