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Курс і семестр, в якому 

можливо (планується) 

вивчення дисципліни 

1, магістри – 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується ви-

вчити дисципліну 

КТС 

Перелік компетенцій і 

відповідних результа-

тів навчання, які забез-

печує дисципліна 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК6. Здатність до генерації нових ідей і варіантів розв'язання задач, до 

комбінування та експериментування, до оригінальності, конструктив-

ності, економічності та простих рішень. 

ФК1. Здатність застосовувати практичні методи, методологічні аспекти 

та комп'ютерну логіку при конструюванні, побудові та схемотехніці 

апаратних та програмних засобів захисту комп'ютерних систем та ме-

реж, з врахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці та проти-

пожежної безпеки в професійній діяльності. 

ПРН2. Знати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності. 

ПРН5. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, еко-

номічному, соціально-му і екологічному контексті. 

ПРН9. Вміти здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження. 

ПРН15. Вміти приймати обґрунтовані рішення та оцінювати їх наслід-

ки. 

ПРН18. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

ПРН19. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удоско-

налення креативного мислення. 

ПРН20. Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 
Опис дисципліни 

Попередні умови, не-

обхідні для вивчення 

дисципліни 

Основи екології та безпеки життєдіяльності 

Основи охорони праці 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

Не обмежено  

Теми аудиторних за-

нять і самостійної ро-

боти 

1. Основні принципи забезпечення виробничої безпеки. Забезпечення 

безпеки виробничих процесів та експлуатації виробничого обладнання. 

2. Нормативно-правова база в області управління безпекою виробничих 

процесів. 

3. Вплив людського фактору на безпеку виробничих процесів. Сучасні 

системи забезпечення безпеки виробничих процесів. 

4. Зниження ролі людського фактору у виробничих процесах. Введення 

в ергономіку. 

5. Принципи ергономічного аналізу трудової діяльності. Психофізіоло-

гічні характеристики діяльності операторів систем «людина-машина». 



6. Основні ергономічні вимоги до робочих місць. Комплексна ергоно-

мічна оцінка автоматизованих робочих місць. 

7. Психологічні властивості, функціональні і психофізіологічні стани 

оператора системи «людина-машина-виробниче середовище». 

8. Помилки оператора та шляхи їх попередження. 

9. Ергономічне проектування систем «людина-машина». 

10. Взаємодія людини і техніки у виробничих процесах. 

11. Людський фактор при технічному обслуговуванні і експлуатації те-

хнічних систем. 

12. Методи аналізу виробничих ризиків. Виникнення небезпечних ситу-

ацій у виробничих процесах від дії людського фактору. 

13. Моделі і методи оцінки впливу людського фактору на безпеку виро-

бничих процесів. Модель SHELL. Модель Ризона. 

14. Прогнозування ризиків катастроф на основі єдиного підходу до оці-

нювання безпеки складних систем. Системи підтримки прийняття рі-

шень в небезпечних ситуаціях. 

15. Підвищення рівня безпеки транспортних процесів на основі розвит-

ку інтелектуальних транспортних систем. 

16. Гуманізація транспортних систем та адаптація їх до користувачів з 

особливими потребами. 
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