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Вступ 

 

Програма навчальної дисципліни «Інструментальні засоби досліджень проблем 

пожежної безпеки» складена відповідно до профільної освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 261 

«Пожежна безпека». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інструментальні засоби, 

типові прилади, спеціальні моделюючі установки, стенди та інше обладнання, що 

використовуються для наукових досліджень проблем пожежної безпеки. 

Міждисциплінарні зв'язки. Деякі розділи дисципліни «Інструментальні засоби 

досліджень проблем пожежної безпеки» мають взаємозв’язок із дисципліною 

«Організація наукових досліджень» циклу загальної (вибіркової) підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1. Теоретичні основи вимірювань та вимірювальні засоби. 

2. Сучасні інструментальні засоби наукових досліджень. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інструментальні засоби досліджень 

проблем пожежної безпеки» є ознайомлення здобувачів з основними методами 

вимірювання фізичних величин та сучасним технічними засобами наукових досліджень. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інструментальні засоби 

досліджень проблем пожежної безпеки» є надання здобувачам загальних уявлень про 

методи вимірювання, сучасні методики та технічні засоби для їх реалізації і обробки 

дослідних даних, а також знань про технічні (інструментальні) засоби наукових 

досліджень у галузі пожежної безпеки. 

 

1.3. Згідно з вимогами профільної освітньо-наукової програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати:  

 методи вимірювання фізичних величин;  

 технічні засоби наукових досліджень; 

 основні засоби вимірювання показників пожежовибухонебезпеки; 

 області застосування приладів і вимірювальних комплексів; 

 основні методи обробки вимірювальної інформації. 

уміти: 

 правильно визначати та застосовувати методи вимірювання; 

 працювати з основним вимірювальним обладнанням; 

 використовувати обладнання для вимірювання показників 

пожежовибухонебезпеки; 

 аналізувати похибки результатів вимірів. 

мати навички 

 роботи з вимірювальними приладами; 

 використання технічних засобів наукових досліджень для рішення типових 

науково-дослідницьких задач; 

 опрацювання і узагальнення результатів досліджень. 
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1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  

 Здатність аналізувати й обирати відповідні засоби вимірювання для 

проведення експериментальних досліджень у галузі пожежної безпеки; 

 Здатність використовувати експериментальне обладнання під час рішення 

наукових задач. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Модуль 1.  Теоретичні основи вимірювань та вимірювальні засоби 

Фізичні величини і похибки вимірювань. 

Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць SI. 

Вимірювання: основні поняття і характеристики. Похибки вимірів і засобів вимірювальної 

техніки. Поняття про похибки вимірювань, класифікація похибок. Випадкові та 

систематичні похибки. Похибки вимірювань параметрів навколишнього середовища. 

Засоби вимірювальної техніки.  

Призначення засобів вимірювальної техніки. Класифікація засобів вимірювальної 

техніки. Характеристика засобів вимірювальної техніки. Поняття про тарування, повірки 

та юстировки засобів вимірювальної техніки. 

 

Модуль 2. Сучасні інструментальні засоби наукових досліджень  

Фізичні та фізико-хімічні методи наукових досліджень  

Фізичні методи аналізу. Основні фізичні методи аналізу їх характеристика. Фізико-

хімічні методи аналізу. Сутність та класифікація фізико-хімічних методів аналізу. 

Електрохімічні методи аналізу їх сутність. Методи рентгеноструктурного аналізу. Основні 

характеристики оптичних методів фізико-хімічного аналізу. Хроматографічні методи 

аналізу, їх сутність та класифікація.  

Методи і засоби досліджень показників пожежовибухонебезпеки речовин і 

матеріалів  

Показники пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів. Показники пожежної 

небезпеки будівельних матеріалів. Методи визначення показників 

пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів. Підготовка та проведення досліджень та 

випробувань. Оформлення результатів випробувань. 
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