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МЕТА дисципліни оволодіння знаннями теорії організації виробничих систем та 

навичками планування і контролю за їх діяльністю для 

забезпечення безпеки підприємства. Важливість питань, що 

розглядаються в дисципліні, полягає в необхідності знань 

основних принципів, методів, сутності планування і організації 

виробничої діяльності, методики оперативного управління 

виробничою системою з метою забезпечення безпеки 

підприємства.  
Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 
ПРН03. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-

правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, 

питання нормативного регулювання забезпечення заходів у 

сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і 

територій. 

ПРН04. Застосовувати отримані знання правових основ 

цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності. 

ПРН10. Розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН22. Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту 

суб'єктів господарювання, положення та вимоги щодо 

безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів 

об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних 

об'єктів. 

ПРН25. Організовувати та проводити навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; 

доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності. 
Зміст дисципліни Змістовий модуль 1–Структура та функції служби охорони праці  

Тема 1.1 -   Загальні положення 

Тема 1.2 – Завдання служби охорони праці  

Тема 1.3 – Інформаційне забезпечення з питань охорони праці 

Тема 1.4 – Методичне забезпечення навчання  з питань охорони 

праці 



 

Тема 1.5 – Ведення обліку та аналізу причин травматизму 

Тема 1.6 – Опрацювання локальних нормативних актів роботодавця 

Тема 1.7 – Проведення медичних оглядів працівників 

Тема 1.8 – Контроль за дотриманням нормативних вимог з охорони 

праці 

Змістовий модуль 2 – Організація роботи служби охорони праці  

Тема 2.1 – Планування та звітність щодо заходів з охорони праці 

Тема 2.2 – Організація роботи комісій з атестації робочих місць та 

розслідування нещасних випадків 

Тема 2.3 - Організація документообігу у сфері охорони праці 

Тема 2.4 - Організація роботи кабінету з охорони праці 

Змістовий модуль 3 – Правові засади роботи служби охорони праці  

Тема 3.1 - Повноваження працівників  служби охорони праці 

Тема 3.2 – Представницькі функції служби охорони праці 

Тема 3.3 – Підвищення кваліфікації працівників  служби охорони 

праці 

Тема 3.4 – Працеохоронна діяльність в умовах карантину 
Види занять Лекційні,  практичні, семінарські та самостійні заняття  

Методи навчання словесні: пояснення, лекція 

практичні: практичні роботи, самостійна робота 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  «Фізика», «Основи теорії горіння та вибуху», «Безпека 

життєдіяльності», «Нормативно-правове забезпечення охорони 

праці», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії», «Пожежна 

безпека». 
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Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування за темами лекційного курсу, звіти з практичних робіт, 

іспит, залік 

Електронний ресурс 

дисципліни 
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