
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО  

САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НЕБЕЗПЕЧНИХ  

І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 263 − «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



2 

 

Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з навчальної 

дисципліни «Система контролю небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 − 

«Цивільна безпека» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладач            к. пед. наук, доц. О. І. Губачов 

Рецензент         д. т. н., доц. С. В. Сукач  

 

 

 

 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського  

Протокол №___від _________ 

Голова методичної ради_______проф. В. В. Костін 

ЗМІСТ 



3 

 

Вступ ……………………………………………..…... ……………………………..4 

1 Самостійна робота ...................................................................................................6 

1.1 Питання до самопідготовки .............…………………………………..…8 

1.2 Перелік питань до екзамену........……………………………………….15 

2 Рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної 

 форми навчання………………….................................………..………………….19 

2.1 Варіанти контрольних робіт…………………………………………….20 

2.2 Теоретичні питання до контрольної роботи…………………………...20 

Критерії оцінювання знань студентів....……………………………………..........25 

Список літератури.....................................................................................................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 



4 

 

 

 

Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роби навчальної 

дисципліни «Система контролю небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів» складено зроблено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму (спеціальності) 263 «Цивільна безпека». 

Мета викладання дисципліни полягає у набутті студентом 

компетентності, теоретичних знань, умінь та практичних навичок для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю 263 − «Цивільна безпека» 

спеціалізації «Охорона праці», необхідними при виявленні та контролі 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 

Завдання: зменшення або повне усунення впливу несприятливих 

шкідливих виробничих факторів на організм людини. Оскільки головним у 

діяльності з охорони праці є профілактика травматизму, заходів щодо 

поліпшення умов праці й побуту працюючих дозволяють не тільки знизити 

виробничий травматизм, професійну й загальну захворюваність, а й сприяють 

підвищенню продуктивності якості праці. 

Результати навчання студент повинен знати: 

- основні прилади та методики для вимірювання температури; 

- основні прилади та методики контролю вологості; 

- основні прилади та методики контролю надлишкового тиску та 

вакууму; 

- основні прилади та методики контролю інфрачервоного 

випромінення; 

- основні прилади та методики контролю швидкості руху повітря; 

- основні прилади та методики контролю вмісту токсичних речовин у 

повітрі робочої зони; 

- основні прилади та методики контролю параметрів виробничого 

освітлення; 

- основні прилади та методики контролю лазерного випромінювання; 
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- основні прилади та методики контролю виробничого шуму; 

- основні прилади та методики контролю виробничої вібрації; 

- основні прилади та методики контролю електромагнітного 

випромінення; 

- основні прилади та методики контролю параметрів електричних 

мереж(напруга; сила струму; частота); 

- основні фізичні та хімічні закони та явища, спираючись на які 

працюють зазначені вище прилади; 

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти: 

- спираючись на вимоги нормативних документів проводити 

вимірювання параметрів шкідливих та небезпечних факторів, які були 

розглянуті під час вивчення цієї дисципліни; 

- оцінювати відповідність виміряних рівнів шкідливих та 

небезпечних факторів значенню нормативних параметрів; 

- визначати джерела походження наднормових рівнів шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів. 

Виходячи з того, що у виробничому процесі абсолютної безпеки не існує, 

було б нерозумно вимагати від реального виробництва повного викорінення 

травматизму, виключення можливості будь-якого захворювання. Водночас 

реальним і розумним є постановка питання про зведення до мінімуму впливу 

обʼєктивно існуючих виробничих небезпек. Саме на досягнення цієї мети і 

спрямовано таку складову охорони праці, як виробнича санітарія. 

 

 

 

 

 

 

 

1 САМОСТІНА РОБОТА 
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Студенти самостійно опрацьовують питання зазначених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл.1.1). 

Підсумком самостійної роботи студента денної форми навчання є 

складання письмового звіту за вказаними темами. Звіт містить план, основну 

частину, список використаної літератури та додатки (за необхідності). Звіт 

оформлюється на стандартному папері форматом А4 (210×297) з одного боку. 

Поля: праве – 1,5 мм, верхнє, нижнє − 2 мм, ліве – 30 мм. Звіт може бути 

рукописним або друкованим. 

 

Таблиця 1.1 − Розподіл навчального матеріалу за темами 

 

№ теми Назви тем Рекомендована 

кількість годин для 

самостійного 

вивчення (для 

студентів заочної 

форми навчання) 

1 2 3 

Змістовий  модуль 1  Теоретичні  основи систем автоматики 

Тема 1 Основні  моделі  і  характеристики  

елементів, пристроїв  і  систем  

автоматичного  виявлення  та ліквідації  

надзвичайних  ситуацій  техногенного  та 

природного характеру 

19 

Тема 2 Стійкість   лінійних   систем   автоматичного 

управління. Якість процесу управління 

19 

Тема 3 Нелінійні системи автоматичного управління 19 

Тема 4 Контрольно-вимірювальні прилади і 

виробнича автоматика 

19 

Разом за змістовим модулем 1 76 

Змістовий  модуль  2 Засоби  автоматики  для локалізування та ліквідування 

аварійних ситуацій та їх наслідків 

Тема 5 Системи пожежного спостереження 19 

Тема 6 Системи радіаційного та хімічного 

спостереження 

19 
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Тема 7 Засоби автоматичного пожежогасіння. 19 

Тема 8 Засоби протидимного захисту. 19 

Тема 9 Системи оповіщення людей та управління 

евакуацією. 

19 

Тема 10 Системи блокувальних та запобіжних 

заходів. 

19 

Разом за змістовим модулем 2 114 

Всього годин 190 

 

 

1.1 Питання до самопідготовки 

Змістовий модуль 1 Теоретичні  основи систем автоматики 

Тема 1 Моделі систем автоматичного виявлення надзвичайних 

ситуацій 

Основні  моделі  і  характеристики  елементів, пристроїв  і  систем  

автоматичного  виявлення  та ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  

та природного характеру 

Питання для самоконтролю 

1. З яких елементів складається типовий пристрій автоматичного 

виявлення надзвичайних ситуацій? 

2. Які основні моделі пристроїв виявлення надзвичайних ситуацій вам 

відомі? 

3. Що таке система автоматичного виявлення надзвичайних ситуацій? 

4. Чим відрізнаються між собою системи автоматичного виявлення та 

ліквідації надзвичайних ситуацій? 

Література: [6, с. 3−7; 10, с. 12−23; 16, с. 10−18; 26, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

Тема 2 Поняття про стійкість   лінійних   систем   автоматичного 

управління.  
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Стійкість   лінійних   систем   автоматичного управління. Якість процесу 

управління 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке стійкість лінійних систем автоматичного управління? 

2. Яке значення має стійкість систем автоматичного управління? 

3. Що таке контроль за лінійними системами автоматичного управління? 

4. Що таке якість систем автоматичного управління? 

Література: [4, с. 3−7; 8, с. 12−23; 14, с. 10−18; 24, с. 24−44; 25, 

с. 40−120; 26, с. 123−324]. 

 

Тема 3 Нелінійні системи автоматичного управління 

Нелінійні системи автоматичного управління. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке нелінійні системи автоматичного управління? 

2. Чим відрізняються між собою лінійні та нелінійні системи 

автоматичного управління?  

3. Що таке автоматичне управління та система автоматики? 

Література: [3, с. 3−7; 7, с. 12−23; 13, с. 10−18; 22, с. 24−44; 23. 

с. 40−120; 24, с. 123−324]. 

 

Тема 4 Контрольно-вимірювальні прилади і виробнича автоматика 

Види контрольно-вимірювальних приладів і виробничої автоматики. 

Особливості застосування контрольно-вимірювальних приладів і виробничої 

автоматики. 

Питання для самоконтролю 

1. Які бувають види контрольно-вимірювальних приладів? 

2. Які бувають види виробничої автоматики? 

3. У яких випадках застосовують прилади виробничої автоматики? 

4. У яких випадках застосовують контрольно-вимірювальні прилади? 

Література: [7, с. 3−7; 8, с. 12−23; 11, с. 10−18; 21, с. 24−44; 23, 
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с. 40−120; 25, с. 123−324]. 

 

Змістовий модуль 2 Засоби  автоматики  для локалізування та 

ліквідування аварійних ситуацій та їх наслідків 

Тема 5 Системи пожежного спостереження 

Види та типи систем пожежного спостереження. Застосування системи 

пожежного спостереження різних видів і типів для різних видів приміщень з 

точки зору протипожежної безпеки. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке система протипожежного спостереження? 

2. Які існують типи протипожежного спостереження? 

3. Які існують типи приміщень з точки зору протипожежної безпеки? 

4. Яким чином здійснюють автоматизацію процесу протипожежного 

спостереження? 

Література: [9, с. 3−7; 13, с. 12−23; 20, с. 10−18; 29, с. 24−44; 32 

с. 40−120; 33, с. 123−324]. 

 

Тема 6 Системи радіаційного та хімічного спостереження 

Системи радіаційного спостереження та їх типи. Системи хімічного 

спостереження та їх типи. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке радіація та які види радіації існують? 

2. Що входить до системи протирадіаційного спостереження? 

3. Що хімічно небезпечні отруйні речовини? 

4. На які класи поділяються хімічно небезпечні отруйні речовини? 

Література: [10, с. 3−7; 13, с. 12−23; 19, с. 10−18; 28, с. 24−44; 34, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

Тема 7 Засоби автоматичного пожежогасіння 
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Типи засобів автоматичного пожежогасіння. Застосування різних типів 

засобів автоматичного пожежогасіння для різних типів приміщень. 

Питання для самоконтролю 

 1. Що таке автоматичне пожежогасіння? 

 2. Яких типів буває автоматичне пожежогасіння? 

 3. Які існують типи засобів автоматичного пожежогасіння? 

 4. Хто та як обслуговує пульт автоматичного пожежогасіння? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

Тема 8 Засоби протидимного захисту 

Типи засобів протидимного захисту. Застосування засобів протидимного 

захисту різних типів. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке проти димний захист? 

2. Назвіть принципи проти димного захисту. 

3. Які існують типи проти димного захисту? 

4. Які бувають датчики проти димного захисту? 

Література: [11, с. 3 − 7; 19, с. 17 − 23; 20, с. 10 − 18; 27, с. 24 − 44; 28, с. 

40 − 120; 29, с. 123 − 324]. 

 

Тема 9 Системи оповіщення людей та управління евакуацією 

Системи оповіщення людей та управління евакуацією. Особливості 

евакуації людей за різних умов. Органи евакуації людей у безпечні місця 

розташування. 

Питання для самоконтролю 

1. Які бувають системи оповіщення людей при надзвичайних ситуаціях? 

2. Назвати органи управління оповіщенням людей при надзвичайних 

ситуаціях. 

3. Які бувають особливості евакуації людей за різних умов, що 
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створюються при надзвичайних ситуаціях? 

4.  Які органи створюються в кожній організації для дій у надзвичайних 

ситуаціях? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

Тема 10 Системи блокувальних та запобіжних заходів 

Блокувальні заходи під час надзвичайної ситуації. Система запобіжних 

заходів під час надзвичайної ситуації. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке блокування під час надзвичайних ситуацій? 

2. Хто відповідальний на підприємстві за своєчасне блокування? 

3. З чого складається система блокувальних заходів? 

4. Що таке система запобіжних заходів під час надзвичайної ситуації? 

 Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

1.3 Перелік питань до іспиту 

1. Поняття про небезпечний виробничий чинник. 

2. Поняття про шкідливий виробничий чинник. 

3. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

4. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

5. Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

6. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

7. Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності чинників. 

8. Оптимальні умови праці. 

9. Допустимі умови праці. 

10.  Шкідливі умови праці. 

11. Небезпечні (екстремальні) умови праці. 
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12. ГДК та гранично допустимі рівні шкідливих речовин. 

13. рівні допустимого впливу на робітників шкідливих виробничих 

чинників. 

14. Поняття про робочу зону, робоче місце, постійне робоче місце. 

15. Поняття про мікроклімат виробничого приміщення. 

16. Поняття про мікроклімат на робочому місці. 

17. Проблема оцінювання мікроклімату на робочому місці. 

18. Атестація робочих місць за умовами праці. 

19. Сертифікація робіт з охорони праці. 

20. Показники мікроклімату виробничого приміщення. 

21. Категорії робіт за інтенсивністю енерговитрат. 

22.Поняття про оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови. 

23. Умови праці за показниками мікроклімату. 

24. Мікроклімат, який зігріває робочу зону. 

25. Мікроклімат, який охолоджує робочу зону. 

26. Оцінювання мікроклімату. 

27. Підтримка і захист опьтиального мікроклімату робочої зони. 

28. Контроль параметрів мікроклімату робочої зони. 

29. Поняття про важкість праці. 

30. Основні показники важкості праці. 

31. Оцінювання показників важкості праці. 

32. Поняття про напруженість праці. 

33. Оцінювання напруженості трудового процесу. 

34. Облік окремих видів показників важкості праці. 

35. Виробничі показники важкості трудового процесу. 

36. Вплив шуму на організм людини. 

37. Класифікація шумів, які впливають на людину. 

38. Основні характеристики звукових коливань. 

39. Методи захисту від виробничого шуму. 

40. Засоби захисту від виробничого шуму. 
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41. Вплив вібрацій на людину, яка працює. 

42. Оцінювання виробничих вібрацій. 

43. Засоби захисту від вібрацій. 

44. Поняття про ультразвук. 

45. засоби захисту від ультразвуку. 

46. Поняття про інфразвук. 

47. Засоби захисту від інфразвуку. 

48. Поняття про звук і шум. 

49. Класифікація шумів. 

50. Постійний шум. 

51. Непостійний шум. 

52. Основні характеристики звукових коливань. 

53. Порядок проведення вимірювання шуму. 

54. Оцінювання непостійного шуму. 

55. Оцінювання постійного шуму. 

56. Шляхи розповсюдження вібрацій у виробничих приміщеннях. 

57. категорії вібрацій за джерелом виникнення. 

58. Локальна і загальна вібрації. 

59. Постійна і неспокійна вібрації. 

60. Параметри нормативів вібрації. 

61. наслідки впливу вібрацій на людину. 

62. Методи захисту від вібрацій. 

63. Організаційні методи захисту від вібрацій. 

64. Технічні засоби захисту від вібрацій. 

65. Медико-профілактичні заходи захисту від вібрацій. 

66. Джерела ультразвуку на виробництві. 

67. Види ультразвуку за способом розповсюдження. 

68. Вимоги до обмеження впливу ультразвуку на людину. 

69. Вимоги до персоналу щодо роботи з джерелами ультразвуку. 

70. Вплив інфразвуку на організм людини. 
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71. Класифікація інфразвуків. 

72. Захист від інфразвуків. 

73. Основні світлотехнічні характеристики. 

74. Нормативні вимоги щодо освітлення. 

75. Основні характеристики освітленості робочого місця. 

76. Вили освітленості робочих місць. 

77. Природне освітлення. Джерела. 

78. Штучне освітлення. Джерела. 

79. Види штучного освітлення. 

80. Комбіноване освітлення. 

81. Штучне освітлення за виконанням. 

82. Оцінювання освітлення робочих місць. 

83. Норми освітлення робочого місця. 

84. Вимірювання освітленості. 

85. Типи установок для освітлення робочого місця. 

86. Причини виникнення нещасних випадків через порушення освітлення. 

87. Вимоги до ПЕОМ щодо безпеки оператора. 

88. Вимоги до приміщень для роботи з ПЕОМ. 

89. Вимоги до приміщень для з ПЕОМ. 

90. Загальні вимоги до організації робочих місць. 

91. Безпека роботи з дисплеєм. 

92. Занулення. Принципи занулення. 

93. Види захисту зануленням. 

94. Застосування занулення. 

95. Захисне відключення. 

96. УЗО. Застосування. 

97. Система електрозахисних засобів. 

98. Організація безпечної експлуатації електроустановок. 

99. Захист від впливу статичної електрики. 

100. Захист від атмосферної електрики. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота включає відповіді на чотирі теоретичні питання із 

основних розділів навчальної дисципліни. 

У період екзаменаційної сесії студентам читаються лекції з основних 

розділів навчальної дисципліни та проводяться лабораторні і практичні заняття. 

Підсумком вивчення цієї навчальної дисципліни є іспит, під час якого 

студенти відповідають на теоретичні питання згідно з робочою програмою 

навчальної дисципліни. Іспит з навчальної дисципліни приймається тільки 

після виконання студентами контрольної роботи, яка здається на кафедру БЖД 

не пізніше, ніж за два тижні до її початку. 

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4 або в 

учнівському зошиті рукописним або друкованим способом. Обсяг контрольної 

роботи не повинен перевищувати 8 − 10 стор. Обов’язковим є зазначення 

варіанта контрольної роботи, який указується на обкладинці роботи. Нумерація 

теоретичних питань повинна відповідати їх нумерації у цих методичних 

вказівках. За необхідності відповіді на питання супроводжуються схемами й 

ескізами.  Наприкінці контрольної роботи вказується перелік використаної 

літератури, дата виконання роботи й особистий підпис. Варіант контрольної 

роботи визначається студентом за останньою цифрою залікової книжки згідно з 

таблицею 2.1. 

Таблиця 2.1 − Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань 

1 1 31 61 91 

2 2 32 62 92 

3 3 33 63 93 

4 4 34 64 94 

5 5 35 65 95 

6 6 36 66 96 

7 7 37 67 97 

8 8 38 68 98 
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9 9 39 69 99 

10 10 40 70 100 

11 11 41 71 1 

12 12 42 72 2 

13 13 43 73 3 

14 14 44 74 4 

15 15 45 75 5 

16 16 46 76 6 

17 17 47 77 7 

18 18 48 78 8 

19 19 49 79 9 

20 20 50 80 10 

21 21 51 81 11 

22 22 52 82 12 

23 23 53 83 13 

24 24 54 84 14 

25 25 55 85 15 

26 26 56 86 16 

27 27 57 87 17 

28 28 58 88 18 

29 29 59 89 19 

30 30 60 90 20 

 

 

2.1  Теоретичні питання до контрольної роботи  

1. Поняття про небезпечний виробничий чинник. 

2. Поняття про шкідливий виробничий чинник. 

3. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

4. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

5. Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

6. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

7. Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності чинників. 

8. Оптимальні умови праці. 

9. Допустимі умови праці. 

10.  Шкідливі умови праці. 

11. Небезпечні (екстремальні) умови праці. 

12. ГДК та гранично допустимі рівні шкідливих речовин. 
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13. рівні допустимого впливу на робітників шкідливих виробничих 

чинників. 

14. Поняття про робочу зону, робоче місце, постійне робоче місце. 

15. Поняття про мікроклімат виробничого приміщення. 

16. Поняття про мікроклімат на робочому місці. 

17. Проблема оцінювання мікроклімату на робочому місці. 

18. Атестація робочих місць за умовами праці. 

19. Сертифікація робіт з охорони праці. 

20. Показники мікроклімату виробничого приміщення. 

21. Категорії робіт за інтенсивністю енерговитрат. 

22.Поняття про оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови. 

23. Умови праці за показниками мікроклімату. 

24. Мікроклімат, який зігріває робочу зону. 

25. Мікроклімат, який охолоджує робочу зону. 

26. Оцінювання мікроклімату. 

27. Підтримка і захист опьтиального мікроклімату робочої зони. 

28. Контроль параметрів мікроклімату робочої зони. 

29. Поняття про важкість праці. 

30. Основні показники важкості праці. 

31. Оцінювання показників важкості праці. 

32. Поняття про напруженість праці. 

33. Оцінювання напруженості трудового процесу. 

34. Облік окремих видів показників важкості праці. 

35. Виробничі показники важкості трудового процесу. 

36. Вплив шуму на організм людини. 

37. Класифікація шумів, які впливають на людину. 

38. Основні характеристики звукових коливань. 

39. Методи захисту від виробничого шуму. 

40. Засоби захисту від виробничого шуму. 

41. Вплив вібрацій на людину, яка працює. 
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42. Оцінювання виробничих вібрацій. 

43. Засоби захисту від вібрацій. 

44. Поняття про ультразвук. 

45. засоби захисту від ультразвуку. 

46. Поняття про інфразвук. 

47. Засоби захисту від інфразвуку. 

48. Поняття про звук і шум. 

49. Класифікація шумів. 

50. Постійний шум. 

51. Непостійний шум. 

52. Основні характеристики звукових коливань. 

53. Порядок проведення вимірювання шуму. 

54. Оцінювання непостійного шуму. 

55. Оцінювання постійного шуму. 

56. Шляхи розповсюдження вібрацій у виробничих приміщеннях. 

57. категорії вібрацій за джерелом виникнення. 

58. Локальна і загальна вібрації. 

59. Постійна і неспокійна вібрації. 

60. Параметри нормативів вібрації. 

61. наслідки впливу вібрацій на людину. 

62. Методи захисту від вібрацій. 

63. Організаційні методи захисту від вібрацій. 

64. Технічні засоби захисту від вібрацій. 

65. Медико-профілактичні заходи захисту від вібрацій. 

66. Джерела ультразвуку на виробництві. 

67. Види ультразвуку за способом розповсюдження. 

68. Вимоги до обмеження впливу ультразвуку на людину. 

69. Вимоги до персоналу щодо роботи з джерелами ультразвуку. 

70. Вплив інфразвуку на організм людини. 

71. Класифікація інфразвуків. 
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72. Захист від інфразвуків. 

73. Основні світлотехнічні характеристики. 

74. Нормативні вимоги щодо освітлення. 

75. Основні характеристики освітленості робочого місця. 

76. Вили освітленості робочих місць. 

77. Природне освітлення. Джерела. 

78. Штучне освітлення. Джерела. 

79. Види штучного освітлення. 

80. Комбіноване освітлення. 

81. Штучне освітлення за виконанням. 

82. Оцінювання освітлення робочих місць. 

83. Норми освітлення робочого місця. 

84. Вимірювання освітленості. 

85. Типи установок для освітлення робочого місця. 

86. Причини виникнення нещасних випадків через порушення освітлення. 

87. Вимоги до ПЕОМ щодо безпеки оператора. 

88. Вимоги до приміщень для роботи з ПЕОМ. 

89. Вимоги до приміщень для з ПЕОМ. 

90. Загальні вимоги до організації робочих місць. 

91. Безпека роботи з дисплеєм. 

92. Занулення. Принципи занулення. 

93. Види захисту зануленням. 

94. Застосування занулення. 

95. Захисне відключення. 

96. УЗО. Застосування. 

97. Система електрозахисних засобів. 

98. Організація безпечної експлуатації електроустановок. 

99. Захист від впливу статичної електрики. 

100. Захист від атмосферної електрики. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
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Оцінювання навчальних досягнень студентів за всіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним і підсумковим контролями. 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних кожним студентом 

індивідуальних завдань (контрольної роботи), їх захисту та виконання завдань 

під час аудиторних занять. 

Індивідуальні завдання видаються студентам під час установчої сесії або 

у міжсесійний період. У міжсесійний період проводяться групові або 

індивідуальні консультації за графіком, складеним кафедрою, а також 

застосовуючи технології дистанційного навчання. 

Викладач кафедри перевіряє контрольні роботи студентів у семиденний 

термін з дати отримання, і, у разі недопущення їх до захисту, повертає 

студентам для доопрацювання з відповідним записом у журналі. 

Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної сесії у 

вигляді співбесіди з викладачем. 

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення 

компетентностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця та містить семестровий контроль. 

Форма та терміни семестрового контролю визначаються робочим 

навчальним планом напряму підготовки і містять залік з навчальної дисципліни 

«Теорія ризиків і управління» в обсязі навчального матеріалу, передбаченого 

робочою програмою. 

Залік проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з обов’язковою 

присутністю студентів. Семестровий контроль з навчальної дисципліни 

проводитися у письмовому вигляді. 

Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового контролю, 

якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою, та 

накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оцінювання. 

Для семестрового контролю у вигляді заліку з контрольною роботою, 
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підсумковою кількістю балів студентів заочної форми навчання є сума балів за 

виконання та захист контрольної роботи та виконання завдань під час 

аудиторних занять і проведення заліку. 

 

Шкала оцінювання знань студентів заочної форми навчання 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Залік Усього 

0−45 0−10 0−45 0−100 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента під час оцінювання результатів поточного та підсумкового контролів, 

є такі: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

− глибина та характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

− уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку та 

розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

− уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

− уміння аналізувати достовірність одержаних результатів.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та конвертація 

сумарної кількості набраних балів у підсумкові оцінки за національною 

шкалою. 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  
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