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Загальний опис дисципліни 

Мета освітнього компонента: 
Метою освітнього компонента є формування системних знань і практичних умінь 

використання основних положень законодавчих актів з охорони праці, що відносяться до 

напряму використання автомобільного транспорту, формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 

обов’язкового виконання у повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на 

робочих місцях. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Охорона праці в галузі" є:  

- поглиблення теоретичних знань щодо особливостей управління охороною праці з 

урахуванням особливостей транспортної галузі; 

- закріплення знань щодо використання основних положень законодавчих актів з 

охорони праці та цивільного захисту, що стосуються робіт в автотранспортній галузі; 

- набуття компетентностей за основними напрямами охорони праці та цивільного 

захисту при експлуатації автотранспортної техніки задля збереження життя, здоров’я та 

працездатності працівників. 

Після вивчення освітнього компонента «Охорона праці в галузі» здобувач вищої 

освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати навчання:  

ДРН 1. Здатність враховувати положення законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці при організації 

ДРН 2. Здатність брати участь у розробці інструкцій з охорони праці та складанні 

колективного договору. 

ДРН 3. Здатність брати участь у проведенні розслідування нещасних випадків, пов’язаних 

з використанням транспортних засобів 

ДРН 4. Дотримуватись вимог безпеки під час виконання різноманітних виробничих 

процесів, зокрема під час використання автотранспортних засобів, під час навантаження, 

розвантаження та перевезення вантажів. 

ДРН 5. Здатність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і 

небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах. 

ДРН 6 Здатність організовувати надання домедичної допомоги постраждалим після ДТП. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи, тестування (опитування), з 

використанням навчальних і контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 

1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 

автомобільного транспорту. 



3. Система управління охороною праці з урахуванням особливостей галузі 

автомобільного транспорту. 

4. Ефективність функціональної структури СУОП. 

5. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в галузі автомобільного 

транспорту. 

6. Травматизм та професійні захворювання у галузі. Розслідування нещасних випадків 

пов’язаних з використанням транспортних засобів підприємства. 

7. Аналіз причин і наслідків ДТП.  

8. Перша долікарська допомога постраждалим після ДТП. 

9. Вимоги безпеки під час використання транспортних засобів. 

10. Вимоги безпеки під час навантаження, розвантаження та перевезення вантажів. 

11. Безпека і гігієна праці під час ремонтування і обслуговування автотранспорту 

12. . Електробезпека на автотранспортних підприємствах 

13. Управління ризиками у системах менеджменту охорони праці. 

14. Основні заходи пожежної профілактики на автотранспорті. 

15. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці 

Тематика практичних занять: 

1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 

автомобільного транспорту. 

3. Система управління охороною праці з урахуванням особливостей галузі 

автомобільного транспорту. 

4. Ефективність функціональної структури СУОП. 

5. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в галузі автомобільного 

транспорту. 

6. Травматизм та професійні захворювання у галузі. Розслідування нещасних випадків 

пов’язаних з використанням транспортних засобів 

7. Аналіз причин і наслідків ДТП. 

8. Перша долікарська допомога постраждалим після ДТП. 

9. Вимоги безпеки під час використання транспортних засобів. 

10. Вимоги безпеки під час навантаження, розвантаження та перевезення вантажів. 

11. Безпека і гігієна праці під час ремонтування і обслуговування автотранспорту 

12. Електробезпека на автотранспортних підприємствах 

13. Управління ризиками у системах менеджменту охорони праці 

14. Основні заходи пожежної профілактики на автотранспорті. 

15. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці 
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