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Загальний опис навчальної дисципліни 

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. 

Мета навчальної дисципліни «Охорона праці в сфері обслуговування 

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 також в усвідомленні 

нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 



процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

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 лабораторних занять 
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.  
 



9. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно-небезпечних 

об’єктах.  

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