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Загальний опис навчальної дисципліни  

Анотація курсу. Сучасне виробництво характеризується наявністю 

різноманітних шкідливих чинників – фізичних, хімічних, біологічних, 

психофізіологічних та соціальних, характер дії яких має добре знати магістр з 

харчових технологій, щоб не допустити їх дії на працюючих, уникнути травмувань і 

запобігти професійним захворюванням. За таких умов важливого значення набуває 

підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли не тільки чітко визначити 

призначення і завдання охорони праці в Україні, а і кваліфіковано вирішувати 

питання економічних наслідків незадовільного стану охорони праці, травматизму на 

виробництві, та професійних захворювань, розмір шкоди, заподіяної працівникам у 

наслідок тимчасової непрацездатності та каліцтва.  

Природно-техногенна ситуація в Україні залишається напруженою, а в ряді її 

складових і в окремих регіонах країни – загрозливою. Моніторинг природної та 

техногенної безпеки впродовж останніх років підтверджує тенденцію до збільшення 

потенційних ризиків у галузі цивільного захисту. В таких умовах постійної уваги 

потребують проблеми, які пов’язані з забезпеченням безпеки населення, захистом 

економічного потенціалу територій, збереженням оточуючого середовища. Тому 

сьогодні, як ніколи, підвищується роль фахівців з вищою освітою, які мають певний 

світогляд та уявлення не тільки про забезпечення особистої безпеки, але й володіють 

знаннями та вміннями щодо організації безпечної життєдіяльності тієї ланки 

суспільного буття (виробництва), у який вони працюватимуть.  

Саме такі питання розглядаються при вивченні дисципліни «Охорона праці в 

галузі харчових технологій та цивільний захист» і тому в умовах сьогодення вона є 

достатньо актуальною. 

Мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі харчових технологій та 

цивільний захист» полягає у: 

- формуванні у майбутніх магістрів з харчових технологій умінь та компетенцій 

для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці 

з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а 
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також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі; 

- формуванні у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні 

проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері 

цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності 

випускників. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає: 

- 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; 

- засвоєння здобувачами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування 

надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику 

та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних 

ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в 

умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці. 

2. Система управління охороною праці на підприємстві. 

3. Аварійність, травматизм і захворювання на виробництві. 

4. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 

5. Основні заходи електробезпеки на галузевих об’єктах. 

6. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 

7. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. 

8. Планування з питань цивільного захисту. 

9. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та 

противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. 

10. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. 

11. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Порядок побудови, оформлення нормативних актів з охорони праці. 

2. Порядок створення та організації роботи служби охорони праці 

підприємства. 

3. Розслідування нещасного випадку в галузі. 

4. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 

підприємстві. 

5. Розробка інструкції з охорони праці для професії (за галузевим 

спрямуванням). 

6. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці. 

7. Захисні споруди цивільного захисту. 

8. Засоби індивідуального захисту населення. 
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9. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно-небезпечних 

об’єктах. 

10. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. 

11. Оцінка інженерної обстановки при вибухах на вибухонебезпечних об’єктах. 

 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи 

Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи 

технологій за погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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