
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни  "Системи контролю небезпечних та шкідливих 

виробничих  факторів" 

Викладацький склад Ящеріцин Євген Володимирович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри "Безпека праці та навколишнього 

середовища"(НТУ"ХПІ"). Автор понад 50 наукових і 

навчально-методичних публікацій, серед яких текст 

лекцій "Прилади контролю шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів". Провідний лектор з курсу 

"Системи контролю небезпечних та шкідливих 

виробничих  факторів". 

Спеціальність 263 «Цивільна безпека» 

Освітня програма Охорона праці 

Кількість годин Лекції-32; практичні заняття -32; лабораторні роботи - 

16; самостійна робота -135. Разом-216. 

Кредити ECTS                                      5 

Опис В рамках курсу відбувається формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань щодо принципів 

роботи приладів, якими вимірюють параметри 

шкідливих та небезпечних факторів на виробництві, і, 

відповідно, набуття практичних навичок щодо їх 

застосування.  

  

Мета вивчення дисципліни – в результаті 

вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні 

прилади та методики для вимірювання і контролю 

температури; вологості; надлишкового тиску та 

вакууму; інфрачервоного, лазерного, ультрафіолетового 

та електромагнітного випромінення; швидкості руху 

повітря; вмісту токсичних речовин у повітрі робочої 

зони; параметрів виробничого освітлення; виробничого 

шуму; виробничої вібрації; параметрів електричних 

мереж(напруга; сила струму; частота та інш.)  

 

            Результати навчання полягають у наступному: 

Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати 

нормативно-правові засади забезпечення цивільного 

захисту, охорони праці, питання нормативного 

регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного 

захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій; 

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; обирати оптимальні заходи і засоби, 
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спрямовані на зменшення професійного ризику, захист 

населення, запобігання надзвичайним ситуаціям; 

передбачати екологічно-збалансовану діяльність, 

необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного 

здоров'я у разі виникнення типових небезпечних подій; 

розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням сучасних інформаційних 

технологій; визначати фізичні, хімічні, біологічні та 

психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та 

аналізувати безпечність виробничого устаткування; 

ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, 

оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій 

та їх наслідки; обирати оптимальні способи та 

застосовувати засоби захисту від впливу негативних 

чинників хімічного, біологічного і радіаційного 

походження; аналізувати і обґрунтовувати інженерно-

технічні та організаційні заходи щодо цивільного 

захисту, техногенної та промислової безпеки на об'єктах 

та територіях; знати властивості горючих речовин і 

матеріалів, механізм виникнення процесів горіння і 

вибуху. 

 

Методи навчання:   

Лекція – основний вид навчальних занять 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу  та 

вводять студентів в певну систему наукових знань і в 

методологію науки, являються своєрідною школою 

наукового мислення. 

Лабораторне заняття – форма навчального 

заняття, при якому студент під керівництвом викладача 

особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного 

підтвердження окремих теоретичних положень даної 

навчальної дисципліни, набуває практичних навичок 

роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень 

у конкретній предметній галузі. 

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.  

Тип дисципліни Вибіркова 

Підсумковий контроль Екзамен у ІV семестрі 

 


