АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Організація управління умовами праці
освітня програма _______________________бакалавр________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність__________________усі спеціальності університету______________________
(код та назва спеціальності)

Обсяг дисципліни 3 кредити ЕСТS, лекцій 18 годин, практичних занять 12 годин, форма
контролю залік.
Опис дисципліни. Дисципліна забезпечує студентів сучасними знаннями з
теоретичних основ ефективного управління умовами праці з метою здійснення продуктивної
професійної діяльності на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науковоосвітньої діяльності), формування відповідальності за особисту та колективну безпеку і
усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів
гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Мета та завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів умінь та компетенцій
для забезпечення ефективного управління умовами праці на робочих місцях з урахуванням
досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, що призведе до високого
рівня професійної безпеки, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної
діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
Після вивчення дисципліни студенти мають знати існуючі системи управління у сфері
безпеки праці, оптимальні умови і режими професійної діяльності, які базуються на сучасних
технологічних та наукових досягненнях у сфері безпеки праці; а також основи фізіології та
психології робітників, що забезпечують безпечну поведінку на робочих місцях.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
у науково-дослідній діяльності:
 основні методи і засоби організації безпечних та нешкідливих умов праці на
виробництві;
 готовність застосовувати сучасні методи управління умовами праці на робочих
місцях та виробничих об’єктах.
у технологічній діяльності:
 виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання та нещасні
випадки, та методи й засоби їх усунення;
 сучасні системи управління безпекою праці та особливості їх застосування при
організації безпечних умов праці;
 обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
 принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць;
 профілактичні заходи щодо збереження здоровя та підвищення працездатності
робітників.
у проектній діяльності:
 розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів
праці на основі сучасних технологічних та наукових досягнень у сфері безпеки праці.
Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при
формуванні механізмів управління процесами управління умовами праці на підприємстві та
регулюванні відносин у соціально-трудовій сфері.
Дисципліна «Організація управління умовами праці» базується на знаннях, здобутих
при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Мова викладання: українська
Лектор: к.т.н., доц.Стиценко Т.Є.
к.т.н., доц. Пронюк Г.В.

