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Кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та права.
Викладач з 30- річним досвідом, автор більше 50-ти наукових та навчальнометодичних праць.
«Законодавство і право в АПК, охорона праці в галузі» є дисципліною
професійного та практичного циклу підготовки студентів другого
магістерського рівня вищої освіти.
Мета навчальної дисципліни полягає, щоб сформувати у майбутніх фахівців
уміння та компетенції з правових питань для забезпечення ефективного
управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні
нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням
усіх вимог законодавства і безпеки праці у галузі АПК.
Завданням дисципліни є формування навичок у майбутніх спеціалістів
питань правового регулювання відносин та питань охорони праці між власником
підприємства та працівниками у виробничих умовах через ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за
колективну та власну безпеку.
У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть вибирати методи
ефективного управління охороною праці на підприємствах АПК та поліпшення
умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного
досвіду з правових питань.
Загальний обсяг дисципліни – 90 годин, з них 30 годин аудиторних занять
(15 годин лекцій і 15 годин практичних занять) та 60 годин самостійної роботи.
Структура навчальної дисципліни
Теми лекційних занять
Теми практичних занять
Загальна теоретична характеристика
Міжнародні норми соціальної відповідальності.
курсу «Законодавство і право в АПК» та Законодавча база Євросоюзу з питань охорони праці
джерела права в АПК
Правові відносини в АПК та суб’єкти
Методика розробки інструкцій з охорони праці
аграрного права
Правове
забезпечення
якості
та Методика аналізу виробничого травматизму та
безпечності
сільськогосподарської професійної захворюваності
продукції
Система управління охороною праці
Паспортизація робочих місць
Аналіз умов праці. Розслідування,
Порядок розслідування та обліку нещасних
реєстрація, облік, аналіз та соціальне
випадків, професійних захворювань на виробництві
страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань на
виробництві
Основні заходи пожежної профілактики Вивчення, випробування та визначення необхідної
та електробезпеки на галузевих об’єктах кількості вогнегасників

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Підсумковим контролем
є іспит.

