
Анотація дисципліни 

1. Назва: Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі  

2. Лектор: Полєвич О.В. 

3. Статус: обов’язкова 

4. Денна форма навчання: курс 3, семестр 6.  

5. Загальна кількість академічних годин: 120, денна форма навчання - лекцій – 24, 

практичних занять – 24, самостійна робота – 72.  

6. Кількість кредитів: 4. 

7. Попередні умови: Знання основ охорони праці. 

8. Стисла анотація дисципліни та модулів з яких вона складається:  

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та 

магістрів) 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. 

Завдання: забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у 

виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління 

охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку. 

 Курс складається із 2  модулів: 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ  

Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.  

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

система управління охороною праці в організації.  

Тема  3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних 

випадків. 

Тема 4. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці та соціальне 

страхування від нещасного випадку  

та професійного захворювання на виробництві. 

МОДУЛЬ 2.  ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГЕОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Тема  1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності геолога.  

Тема  2. Основні заходи пожежної профілактики при проведенні геологічних досліджень.  

9. Форма організації контролю знань, система оцінювання: Модульно-кредитна система 

поточного і підсумкового контролю знань студентів. Питання оцінюється у 100%. 

10. Мова викладання: українська. 
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