
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ інженерії та енергетики 

 

 

Силабус дисципліни 

Безпека виробничих процесів в агроінженерії 

 

1. Профіль дисципліни 
Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 
Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: агроінженерія 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1, 1 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова /варіативна) 

Цикл підготовки: (загальний/ професійний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Цивенкова Н. М. 

Профайл викладача (-ів) 
Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладача (-

ів) 

Контактна інформація 0503138903, nataliyatsyvenkova@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1161 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щоп’ятниці  з 

13.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Програма навчальної дисципліни «Безпека виробничих процесів в агроінженерії» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

Магістр спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство». Зміна вимог щодо безпечності виробничого устаткування та 

технологічних процесів вимагає володіння глибокими знаннями в галузі. З метою 

досягнення вище зазначеного сучасний агроінженер повинен вміти правильно вибирати 

принцип дії, конструктивні схеми та елементи конструкції; використовувати засоби 

механізації, автоматизації та дистанційного керування; застосовувати у конструкції засоби 

захисту; дотримуватися ергономічних вимог; включати вимоги безпеки в технічну 

документацію з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування та зберігання 

устаткування; використовувати у конструкції устаткування безпечні та нешкідливі 

матеріали. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, компетенції для здійснення 

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління 

безпекою виробничих процесів на об’єктах господарської, економічної та науково-

освітньої діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну 

безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх 

заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

http://185.25.118.66/course/view.php?id=1161


Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і 

компетенцій ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим 

урахуванням вимог безпеки виробничих процесів та гарантуванням збереження життя, 

здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– складники безпеки технологічних процесів і обладнання АПК; 

– технічні засоби безпеки на мобільній сільськогосподарській техніці та 

стаціонарному обладнанні; 

– заходи для запобігання травматизму та покращення умов праці на механізованих 

процесах у рослинництві, тваринництві та під час ремонтних робіт; 

– загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском, їх запобіжні пристрої 

та контрольні прилади; 

– класифікацію виробничих приміщень щодо ступеню електронебезпеки; 

– засоби запобігання електротравмам від доторку до струмопровідних частин та у 

разі пошкодження електроізоляції; 

– види електрозахисних засобів, правила їх застосування; 

– шкідливі та небезпечні фактори у разі пожежі; 

– показники пожежо- і вибухонебезпеки речовин різного агрегатного стану; 

– класифікацію вибухонебезпечних газо-, паро-та пилоповітряних сумішей, 

приміщень і виробництв щодо вибухо- і пожежонебезпеки; 

– системи запобігання пожежам та пожежного захисту, способи та засоби, які 

використовують для гасіння пожеж. 

вміти: 

– проаналізувати умови праці щодо наявності шкідливих і небезпечних факторів; 

– оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці чинним нормативам 

охорони праці; 

– обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці для виробничих ситуацій 

аграрного виробництва; 

– вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої 

зони; 

– оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за 

окремими чинниками; 

– сформулювати загальні вимоги безпеки до технологічних процесів у 

сільськогосподарському виробництві, систем, що працюють під тиском; 

– оцінити відповідність вимогам безпеки вантажопідіймальних пристроїв; 

– вибрати заходи запобігання електротравматизму у разі пошкодження 

електроізоляції та появи електричного потенціалу на металевих частинах обладнання; 

– визначити необхідні технічні рішення системи запобігання пожежам та системи 

пожежного захисту. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 2 

Практичні / лабораторні 36 4 

Самостійна робота 70 114 

  



5.2. Формат дисципліни 
Змішаний – поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle. Для заочної форми навчання – поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т1 Аналіз причин виробничого травматизму та професійних хвороб в 

АПК 
2 2 

2.  Т1 Фізіологія та психологія праці в АПК 2  

3.  Т1 Гігієна праці та виробнича санітарія на підприємствах АПК 2  

4.  Т1 Здійснення оцінки рівня безпеки під час виконання ремонтних робіт 2  

5.  Т1 Запобігання травматизму та заходи для покращення умов праці на 

механізованих процесах у рослинництві 
2  

6.  Т1 Здійснення оцінки рівня безпеки під час використання пестицидів та 

мінеральних добрив 
2  

7.  Т1 Запобігання травматизму під час обробітку ґрунту, сівби, садіння, 

догляду за посівами та під час збирання сільськогосподарських 

культур 

2  

8.  Т1 Здійснення оцінки рівня безпеки під час виконання робіт у 

захищеному ґрунті 
2  

9.  Т1 Запобігання травматизму та заходи для покращення умов праці у 

тваринництві 
2  

10.  Т1 Здійснення оцінки рівня безпеки під час приготування, 

навантажування, транспортування та роздавання кормів 
2  

11.  Т1 Оцінка рівня безпеки під час транспортування, переганяння та 

випасання тварин 
2  

12.  Т1 Запобігання травматизму під час прибирання, видалення, обробляння 

та зберігання гною 
2  

13.  Т2 Безпека при виконанні вантажних та транспортувальних робіт 2  

14.  Т2 Технічні засоби безпеки на сільськогосподарській техніці 2  

15.  Т2 Система електробезпеки на підприємствах АПК 4 2 

16.  Т2 Безпека праці на об’єктах підвищеної небезпеки в АПК 2  

17.  Т2 Аналіз ступеня ураження людини в трифазних електричних мережах 

напругою до 1000 В з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю 
2  

18.  Т2 Аналіз ураження людини при виконанні робіт в електроустановках 

напругою вище 1000 В на об’єктах АПК 
2  

19.  Т2 Здійснення оцінки рівня безпеки при експлуатації систем та 

обладнання, що працюють під тиском  
2  

20.  Т2 Система пожежної безпеки на підприємствах АПК 4 2 

21.  Т2 Здійснення оцінки рівня пожежної безпеки на об’єктах АПК 2  

22.  Т2 Професійні ризики на механізованих процесах в АПК 4  

Разом: 50 6 

ПРИМІТКА: За потреби зазначається коротка інформація щодо особливостей 

виконання практичної та самостійної складової навчальної дисципліни. 

  



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання дисципліни Вимоги 

Лекції 1,0 бали, Практичні – 1,5 бали за 1 заняття 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) - 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Студент має освоїти матеріал в обсязі, 

передбаченим навчальною програмою 

дисципліни, отримати не менше 35 

балів та успішно захистити курсовий 

проєкт 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни 

визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, 

та рейтингу підсумкового контролю – 

40 балів. 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Здобувач має набути здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням знань 

щодо безпеки виробничих процесів в агроінженерії. Здатність вирішувати практичні 

задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки. Здатність вирішувати 

комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами 

виробничих процесів на підприємствах АПК, вміти знайти проблемні місця та 

забезпечити високу безпеку виробничих процесів і працездатність працівників. 

 

7. Пререквізити 
Здобувачі повинні вміти оцінити рівень безпеки працівників аграрних підприємств 

під час виконання робіт. Знати основні шкідливі та небезпечні чинники, присутні на 

підприємствах, аналізувати і описувати стаціонарні і перехідні процеси, притаманні 

технологічним процесам в АПК, розраховувати та вибирати елементи обладнання а також 

засоби індивідуального та колективного захисту з метою зниження рівня травматизму та 

професійних захворювань працівників АПК. Вміти запропонувати рішення щодо 

комплексного підвищення рівня безпеки на підприємствах АПК. 

 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

  

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці / Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. 

– К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

2. Гряник Г.М. Охорона праці / Гряник Г.М. – К.:Урожай, 1994. – 272 с. 

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / Жидецький В.Ц. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 

4. Войналович О.В., Марчишина Є.І., Кофто Д.Г. Безпека виробничих процесів у 

сільськогосподарському виробництві. – К : Видавництво НУБіП України, 2015. – 418 с. 

5. Основи охорони праці: Навчальний посібник / [За ред. проф. В.В. Березуцького]. – Х. : 

Факт, 2005. – 480 с. 

6. Охорона праці в Україні. Нормативні документи. – К. : КНТ, 2018. – 440 с. 

7. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навчальний 

посібник / В.В. Іванишин, М.П. Супрович, К.В. Замойська, А.М. Марущак, М.А. Тиш, 

І.І. Шевчук, О.Ю. Романишин, Н.М. Цивенкова. – Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-

Сервіс», 2016. – 304 с. 

 


