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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Зменшення виробничого травматизму та підйом 
безпеки праці на якісно новий рівень можливе лише 
за рахунок поступового переходу від створення 
окремих машин та технологічних процесів в 
народному господарстві до розробки та 
впровадження ефективних систем машин, 
обладнання, приладів і технологічних процесів, що 
забезпечують механізацію та автоматизацію 
виробництва. Дисципліна визначає основи сучасної 
класифікації та індексації інженерної техніки, 
вимоги безпеки при їх експлуатації, організація 
нагляду із забезпечення безпеки експлуатації машин 
і обладнання, вимоги безпеки потенційно 
небезпечного обладнання, вивчення з нормативно-
технічною базою, що стосується експлуатації 
машин та обладнання.  .  

https://cutt.ly/FgFlSfk
https://orcid.org/0000-0002-4632-9771
mailto:o.m.kukhniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/forum/view.php?id=7723
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Студенти знайомляться з загальними 
положеннями експлуатації сучасного інженерного 
устаткування, їх особливості. Викладання 
дисципліни «Безпека експлуатації машин та 
обладнання» забезпечить такі результати 
навчання: 
− призначення, конструкції сучасних інженерних 
машин, обладнання та інструменти, що 
застосовуються для технологічних процесів 
виробництва;  
− розробка оперативної документації і проведення 
навчання та інструктажів, щодо безпечної 
експлуатації обладнання 
− вибирати та розраховувати умови стійкості, 
розривного зусилля, небезпечних зон і т.і. при 
використанні інженерної техніки; 
− технічний нагляд за станом машин та 
обладнання, їх вибраковка;  
− визначати умови безпечної експлуатації машин, 
заходи з охорони навколишнього середовища. 

Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 
навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Компетентності ПК-16. Здатність до організації безпечної 
експлуатації техніки, устаткування, спорядження у 
сфері професійної діяльності, створення безпечних і 
здорових умов праці. 

 ПКс-20 Здатність до участі у проведенні серифікації 
виробів, машин, матеріалів, устаткування на 
відповідність вимогам безпеки, організації щодо 
експлуатації техніки, устаткування, споряждення 
та засобів автоматики у сфері професійної 
діяльності.  

 ПКс-25 Уміння обгрунтувати заходи щодо 
безпечного технічного обслуговування і ремонту 
для забезпечення належного техічного стану і 
безпечної експлуатації будинків і споруд, систем і 
мереж, машин, механізмів, устаткування, 
транспортних та інших засобів виробництва.  

Програмні результати 
навчання 

РН-6 Пояснювати процеси впливу шкідливих і 
небезпечних чинників, що виникають у разі 
небезпечної події; застосовувати теорії захисту 
населення, території та навколишнього 
природного середовища від уражальних чинників 
джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для 
здійснення професійної діяльності знання 
математичних та природних наук.  
 

 РН-7 обирати оптимальні заходи і засоби, 
спрямовані на зменшення професійного ризику, 
захист населення, запобігання надзвичайним 
ситуаціям. 
РН-11Визначити фізичні, хімічні, біологічні та 
психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
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аналізувати безпечність виробничого 
устаткування.  

 РН13 Класифікувати речовини, матеріали, 
продукцію, процеси, послуги та суб’єкти 
господарювання за ступенем їх небезпечності. 

 РН-14 Ідентифікувати небезпеки та можливі їх 
джерела, оцінювати ймовірність виникнення 
небезпечних подій та їх наслідки. 

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

Перелік соціальних, «м’яких» 
навичок (soft skills) 

 Аналітичні навички. 
 Вміння працювати в команді. 
 Грамотність.  
 Загальнокультурна грамотність.  
 Здатність до навчання.  
 Здатність логічно обґрунтовувати позицію.  
 Комплексне рішення проблем.  
 Саморозвиток.  

 Управлінські якості. 
Структура навчальної 
дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Загальні положення та основні заходи при 
організації безпечної експлуатації машин. (Лекцій: 2 години; 
Практичних: 4 години; Самостійна робота: 11 годин) (РН1); 
Тема 2. Види небезпек під час експлуатації пристроїв та 
обладнання. (Лекцій: 2 години; Практичних: 6 години; 
Самостійна робота: 15 годин) (РН2); 
Тема 3. Вимоги щодо обліку, технічного огляду та 
експлуатації машин та обладнання. (Лекцій: 4 години; 
Практичних: 4 години; Самостійна робота: 15 годин) (РН3); 
Тема 4. Безпека праці під час експлуатації посудин, які 
працюють під тиском. (Лекцій: 4 години; Практичних: 4 
години; Самостійна робота: 15 годин) (РН4); 
Тема 5. Безпека при експлуатації обладнання із 
застосуванням іонізуючих випромінювань в промисловості. 
(Лекцій: 4 години; Самостійна робота: 15 годин); (РН5) 

 Форми проведення занять з навчальної дисципліни 
«Безпека експлуатації машин та обладнання» включає такі 
методи навчання як словесні, наочні і практичні.  
 Лекція передбачає розкриття у словесній формі 
сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться 
між собою в логічному зв’язку та об’єднані загальною 
темою. 
 Наочні методи навчання передбачають, передусім, 
використання демонстрації та ілюстрації у вигляді 
мультимедійних презентацій. 
 Практичні методи навчання спрямовані на 
розв’язання, ситуаційних задач, сприяють формуванню 
умінь і навичок, логічному завершенні пізнавального процесу 
стосовно конкретного розділу, теми. 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

 Контроль знань здобувачів вищої освіти 
проводиться в усній, письмовій та в комп’ютерній формах і 
оцінюється в межах 100 балів (практична складова 60 
балів, модульна складова 40 балів).  
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Здобувач вищої освіти набирає бали за виконання певних 
видів робіт (виконання практичної, самостійної роботи, 
опитування за матеріалом, тощо) в межах тем навчальної 
дисципліни. Для отримання екзамену здобувачу вищої 
освіти необхідно набрати не менше 60 балів, виконати 
практичні заняття та здати модульну складову у вигляді 
комп’ютерного тестування. Структуру та вміст 
контрольних питань та завдань визначає викладач 
керуючись діючих нормативних документів університету. 

    Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти за 
темами навчальної дисципліни. 

Назва теми Бали 

1. Поточна складова 

Тема 1. Загальні положення та основні 
заходи при організації безпечної 
експлуатації машин 

12 

Тема 2. Види небезпек під час експлуатації 
пристроїв та обладнання 

12 

Тема 3. Вимоги щодо обліку, технічного 
огляду та експлуатації машин та 
обладнання 

12 

Тема 4. Безпека праці під час експлуатації 
посудин, які працюють під тиском 

12 

Тема 5. Безпека при експлуатації 
обладнання із застосуванням 
іонізуючих випромінювань в 
промисловості 

12 

Разом за поточною складовою 60 

2. Модульна складова 

Модульний контроль №1 20 

Модульний контроль №2 20 

Разом за модульною складовою 40 

Всього 100 

Перелік нормативних документів університету що 
регулюють порядок оцінювання та проведення контрольних 
заходів http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/insh/: 
 Порядок організації контролю та оцінювання 

навчальних досягнень студентів Національного 
університету водного господарства та 
природокористування (НУВГП) у Європейській кредитно-
трансферній системі (ЄКТС) (зі змінами та доповненнями)  

 Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
регламентує порядок проведення семестрового 
поточного (модульного) та підсумкового контролю 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за 
освітніми ступенями бакалавра і магістра денної і заочної 
форми навчання в Національному університету водного 
господарства та природокористування – регламентує 
порядок проведення семестрового поточного 
(модульного) та підсумкового контролю навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти за освітніми 
ступенями бакалавра і магістра денної і заочної форми 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/insh/
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навчання в Національному університету водного 
господарства та природокористування; 

 Система оцінювання результатів навчання здобувачів 
вищої освіти (семестровий поточний контроль) зі змінами 
та доповненнями (ухвалено науково-методичною радою 
НУВГП протокол №1 від 19.02.2020; 

 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Перелік навчальних дисциплін, вивчення яких передує цій 
дисципліні: системи контролю небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів, захист у надзвичайних ситуаціях, 
профілактика виробничого травматизму і професійних 
захворювань, основи пожежної безпеки. 

Поєднання навчання та 
досліджень 

1. Під час вивчення дисципліни студенти можуть 
залучатися до написання тез-доповідей для опублікування 
в науково-популярних виданнях, а також брати участь в 
університетських студентських наукових конференціях 
та залучатися до роботи в наукових гуртках 

Інформаційні ресурси Базова  
1. А.О. Качура, А.О. Атинян.: Конспект лекцій. – ХНАМГ, 2012. 

– 107с. 
2. М.К. Сукач, С.Ю. Комоцька, М.М. Балака.: Будівельні 

машини і обладнання: Практикум. – КНУБА, 2016. – 123с. 
3. Ємельянова І. А. Баштові крани для сучасного будівництва: 

навч. посібник / Ємельянова І. А., Сорокотяга О. С., Супряга Д. 
В; Х: «Бурун книга», 2010. – 125 с.  

4. Н. М. Слободян, О. Б. Волошин: БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА. 
ПРАКТИКУМ – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 104 с. 

5. Методичні  вказівки  для  практичних  занять  і  самостійної  
роботи  з  дисципліни «Охорона праці в галузі». Харк.  нац.  
акад.  міськ.  госп-ва;  уклад.:  О. В.Чеботарьова. – Х.: ХНАМГ, 
2013. –  28 с.. 

6. Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та 
роботах // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – 
Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 27 с.. 

2. Нормативна і довідкова література 
1. ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 «Ресурсні елементні кошторисні 

норми на будівельні роботи. Земляні роботи. (Збірник 1).  
2. Будівельні машини. Довідник. Ч.2 – Режим доступу: 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-40/index.htm 
видавництво Ліра- -617-7320-37-0  

3. Інформаційні ресурси по лекційним, практичним, 
самостійним і т.і. роботам – навчальна платформа Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

4. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів ... 

5. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Оголошення стосовно дедлайнів оприлюднюються 
на сторінці даної дисципліни на платформі Moodle 
(https://cutt.ly/OgtOnvz) 
Повторне вивчення дисципліни здійснюється 
відповідно до «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
https://cutt.ly/OgtOnvz
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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Правила академічної 
доброчесності 

- 1. Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

- Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися «Кодексу 
честі студентів» http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

- Перевірку навчальних завдань неупереджено здійснює 
викладач.  

- Усі навчальні завдання повинні бути виконанні 
власноручно здобувачем вищої освіти, у разі виявлення 
однакових робіт, здобувач освіти не отримує бали і 
повинен виконати завдання повторно. 

- Підчас контрольних заходів здобувачу вищої освіти 
забороняється використовувати додаткові джерела 
інформації, окрім тих, що дозволив викладач. У разі 
виявлення бали за контрольний захід здобувач освіти не 
отримує. 

-  принципи доброчесності 
(https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0
%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%
d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/, 
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti. ) 

Вимоги до відвідування Відвідування занять здобувачами вищої освіти є 
обов’язковим. У випадку пропуску занять здобувач вищої 
освіти зобов’язаний відпрацювати (виконати практичну 
роботу, вивчити матеріали лекцій, тощо). Пропуск з 
поважної причини вважається тим, що відбувся внаслідок 
хвороби (довідка з лікарні), якщо здобувач вищої освіти є 
учасником мобільності, якщо здобувач освіти знаходиться 
на індивідуальному плані і виконує усі вимоги відповідно до 
положення «Положення про індивідуальний графік навчання 
студентів денної форми навчання Національного 
університету водного господарства та 
природокористування»  https://cutt.ly/ogFlBXJ .  
Завдання для відпрацювання здобувач вищої освіти 
отримує безпосередньо у викладача, або надсилає запит по 
на корпоративну пошту викладачу. 
Усі матеріали відпрацювання здаються викладачеві 
особисто здобувачем вищої освіти або надсилаються на 
корпоративну пошту викладачу. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/ 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації про 
дисципліну* 

Після завершення курсу для покращення якості викладання 
освітнього компоненту, здобувачам вищої освіти також 
може бути запропоновано заповнити анкету в 
електронній або письмовій формі, а запропоновано 
прийняти участь у анонімних опитувань відділом якості 
освіти НУВГП. Після завершення курсу для покращення 
якості викладання освітнього компоненту, здобувачам 
вищої освіти також може бути запропоновано заповнити 
анкету в електронній або письмовій формі, а 
запропоновано прийняти участь у анонімних опитувань 
відділом якості освіти НУВГП. 

Оновлення* Оновлення  проводиться перед початком викладання 
дисципліни, і передбачає внесенню змін по нормативним 
документам, удосконаленням методів навчання, зміни чи 
оновлення контрольних питань, тощо. Усі зміни 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti
https://cutt.ly/ogFlBXJ
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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виносяться на сторінку дисципліни (курсу) в навчальну 
платформу Moodle. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з особливими 
потребами регулюється:  
«Концепцією щодо організації навчання осіб з особливими 
освітніми потребами (осіб з інвалідністю) у Національному 
університеті водного господарства та 
природокористування» https://cutt.ly/kgFztL3  
«Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування», та іншими нормативними 
документами  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  

 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій__16__год Прак__18__ год Самостійна робота 
_71__ год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-6 

Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у 
разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та 
навколишнього природного середовища від уражальних чинників джерел 
надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної діяльності знання 
математичних та природних наук. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 

Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 

Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-7 

Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного 
ризику, захист населення, запобігання надзвичайним ситуаціям 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 

Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 

Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-11 

Визначити фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі виробничі 
чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 

Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 

Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 

  
 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання_30__ балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1_20__ балів 

  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-13 

https://cutt.ly/kgFztL3
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та суб’єкти 
господарювання за ступенем їх небезпечності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 

Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 

Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-14 
Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати ймовірність 
виникнення небезпечних подій та їх наслідки 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 

Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 

Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-17 

Оцінювати технічні показники та визначати стан аварійно-рятувальної 
техніки, засобів зв’язку, устаткування та обладнання 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 

Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 

Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання___30__ балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2___20__ балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

 
 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ  

 

Тема 1. Загальні положення та основні заходи при організації безпечної експлуатації 
машин 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література:_1,2_ https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2609 
 

Опис теми Основи класифікації та індексації інженерної техніки. Техніко-економічні показники 
використання сучасних машин. Організаційні заходи безпечної експлуатації машин та 
обладнання. Загальний огляд поширених машин та обладнання. Загальні вимоги охорони 
праці при експлуатації машин та обладнання 

 

Тема 2. Види небезпек під час експлуатації пристроїв та обладнання 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література:_2,3_ https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  
 

Опис теми Основні види небезпек. Загальні мінімальні вимоги охорони праці до обладнання та 
пристроїв. Вимоги щодо монтажу, налагодження, демонтажу та встановлення обладнання.   

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2609
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
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Тема 3. Вимоги щодо обліку, технічного огляду та експлуатації машин та 
обладнання 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_4_ 

Література:_3, 5_ https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Облік обладнання. Процедура пуску обладнання. Технічний огляд обладнання. Статичне і 
динамічні випробування. Огляд і бракування знімних вантажозахоплювальних та 
підіймальних пристроїв. Види деформацій канатів. Утримання, нагляд та технічне 
обслуговування 

  
 

Тема 4. Безпека праці під час експлуатації посудин, які працюють під тиском 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_4_ 

Література:_2,3, 6_ https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Загальні відомості. Маркування та реєстрація. Основні вимоги експлуатації. 
Безпечна експлуатація балонів. Особливості експлуатації компресорних установок. 
Безпека праці при експлуатації котельних установок.. 

 

Тема 5. Безпека при експлуатації обладнання із застосуванням іонізуючих 
випромінювань в промисловості 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_4_ 

Література:_2, 3, 5, 
6_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Перспективні напрямки використання радіонуклідів. види випромінювань і їх особливості. 
Основні одиниці і методи контролю радіації. Неруйнівний контроль на виробництві. Вимоги 
Безпечної експлуатації обладнання. Механізм, особливості впливу, захист від іонізуючого 
випромінювання 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Практична робота №1 

Експлуатаційний розрахунок багатоківшевого траншейного екскаватора 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література: 
_1, 10_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Розрахувати технічну та експлуатаційну продуктивності багатоківшевого 
траншейного екскаватора 

 
Практична робота №2 

Визначення монтажних небезпечних зон, при експлуатації вантажопідйомних машин і 
механізмів 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література: 
_1, 4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Межи небезпечних зон, де можлива поява постійно діючих (при переміщенні 
вантажів вантажопідйомними кранами), потенційно чи діючих (при веденні робіт у 
монтажній зоні) небезпечних виробничих факторів, пов’язаних з падінням 
предметів з вишини 

 
Практична робота №3 

Небезпечна зона при роботі вантажо-підіймальних механізмів в умовах високої парусності 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література: 
_1, 2_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Межи небезпечних зон, де можлива поява постійно діючих (при переміщенні 
вантажів вантажопідйомними кранами), потенційно чи діючих (при веденні робіт у 
монтажній зоні) небезпечних виробничих факторів, пов’язаних з падінням 
предметів з вишини. 

 
Практична робота №4 

Розрахунок такелажної скоби, при заданих експлуатаційних навантаженнях 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262
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Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література: 
_2,3_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Підібрати та перевірити на міцність такелажну скобу для навантаження 

 
Практична робота №5 

Визначення небезпечних зони під час роботи землерийних машин і обладнання 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_4_ 

Література: 
_2,6_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Розрахувати й графічно зобразити величину небезпечної зони під час роботи 
землерийних і вантажопідйомних машин з урахуванням можливого обвалення 
ґрунту для таких технологічних процесів. 

 
Практична робота №6 

Планування регламентованих робіт машин 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_2_ 

Література: 
_3,4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Капітальний ремонт будівельних машин виконують на спеціалізованих ремонтних 
заводах. Норми періодичності ремонтів і технічного обслуговування машин 
регламентовано. Складання структурного річного графіка ремонту машини 
покажемо на прикладі роботи траншейного екскаватора 

 
Практична робота №7 

Розрахунок уражаючих факторів при вибуху кисневого балона 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:_4_ 

Література: 
_5,6_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4262  

Опис теми Розрахувати надлишковий тиск вибуху балонів, визначити можливі негативні 
наслідки вибуху для обслуговуючого персоналу, ступінь руйнування і абсолютні 
та відносні збитки від руйнування цегляних малоповерхових будівель 

 

 

Лектор     Кухнюк Олег Миколайович, канд.техн. наук, 

                                                                      доцент  
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