
 



3 
 

Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Спірін Анатолій Володимирович, доцент, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці, електронна адреса: 

spirin@vsau.vin.ua 

1. Опис навчальної дисципліни 

ВЗП 9 Охорона праці в галузі 

кількість кредитів ЄКТС – 4; 

кількість годин – 120 годин, у тому числі 28 аудиторних годин, 92 години 

самостійна робота; 

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, ІІІ семестр. 

3. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

- Охорона праці в гулузі належить до нормативної навчальної дисципліни, 

освітній компонент циклу загальної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Основи охорони праці», «Міжнародний туризм», 

«Конкурентоспроможність туристичних підприємств», «Економіка готелів і ресторанів»; 
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Безпека в туризмі», «Інвентивний 

менеджмент», «Туристичні дестинацій». 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1. Призначення навчальної дисципліни 

Надання компетенцій, потрібних для забезпечення ефективного управління 

охороною праці в організації, створення у студентів почуття відповідальності за 

особисту та колективну безпеку, усвідомлення важливості виконання заходів щодо 

створення нормативних умов праці на робочих місцях у сфері туристичної 

діяльності. 

4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь 

та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної 

професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у 

туристичній галузі. 

4.3. Задачі вивчення дисципліни 

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. 

4.4. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі» належить до нормативних 

дисциплін. Предметні компетентності: готовність застосовувати сучасні методи 

дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих 
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об’єктах; здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 

впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки 

праці; здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та 

управлінських функцій; здатність до організації діяльності виробничого колективу 

з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

Результати навчання: розробляти та впроваджувати безпечні  технології, 

вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих 

місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони 

праці. 

5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я  

Назва теми 

Форми організації навчання 

та кількість годин 

Самостійна 

робота, 

кількість годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Мета дисципліни. 

Міжнародні норми і 

міжнародне 

співробітництво в галузі 

охорони праці 

2 4 20 

2 Основи законодавства з 

охорони праці в галузі 
2 3 16 

3 Система управління охороною праці 
 

2 
 

4 
 

20 

4 Методи реалізації основних 

функцій СУОП в умовах 

виробництва 

2 4 16 

5 Травматизм та професійні 

захворювання в галузі. 

Розслідування нещасних 

випадків 

 

2 
 

3 
 

20 

 Разом 10 18 92 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних занять 50 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

опитування 

2 Підготовка рефератів 22 4 рази в 

семестр 

Усний захист 

3 Виконання індивідуальних 
завдань 

20 3 рази в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 92 - - 
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7. Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних 

документів у 4-х томах. – К.: Основа, 2010. 

2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. Навчальний 

посібник. – К.: Основа, 2011. – 511 с 

3. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний 

посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 

167 с. + компакт-диск. 

4. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Борисюк Д.В., Омельянов О.М. Охорона 

праці в галузі. Практикум.– Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – 127 с. 

5. Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Охорона праці 

в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2017. –  45 с. 

Додаткова література 
4. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною 

праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 

367 с. 

5. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 

management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – 

Вимоги. 

6. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of 

OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001. 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. 

та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад 

матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль 

(контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в 

усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо студент протягом 

семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше 

половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до 

іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової 

контрольної роботи. 

9. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні дискусійних 

тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення студентів до науково- 

дослідної роботи. 
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