263 Цивільна безпека
(спеціалізація «Охорона праці»)
Мета профільної спеціалізованої освітньо-професійної підготовки формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні завдання та
практичні проблеми з питань охорони праці, що передбачає застосування на
практиці правових норм законодавства України в цій сфері, обґрунтування
вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів в галузях
промисловості і народного господарства, проведення перевірок
господарюючих суб'єктів щодо виконання вимог законодавства з охорони
праці, вивчення питань організації та проведення розслідувань нещасних
випадків та професійних захворювань на виробництві, проведення заходів
щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на
виробництві, профілактики виробничого травматизму та професійної
захворюваності.
Здобувачі ступеня бакалавра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
спеціалізації «Охорона праці» мають можливість вивчати теоретичні,
науково-технічні, технологічні, економічні, екологічні, соціально-політичні
проблеми, які викликають порушення нормальних умов та діяльності людей
на окремих територіях. Оволодіти основними принципами культурою
безпеки і ризик-орієнтованим мисленням, здатністю ефективно вирішувати
завдання трудової діяльності з обов’язковим урахуванням вимог безпеки
праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності
працівників у різних сферах професійної діяльності
У процесі підготовки за програмою бакалавра у циклі професійної
підготовки вивчається:
Обов’язкова підготовка:










Термодинаміка і теплопередача
Теорія горіння та вибуху
Культура безпеки
Електротехніка та безпека електроустановок
Системи автоматичного контролю небезпечних факторів
Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій
Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв
Медицина надзвичайних ситуацій

Вибіркова підготовка:
















Організація служби і підготовки
Соціально-економічні основи охорони праці
Екологічні аспекти промислової безпеки
Виробнича санітарія
Ризикоорієнтоване управління охороною праці
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці
Управління та нагляд у галузі охорони праці
Профілактика виробничого травматизму
Державне соціальне страхування від нещасних випадків
професійних захворювань на виробництві
Пожежна безпека виробництв
Рятувальна та загальна фізична підготовка
Професійна підготовка рятувальника
Організація роботи у непридатному для дихання середовищі
Охорона праці в цивільній безпеці
Основи спеціальної та військової підготовки

та

Перспективи:
Види професійної діяльності (виробничі функції), до яких готується
здобувач: проектувальна, організаційна, контрольна, виконавська.
Можливість працевлаштування:
Здобувачі ступеня бакалавра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
спеціалізації «Охорона праці» можуть працювати на посадах фахівців з
охорони праці на підприємствах усіх форм власності, в органах державної
інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних
центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних
випадків та інших установах. Посади, які можуть займати випускники –
інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці,
заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші.

