Програма підготовки магістрів
галузь 14 «Електрична інженерія»
спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»
освітня програма «Двигуни внутрішнього згоряння»

Охорона праці в галузі
60 год. / 2 кредити ЄКТС
(15 год. лекцій, 15 год. практичних)
Завдання до самостійної роботи
Самостійна робота включає такі форми:
опрацювання лекційного матеріалу;
підготовка до практичних робіт;
виконання індивідуальних робіт.
№

Тема

1. Система управління охороною праці галузі, її складові та

Кількість
годин
6

функціонування. Студент повинен знати організацію та
основні напрямки роботи служби охорони праці на
підприємстві; роль громадських об’єднань в СУОПГ;
місцекомісіїзохоронипрацівСУОПП,
уповноваженних трудового колективу з питань охорони
праці, контроль з боку профспілкових органів.
2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої
санітарії у галузі. Студент повинен знати класи робіт за
факторами умов праці, нормативні параметри яких не
мають оптимальних значень, загальні методичні підходи
до вимірів та оцінки факторів виробничого середовища
та трудового процесу. Як і для чого проводять атестацію
робочих місць, як застосувати доцільні режими праці та

8

відпочинку, раціональну організацію трудового процесу
і робочих місць.
3. Проблеми профілактики виробничого

травматизму у

8

галузі. Студент повинен знати умови праці в галузі за
травмонебезпечними факторами

щодо характерних

технологічних процесів і обладнання, відповідальність за
порушення законодавства про охорону праці, активні
методи навчання з питань охорони праці, знати як
формується у працівників усіх
важливості

питань

охорони

рівнів
праці,

переконання у
позитивного

ставлення до цих питань та їх приорітетності по
відношенню до результатів виробничої діяльності.
4. Пожежна безпека у галузі. Студент

повинен знати

8

законодавство України про пожежну безпеку, методи
навчання працівників з питань пожежної безпеки,
принципи конструктивного і активного протипожежного
захисту.
Разом

30
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