БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
Знання для безпечного життя і комфортної праці
Людина, її життя, здоров'я і безпека визначені у конституції
України як найвища соціальна цінність держави, тому створення
умов безпечної життєдіяльності громадян є одним із головних
пріоритетів усіх суб’єктів господарювання.
В рамках реалізації державної політики України (у сфері
безпечної життєдіяльності) основними завданнями на найближчу
перспективу визначені: зниження рівня техногенно-екологічних
ризиків, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також – забезпечення
здорових і безпечних умов трудової діяльності в нашій країні. Дисципліна «Безпека життя»
дозволяє отримати знання про права та обов’язки працівників і роботодавців під час
оформлення трудових відносин, у період трудової діяльності та у разі втрати працездатності.
Дізнатись вимоги щодо ведення основної документації та форм звітності з охорони праці.
Ознайомитись із чинними формами та порядком страхового забезпечення працівників на
випадок тимчасової, часткової або повної втрати працездатності.
Результати навчання. Теоретичні знання про пільги і компенсації передбачені
працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, при догляді за хворою дитиною,
при травмуванні. Відповідальність керівника за порушення законодавства з охорони праці.
Практичні навички щодо забезпечення виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження
виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їхніх наслідків. Вміння створювати безпечні
умови праці для збереження здоров’я та працездатності під час трудової діяльності. Знання
шкідливих і небезпечних факторів виробничої діяльності підприємств сфери обслуговування
та заходів і засобів захисту від їхнього впливу на працівників. Вміння організовувати роботи
на підприємстві із урахуванням вимог законодавчих актів і нормативної документації.
Розуміння відповідальності керівника за безпеку підлеглих, підпорядкованих технологічних
процесів, устаткування, пожежну безпеку.
Стислий зміст: Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини. Соціальні та
психологічні чинники ризику. Оцінка ризиків на робочому місці. Природні та техногенні
небезпеки, типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Оцінка обстановки та захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій. Організаційні основи та координація робіт з
охорони праці. Виробничий травматизм та професійні захворювання. Аналітична оцінка умов
праці на робочому місці. Повітря робочої зони. Параметри мікроклімату на робочих місцях.
Освітлення. Вібрація. Шум. Виробничі випромінювання. Аналітична оцінка умов праці.
Атестація робочих місць. Електробезпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

