
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни 

Виробнича санітарія 

Назва дисципліни Виробнича санітарія 

Назва компетентності,  

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати його цінність та необхідність 

сталого розвитку, верховенства права, права 

і свобод людини і громадянина України. 

ЗК 2. Здатність застосовувати, зберігати 

моральні, культурні, наукові цінності на 

основі розуміння історії, розвитку 

суспільства, техніки, технологій у 

практичній діяльності. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, 

здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу;  

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рі-

шення та застосовувати знання у практичних 

ситуаціях;  

ЗК 10. Навички здійснення безпечної діяль-

ності; 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати 

знання. 

ФК 1. Здатність використовувати 

нормативно-правову базу законодавства 

України у професійній діяльності  

ФК 2. Здатність володіти навичками 

управління комплексними діями та 

проектами, нести відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних виробничих 

умовах. 

Викладач Ємець Б. В. 

Цикл дисциплін (загальна, 

або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Освітній ступінь  Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, семестр) 

1 курс, 2 семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 40 

Форма контролю залік 

Вхідні вимоги до студентів,  

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

 



Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку сільськогосподарської 

галузі, потреби суспільства, уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності з впровадженням сучасних науково-технічних і культу-

рних досягнень світової цивілізації;  

ПРН 6. Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні 

методи опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві; 

ПРН 9. Здатність кваліфіковано проектувати й організовувати технології 

вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу сільськогосподарських 

культур відповідно до встановлених вимог; 

ПРН 11. Здатність координувати, інтегрувати й удосконалювати організацію  

виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві; 

ПРН 13. Здатність організовувати результативні і безпечні умови роботи; 

ПРН 14. Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та нор-

мативної літератури, відповідної документації для вирішення виробничих 

завдань, пов’язаних з професійною діяльністю; 

ПРН 16. Вміти приймати самостійні рішення з урахуванням: економічної 

ефективності, екологічної надійності, нормативних вимог, стандартів, зако-

нодавства та інших; 

ПРН 19. У своїй професійній діяльності керуватися нормативно-правовими 

документами, інструкціями, рекомендаціями, законодавчими актами України, 

міжнародними нормативно-правовими документами; 

ПРН 20. Розробляти, планувати та впроваджувати еколого-обґрунтовані те-

хнології та аналізувати результати їх впровадження; 

ПРН 24. Перед початком основних технологічних процесів проводити інст-

руктажі з експлуатації обладнання, внесення мінеральних добрив та засобів 

захисту, безпеки життєдіяльності. 

 

Тема 1. Вступ до курсу. Навчальна дисципліна «Виробнича санітарія», її зміст, 

предмет, методи навчання. 

Тема 2. Гігієна та фізіологія праці, законодавство в галузі гігієни праці та 

виробничої санітарії. 

Тема 3. Система «Виробнича санітарія - мікроклімат робочої зони». 

Тема 4. Навчання з питань виробничої санітарії.  

Тема 5. Безпеки життєдіяльності та гігієна праці.  

Тема 6. Фізіологія людини. Фізіологія праці. 

Тема 7. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небез-

печності. 

Тема 8. Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі.   

Тема 9. Профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та 

отруєнь. 

Тема 10. Мікроклімат робочої зони, методи та засоби нормалізації мікроклі-

мату. 

Тема 11. Шкідливі речовини робочої зони, методи та засоби уникнення впливу 

виробничої шкідливості на людський організм. 



Тема 12. Освітлення виробничих приміщень, системи освітлення та принципи 

нормування природного та штучного освітлення, джерела освітлення. 

Тема 13. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від впли-

ву вібрації, шуму, тощо. 

Тема 14. Нормативно-правова основа проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 

Тема 15. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця.  

Тема 16. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до 

виробничих і допоміжних приміщень, порядок проведення паспортизації сані-

тарно-технічного стану виробництв. 


