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Мета і задачі дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом знань,
умінь та здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної
професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління
охороною праці на об’єктах культурної, громадської, господарської та
науково-освітньої діяльності, з урахуванням ризику виникнення
техногенних аварій і природних небезпек, а також формування у
студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і
усвідомлення необхідності обов’язкового виконання у повному обсязі
всіх заходів гарантування безпеки на робочих місцях..
Завдання вивчення дисципліни:
- опанування знаннями та навичками для ефективного вирішення
завдань професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог
охорони праці та гарантуванням збереження життя і здоров’я персоналу
та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях;
формування
мотивації
щодо
посилення
особистої
відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки
функціонування об’єктів державних і громадських установ,
матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих
критеріїв прийнятного ризику.
Тематика дисципліни
Тема 1. Методологічні основи безпеки життєдіяльності.
Тема 2. Забезпечення комфортних умов життєдіяльності і основи
фізіології праці
Тема 3. Правові та організаційні основи охорони праці.
Тема 4. Основи виробничої безпеки.
C
Стиль та методика навчання
ОрганізаційноЛекційні заняття, лабораторні заняття, РГР
методичні
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, усний залік
контролю
D
Компетентності
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
E
Результати навчання
РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних
завдань,
зокрема
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
РН8. Емпатійно взаємодіяти, вступати в комунікацію, толерантно
ставитися до осіб, які мають інші культуральні особливості.
РН10. Відповідально ставитись до професійного самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.
РН12. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.

