
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Міжнародні норми в галузі 

безпеки праці та охорони здоров`я 

працівників 

2 Статус  вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка / Міжнародна 

економіка 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 7 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

4,0 кредити 

90 годин 

(16 год – лекції,  

16 год – практичні заняття, 

58 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Технологій захисту навколишнього 

середовища та охорони праці 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Лялюк-Вітер Галина Дмитрівна 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

- 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

ЗК1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. ЗК11. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК13. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. СК2. 

Здатність здійснювати професійну 

діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та 

правовими актами.  СК8. Здатність 



аналізувати та розв’язувати 

завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Майбутні фахівці зможуть 

реалізувати набуті компетенції для 

ефективного управління охороною 

праці, покращення умов праці з 

обов’язковим урахуванням вимог 

міжнародного законодавства у 

сфері безпеки праці та охорони 

здоров’я. 

13 Особливості навчання на курсі Форма навчання очна, заочна, 

дистанційна з врахуванням 

викликів сучасного світу з 

використанням новітніх методів та 

методик навчання. 

14 Стислий опис дисципліни Мета вивчення дисципліни полягає 

у формуванні у майбутніх фахівців 

компетентностей для забезпечення 

ефективного управління охороною 

праці та поліпшення умов праці з 

урахуванням вимог міжнародного 

законодавства, досвіду та досягнень 

науково-технічного прогресу, а 

також в усвідомленні нерозривної 

єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки 

праці у галузі. 

Завдання вивчення дисципліни 

передбачає забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і 

працездатності працівників у 

виробничих умовах через 

ефективне управління охороною 

праці та формування 

відповідальності у посадових осіб і 

фахівців за колективну та власну 

безпеку. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

10-100 

 

 

 


