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Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної  графіки НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 

27 років. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Провідна лекторка з дисциплін: «Нарисна геометрія, інженерна та  

комп’ютерна графіка», «Програмні засоби обробки інформації в охорони праці»,  «Основи графічної композиції у віртуальному 

середовищі», «Комп'ютерна графіка та веб-дизайн». 

Загальна інформація про курс 

Анотація  

Курс спрямований  на формування  у студентів знання про новітні інформаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних 

завдань інженера по охороні праці, а також набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного 

підприємства. 

Цілі курсу 

Формування у студентів знань про новітні інформаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних завдань охорони праці, а 

також набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного інженера по охороні праці.  

 

Формат  Лекції, практичні та лабораторні  заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр  2 

Обсяг (кредити) / Тип 

курсу 

3 / 

Обов’язковий 
Лекції (години) 16 

Практичні 

заняття  

(години) 

 

16 

Лабораторні 

заняття  

(години) 

16 
Самостійна робота 

(години) 
42 



 

Програмні 

компетентності 

ІК. Здатність 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 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 2. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері цивільного захисту, охорони праці; основними положеннями,  вимог та 

правил стосовно проведення моніторингу, організовування та впровадження заходів щодо запобігання, ліквідування надзвичайних ситуацій. 

ФК 3. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек 

техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек. 

ФК 4. Здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти сутність 

математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні для здійснення професійної діяльності. 

ФК 7. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу вражаючих чинників 

джерел надзвичайних ситуацій на людину і довкілля. 

ФК 8. Здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об’єктів, технологічних процесів та виробничого устаткування для людини й 

навколишнього середовища. 

ФК 11. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до 

ліквідування надзвичайної ситуації (аварії). 

ФК 18. Здатність до читання та виконання ескізів та креслень, застосування комп’ютерної графіки в сфері професійної діяльності. 

ПРН 6. 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. 

ПРН 7. Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним 

ситуаціям. 

ПРН 8 Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення 

типових небезпечних подій. 

ПРН 9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, системи управління базами даних та стандартні пакети 

прикладних програм. 

ПРН 10. Розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН 17. Оцінювати технічні показники та визначати стан аварійно-рятувальної техніки, засобів зв'язку, устаткування та обладнання. 

ПРН 19. Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки на 

об'єктах та територіях. 

ПРН 20. Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, ідентифікації, 

паспортизації 

 


