Найменування навчальної
дисципліни
Кафедра:
Лектор:
Обсяг дисципліни:

Результати навчання:

Короткий зміст навчальної
програми:

Діяльність міжнародних організацій праці
Промислової безпеки та охорони праці
доцент, к.т.н. Горностай Орислава Богданівна
4,5 кредити /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин,
семінарських занять – 16 годин,
самостійної роботи – 87 година
– Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення
теоретичних та/або практичних завдань і проблем у сфері
професійної діяльності.
– Доносити професійні знання до фахівців та нефахівців.
Володіти
навичками публічних виступів, дискусій,
проведення занять.
– Проводити аналіз правових, організаційних, технічних
та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони
праці та техногенної безпеки.
– Аналізувати
міжнародний
досвід
державного
регулювання у сфері охорони праці
Основи міжнародного співробітництва України в
галузі охорони праці. Види міжнародних документів.
Діяльність, структура, місцерозташування ООН. Роль
України в ООН. Основні керівні органи ООН, обов'язки
та права. Діяльність, структура, місцерозташування МОП.
Роль України у МОП. Основні напрямки діяльності МОП.
Елементи системи управління охороною праці,
міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Органи
управління МОП. Комітети , їх повноваження. Права та
обов'язки їх учасників. Міжнародні норми соціальної
відповідальності. Стандарт SA 8000 "Соціальна
відповідальність".
Конвенцій № 29 про примусову чи обов’язкову
працю (1930 р.); Конвенція № 87 про свободу асоціації та
захист права на організацію (1948 р.). Конвенція № 98 про
застосування принципів права на організацію і ведення
колективних
переговорів
(1949 р.).
Конвенції,
ратифіковані МОП.
Діяльність, структура, місцерозташування ЄС.
Співробітництво України з Європейським Союзом.
Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці.
Охорона праці - частина соціальної політики ЄС.
Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива
89/391/ЄС "Про введення заходів, що сприяють
поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників".
Основні керівні органи ВООЗ. Їх обов'язки та права.
Значення Глобальної стратегії охорони праці. Розвиток
нових інструментів управління ОП. Програма гідної
праці. Огляд питань безпеки праці в Європі. Органи
управління та нагляду за безпекою праці в країнах Європи
(розподіл функцій, види відповідальності, нормативна
база) Основні положення програми за гідну працю.
Міжнародні стандарти з безпеки праці. ISO 45001,
OHSAS 18001

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
Методи і критерії
оцінювання:

Рекомендована література:

«Система управління охороною праці в галузі»,
«Управління ризиками виникнення надзвичайних
ситуацій»
Поточний контроль здійснюється у формі усного й
письмового опитувань,
колективних дискусій
і
обговорень. На кожному семінарському занятті викладач
оцінює активність у дискусії, уміння формулювати і
відстоювати свою позицію, наводити приклади тощо.
Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття
вносяться у журнал. Отримані студентом оцінки за окремі
семінарські заняття враховуються під час виставлення
поточної оцінки з навчальної дисципліни. Контроль за
самостійною роботою передбачає, виконання завдань до
семінарських занять, захист рефератів за обраною темою і
презентацію наукових досліджень (за бажанням).
Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці
семестру на екзамені.
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http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/conventions.aspx Перелік конвенцій, які прийняті МОП

