Назва дисципліни
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Перший (освітньо-професійний) рівень
Рівень вищої освіти
Міжнародні відносин, суспільні комунікації та регіональні стадії
Назва спеціальності
Соціально-економічний розвиток регіону та суспільні комунікації
Назва спеціалізації
денна/заочна
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує Управління системами безпеки життєдіяльності
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А
Мета і задачі дисципліни
Здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного
характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з
урахування
особливостей
майбутньої
професійної
діяльності
випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу; уміння та
компетентності для забезпечення ефективного управління охороною
праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні
нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим
дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі
В
Тематика дисципліни
1. Міжнародні норми та законодавча база в галузі охорони праці.
2. Державний нагляд і громадянський контроль за станом охорони праці
3. Система управління охороною праці в організації
4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування
нещасних випадків.
5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного
захворювання на виробництві праці.
6. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.
7. Аналіз професійного та виробничого ризиків.
8. Пожежна профілактика та особливості пожежної безпеки на робочих
місцях.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні заняття та лабораторні роботи
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, залік
D
Компетентності
ЗК 13. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти громадянську
Загальні
свідомість, відповідати за якість виконаної роботи
СК19. Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної,
Фахові
управлінської, облікової інформації для складання службових
документів та аналітичних звітів.
СК 20. Здатність впроваджувати інноваційні заходи та технології в
діяльність суб’єктів регіонального розвитку, налагодження суспільних
комунікацій та міжнародних відносин.
Е
Основні результати навчання
РН 12. Демонструвати здатність діяти соціально-відповідально та
свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок,
індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей, які формують
регіональні та міжнародні студії.
РН 18. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативноправових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних
умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері
міжнародних відносин та в діяльності органів місцевого самоврядування.

РН 24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти
толерантність та готовність до інноваційних змін.
РН 25. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за
особистий професійний розвиток. Володіти навичками самоаналізу
(самоменеджменту), бути критичним і самокритичним, розуміти
детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей
знань / видів діяльності) на
засадах цінування різноманітності,
мультикультурності та поваги до них. Демонструвати базові навички
креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному
спілкуванні.

