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Основи інженерної підготовки
доц. кафедри Безпеки праці та навколишнього середовища
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В рамках курсу розглядаються питання по формуванню у
студентів знань - розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та проблеми, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, під час практичної діяльності або у
процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та
методів проведення моніторингу, запобігання виникненню
аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на
виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх
можливих наслідків та їх ліквідування. Розглядаються
питання – механіки, основи охорони праці, етапи створення
машин, виникнення інженерної діяльності, інженерна
діяльність та експеримент, інженерна практика, теоретична
підготовка, винахідництво, конструювання, технологія та
організація
виробництва,
інженерні
дослідження,
проектування, випробування, налагодження, експлуатація та
оцінка функціонування технічних систем
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх
фахівців знань про досягнення науки й практики в області
машинобудування;
освоєння
принципів
і
основних
закономірностей виробничих процесів у машинобудівному
виробництві; формування інженерно-технологічної бази при
організації й керуванні машинобудівним виробництвом, безпека
виробничих процесів у машинобудівному виробництві
Результати навчання
• Розробляти тексти та документи з питань професійної
діяльності, спілкуватися українською професійною мовою;
читати й розуміти фахову іншомовну літературу,
використовуючи її у соціальній і професійній сферах;
демонструвати культуру мислення та виявляти навички
щодо організації культурного діалогу на рівні,
необхідному для професійної діяльності.
• Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних
чинників, що виникають у разі небезпечної події;
застосовувати теорії захисту населення, території та
навколишнього природного середовища від вражаючих
чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для
здійснення професійної діяльності знання математичних та
природничих наук.
• Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на
зменшення професійного ризику, захист населення,
запобігання надзвичайним ситуаціям.
• Використовувати у професійній діяльності сучасні
інформаційні технології, системи управління базами даних
та стандартні пакети прикладних програм.
Методи навчання:
Лекція – основний вид навчальних занять призначених для
засвоєння теоретичного матеріалу та вводять студентів в певну
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систему наукових знань і в методологію науки, являються
своєрідною школою наукового мислення.
Практичні заняття – форма навчального заняття при якій
викладач організує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального
виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни у формі
реферату
Професійна підготовка
Екзамен у 2,3семестрі

