
Колектив кафедри працює відповідно до планів роботи, затверджених на 

засіданнях кафедри, а також відповідно з планами лабораторії охорони праці 

та безпеки виробничих процесів в складі НДІ АТЕ за підпрограмою 5 

«Розробка заходів з охорони праці при виробництві та переробці 

сільськогосподарської продукції», програм дисциплін: «Основи охорони 

праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільний 

захист», «Організація охорони праці», «Безпека виробничих процесів та 

виробнича екологія», «Інформаційно-сигнальні системи безпеки», «Правові 

основи діяльності у сфері цивільної безпеки»», «Правові основи 

працеохоронної політики та охорони праці», «Психологічні аспекти людино-

машинних систем», «Профілактика виробничого травматизму», «Виробнича 

санітарія», «Теорія горіння та вибуху» та ін. наказів, розпоряджень ректорату 

та деканатів факультетів.  

Основні результати НДР, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів: 

Програма № 0116U002736  «Розробка методологічної бази для 

визначення надійності операторів мобільної сільськогосподарської техніки 

на підприємствах АПК». Науковий керівник – к.т.н., професор Рогач Ю.П.  

Проведено дослідження ризику відмов у роботі мобільної 

сільськогосподарської техніки і проаналізовано умови праці та професійної 

захворюваності операторів мобільної сільськогосподарської техніки. 

Програма № 0116U002736  «Розробка методологічної бази для 

визначення надійності операторів мобільної сільськогосподарської техніки 

на підприємствах АПК». Науковий керівник – к.т.н., професор Рогач Ю.П. 

Проаналізовано стан виробничо-технічної бази в АПК України, а саме 

загальні дослідження по визначенню надійності технічних систем та 

досліджено ризики відмов в системі «оператор-машина-середовище». 

Виявлено ймовірність прояву професійних ризиків в часі (в залежності 

від стану, статі і віку оператора), визначення тяжкості їх наслідків для 

операторів мобільної сільськогосподарської техніки за рахунок показників 



індивідуального і інтегрального ризику, що дає змогу розробити заходи 

профілактики і мінімізації ризиків, визначити об’єми страхових ресурсів для 

компенсації втрати заробітку і фінансування лікування, реабілітаційних та ін. 

заходів. 

Обґрунтовано оцінку факторів ризику, пов'язаних з технологічними та 

організаційними особливостями трудового процесу. Розроблено методику 

розрахунку показників надійності системи «оператор машина» методом 

функціональних мереж відповідно до роботи сільськогосподарської техніки. 

Теоретична значущість полягає в удосконаленні процедури проведення 

розрахунку індивідуального професійного ризику робітника та інтегрального 

професійного ризику підприємства АПК. 

Практична значущість: вдосконалення методології досліджень ризику 

відмов у роботі операторів у системі «оператор-машина-середовище» сприяє 

розробці методологічної бази для оцінки рівня надійності у роботі операторів 

мобільної с/г техніки з визначенням їх індивідуального професійного ризику. 

 

 

 


