
 

Кафедра «Охорони праці та безпеки життєдіяльності» 

 

Лабораторія «Охорона праці та безпеки виробничих процесів»: 

 

В межах лабораторії проводяться дослідження за підпрограмою 5 «Розробка заходів з охорони праці при 

виробництві та переробці сільськогосподарської продукції» (табл. 1) 

 

       Таблиця 1 

 Характеристика тем та етапів досліджень, що реалізуються на базі лабораторії  

№   Термін    

п/п 
Назва теми, етапу Керівник теми, виконавці 

виконання Форма представлення  Техніко-економічні 
 

Поча- Закін- закінченої НТП 
 

показники     

   ток чення    

1 

Розробка 

методологічної бази 

для визначення 

надійності операторів 

мобільної 

сільськогосподарської 

техніки на 

підприємствах АПК 

Рогач Ю.П., професор, к.т.н. 

Яцух О.В., к.с.г.н., доц. 

Гранкіна О.В., к.т.н., доц. 

Малюта С.І., к.т.н., доц. 

Мазілін С.Д., к.т.н., доц. 

Мохнатко І.М., к.т.н., доц. 

Зоря М.В., к.т.н., ст. викл. 

Лисенко Ю.А., ст. викл. 

Євтушенко Г.О., ас. 

2016 2020 

Методика для 

визначення надійності 

операторів мобільної 

сільськогосподарської 

техніки на 

підприємствах АПК; 

докторська робота 

 

Підвищення 

надійності оператора 

мобільної 

сільсько- 

господарської 

техніки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В лабораторії є наступні прилади для контролю параметрів мікрокліматичних умов будь-яких приміщень:  

- радіометр РКС-20.03 «Прип'ять» для контролю радіаційної чистоти приміщень, територій, транспорту, предметів 
побуту, одягу, продуктів харчування, поверхні ґрунту.  

- цифровий шумомір SL-814, що дозволяє виміряти рівень шуму на виробництві, транспорті, в освітніх установах, 
офісах, житлових приміщеннях і т.п.  

- цифровий люксметр HS1010 для вимірювання освітленості в люксах, один з різновидів фотометрів. 

- газоаналізатор портативний Dräger Pac 7000 O2, для контролю повітря робочої зони, оперативного попередження 

про небезпечні концентрації O2 і захисту персоналу.  
- цифровий анемометр GM816 для вимірювання швидкості повітря в системах вентиляції і кондиціонування 

промислових і громадських споруд, в лабораторіях по охороні праці а також при метеорологічних дослідженнях.  
- детектор електромагнітних полів DT-1130, призначений для вимірювання рівня електромагнітного 

випромінювання, що дозволить визначити найбільш небезпечні ділянки вашої оселі, заміряти рівень ЕМВ від побутових 
приладів та реорганізовувати життєвий простір вдома чи на роботі.  

- термогігрометр T-318 для безперервного моніторингу та реєстрації умов мікроклімату (температури, відносної 
вологості повітря) у житлових та офісних приміщеннях. 


