
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.2; 

2. Назва: Системи індивідуального захисту; 
3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кусковець С.Л., 

кандидат  технічних наук, доцент кафедри; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

бути здатним: 

- демонструвати здатність до реалізації комплексних проектів, спрямованих на 

регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності 

людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень; 

- виконувати експертизу у сфері цивільної безпеки, проектів будівництва, 

містобудівної документації, засобів захисту та інших організаційних і технічних 

рішень спрямованих на захист працівника та населення від різних видів небезпек; 

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту 

працівників на робочих місцях, населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від небезпек за різних видів виробництва, оцінювання 

ефективності нових методів та систем захисту; 

- передбачати та визначати зони підвищеного системного й індивідуального 

ризику, критерії прийнятних ризиків та їх рівнів; 

- застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у 

складних непередбачуваних умовах. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Виробнича 

санітарія та фізіологія праці», «Атестація та паспортизація робочих місць», «Системи 

контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів», «Ризики та моделювання 

в цивільній безпеці». 
12. Зміст курсу: Тема 1. Призначення та класифікація засобів індивідуального 

захисту. Тема 2. Потреба у використанні засобів індивідуального захисту. Тема 3. 
Забезпечення, зберігання, обслуговування та заміна засобів індивідуального захисту. 

Тема 4. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Тема. 5. Засоби 

індивідуального захисту органів слуху. Тема 6. Засоби індивідуального захисту 

органів зору та обличчя. Тема 7. Засоби індивідуального захисту голови та інших 

частин тіла (руки, ноги, коліна, лікті тощо). Тема 8. Спеціальний одяг та взуття. Тема 
9. Засоби захисту від падіння з висоти. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Москальова В.М., Филипчук В.Л, Кусковець С. Л., Турченюк В.О. Охорона праці 

у питаннях та відповідях : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 444 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ковалишин В.В., Кусковець С.Л., Лущ В.І. Основи створення та експлуатації 

засобів індивідуального захисту органів дихання: навч. посібник.  ЛДУБЖД. − Львів : 

Вид-во «СПОЛОМ» : 2011. − 440 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 26 годин 

лекцій, 26 годин практичних занять, 98 годин самостійної роботи. Разом – 150 годин.  

Методи: слайдові презентації лекцій, індивідуальні завдання, розв’язування задач, 

заслуховування та прийняття реферативних доповідей, вирішення ситуаційних 

завдань, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 9 семестру через навчальну 

платформу Moodle.  

Поточний контроль (60 балів): модульне тестування (40 балів) через навчальну 

платформу Moodle, усне опитування, перевірка виконаних індивідуальних завдань (20 

балів). 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри 

охорони праці та безпеки життєдіяльності  

д.т.н., проф.         В.Л. Филипчук  

 

Розробник дисципліни:        С.Л. Кусковець 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: РР.2; 

2. Title: Personal protection systems; 

3. Type: required; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2;  

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Kuskovets 

S.L., candidate of engineering, associate professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline, the applicant must be able to:  

- demonstrate the ability to implement comprehensive projects aimed at regulating man-

made and natural safety, maintaining human health and efficiency in the labor process, 

taking into account available resources and time constraints; - perform expertise in the field 

of civil security, construction projects, urban planning documentation, means of protection 

and other organizational and technical solutions aimed at protecting workers and the public 

from various types of dangers; 

- demonstrate awareness of the latest principles and methods of protection of workers in the 

workplace, population, territories, environment and property from hazards in various types of 

production, assessing the effectiveness of new methods and systems of protection; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- anticipate and determine areas of increased systemic and individual risk, criteria for 

acceptable risks and their levels;  

- apply new approaches to develop decision-making strategies in difficult unpredictable 

conditions. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical classes, control 

activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Industrial sanitation and 

physiology of work", "Certification and certification of workplaces", "Systems of control of 

dangerous and harmful production factors", "Risks and modeling in civil security". 

12. Course contents: Theme 1. Designation and classification of personal protective 

equipment. Theme 2. Need for personal protective equipment. Theme 3. Provision, storage, 

maintenance and replacement of personal protective equipment. Theme 4. Respiratory 

protection. Theme 5. Hearing aids. Theme 6. Personal protective equipment for the organs of 

vision and face. Theme 7. Personal protective equipment for the head and other parts of the 

body (arms, legs, knees, elbows, etc.). Theme 8. Special clothing and footwear. Theme 9. Fall 

protection. 

13. Recommended educational editions:  
1. Moskalyova V.M., Filipchuk V.L., Kuskovets S.L., Turchenyuk V.A. Occupational health 

and safety: teach. manual. Exactly: NSUPP, 2011. − 444 p. 

2. Kovalishin V.V., Kuskovets S.L., Lushch V.I. Fundamentals of creation and operation of 

means of individual respiratory protection: textbook. manual. ЛДУБЖД. − Lviv: SPOLOM 

Publishing House: 2011. − 440 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours lectures, 26 

hours. practical, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

Methods: slide presentations of lectures, individual tasks, problem solving, listening and 

acceptance of abstracts, solving situational problems, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: Final control (40 points): a test exam at the end of the 

9th semester through the Moodle learning platform. Current control (60 points): modular 

testing (40 points) through the Moodle learning platform, oral examination, verification of 

completed individual calculation tasks (20 points). 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 

Head of Department safety and safety of life 

Ph.D., prof.       V.L. Philipchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


