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В С Т У П 

АНОТАЦІЯ 

 Промислова безпека це комплексна дисципліна, яка необхідна 

майбутнім фахівцям в їхній подальшій професійній діяльності і спрямована 

на формування у них необхідного рівня знань та умінь в галузі промислової 

безпеки, запобігання виникнення аварійних ситуацій техногенного 

характеру, законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

промислової безпеки. 

 Дисципліна «Промислова безпека» розкриває сучасні заходи та засоби 

направлені на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, 

запобігання виробничого травматизму, прогнозування та оцінювання 

наслідків можливих аварій на промислових об’єктах. 

 

Ключові слова:  аварія, безпека праці, промислова безпека, промисловий 

фактор, небезпечне виробництво, виробничий травматизм. 

 

INTRODUCTION 

ABSTRACT 

 

Industrial safety is a complex discipline that is necessary for future 

professionals in their further professional activities and is aimed at forming the 

necessary level of knowledge and skills in the field of industrial safety, prevention 

of man-made emergencies, legislative and regulatory support of industrial safety. 

The discipline "Industrial Safety" reveals modern measures and tools aimed at 

maintaining human health and efficiency in the process of work, prevention of 

occupational injuries, forecasting and assessing the consequences of possible 

accidents at industrial facilities. 

 

Key words: accident, labor safety, industrial safety, industrial factor, 

dangerous production, occupational injuries. 
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1.Опис навчальної дисципліни  

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість 

кредитів – 3,0 

Галузь знань - 

10  - Природничі науки 

Цикл професійної підготовки  

(дисципліна вільного вибору 

студента) 

Модулів – 1 Спеціальність - 

101 – Екологія 

Освітня програма - 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 

4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:   не 

заплановане 

Семестр 

Загальна 

кількість  

годин – 90 

7-й 7-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самост. роботи 

студента – 4 

 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський)  

 

 

Лекції 

15 год 8 

Практичні роботи 

15 год 6 

Самостійна робота 

60 год 76 

Індивідуальні завдання: 

не передбачено 

Вид контролю: 

екзамен 

 Форма контролю 

комбінована 
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2. Мета вивчання навчальної дисципліни  

 

Мета – надання здобувачам вищої освіти, як фахівцям з екології та 

охорони довкілля, знань в галузі промислової безпеки, запобігання 

виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру, законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення промислової безпеки. 

 Освоєння даної дисципліни  направлене на формування у студентів 

відповідно до освітньо-професійної програми наступних компетентностей : 

1)  Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю. 

2)  Орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення 

техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи 

та методи захисту людини і природного середовища від небезпек. 

 

3. Передумови для вивчання дисципліни 

 

Передумовами для вивчання дисципліни є дисципліни: безпека 

життєдіяльності, техногенна безпека, основи надання домедичної допомоги, 

фізика, вища математика, біологія, екологічна безпека, хімія. 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

В результаті вивчання навчальної дисципліни «Промислова безпека» 

студент повинен бути здатним до вирішення професійних задач діяльності 

пов’язаних із визначенням небезпечних промислових факторів та чинників, 

їх вплив на життя і здоров’я людей та довкілля; використовувати методику, 

моделі та методи аналізу ризиків небезпеки на виробництві; оцінювати 

наслідки можливих аварій на промислових об’єктах; визначати потенційно 

небезпечні об’єкти  і виробництва та мати такі програмні результати :   

1) Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 

2) Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. 

3) Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходами. 

4) Вміти обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи 

захисту людини і природного середовища від небезпек. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виробничої безпеки та аналізу 

небезпеки промислових об’єктів 

Тема 1.  Сучасний стан та теоретичні основи виробничої безпеки  [ 1 ] с. 6 – 

14,  [ 2 ] с. 20 – 24.  

Тема 2. Небезпечні промислові факторів та чинники, їх вплив на життя і 

здоров’я людей та довкілля [ 1 ] с. 8 – 14,  [ 2 ] с. 88 – 94. 

Тема 3. Методи аналізу небезпеки промислових об’єктів [ 1 ] с. 14 – 19. 

Тема 4. Методика оцінки небезпеки промислових об’єктів[ 1 ] с. 14– 18. 

Тема 5. Моделі та методи аналізу ризиків аварій на виробництві [ 1 ] с. 23 

– 29. 

Змістовий модуль 2. Напрямки забезпечення промислової безпеки, 

прогнозування та оцінки наслідків аварій на об’єктах  і виробництвах 

Тема 6.   Оцінка наслідків можливих аварій на промислових об’єктах [ 1 ] 

с. 31 – 44. 

Тема 7. Методика прогнозування та оцінки наслідків аварій на 

промислових об’єктах [ 1 ] с. 49 – 51.   

Тема 8. Вимоги до безпеки праці на потенційно небезпечних об’єктах  і 

виробництвах різних галузей [ 1 ] с. 58 – 63. 

Тема 9.  Напрямки забезпечення промислової безпеки на потенційно 

небезпечних об’єктах  і виробництвах  [ 1 ] с. 67 – 77. 

Тема 10. Експертиза промислової безпеки потенційно небезпечних об’єктів  

і виробництв [ 1 ] с. 80 – 85.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ інд с.р л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виробничої безпеки та аналізу небезпек промислових об’єктів 

Тема 1. Сучасний стан та теоретичні 

основи виробничої безпеки  

8 2 - - - 
 

6 9 2 - - - 7 

Тема 2. Небезпечні промислові факторів та 

чинники, їх вплив на життя і здоров’я 

людей та довкілля 

8 2 - - - 6 7 - - - - 7 

Тема 3. Методи аналізу небезпеки 

промислових об’єктів  
8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Тема 4. Методика оцінки небезпеки 

промислових об’єктів 
11 2 - 3 - 6 13 2 - 3 - 8 

Тема 5. Моделі та методи аналізу ризиків 

аварій на виробництві 

10 2 - 2 - 6 8 -  -  8 

Разом за змістовим модулем 1 45 10 - 5 - 30 45 4 - 3 - 38 
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1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2. Напрямки забезпечення промислової безпеки на потенційно небезпечних об’єктах  і виробництвах 

Тема 6. Оцінка наслідків можливих аварій 

на промислових об’єктах 

8 1 - 2 - 6 9 2 
 

- - - 7 

Тема 7. Методика прогнозування та оцінки 

наслідків аварій на промислових об’єктах  

9 1 - 2 - 6 8 - - 1 - 7 

Тема 8. Вимоги до безпеки праці на 

потенційно небезпечних об’єктах  і 

виробництвах різних галузей  

9 1 - 2 - 6 7 - - - - 7 
 

Тема 9. Напрямки забезпечення 

промислової безпеки на потенційно 

небезпечних об’єктах  і виробництвах 

10 1 - 2 - 6 12 2 - -  10 

Тема 10. Експертиза промислової безпеки 

потенційно небезпечних об’єктів  і 

виробництв 

10 1 - 2 - 6 9 - - 2  7 

Разом за змістовим модулем 2 45 5 - 10 - 30 45 4 - 3  38 

Разом за модулем 1 90 15 - 15 - 60 90 8 - 6  76 

Усього годин 90 15 - 15 - 60 90 8 - 6 - 76 

 



Теми практичних робіт 

 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1   

1. Дослідження параметрів мікроклімату робочої 

зони та оцінка їх відповідності нормативним зна- 

ченням   [3 ] с.31 - 35 

3 3 

2. Контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони [ 2 ] с.151 - 154 

 

2 

- 

 5 3 

 Змістовий модуль 2   

3. Аналіз ризику аварій [ 1 ] с.13 - 15 2 - 

4. Визначення ступеня небезпеки [ 1 ] с.19 – 25 2 1 

5. Прогнозування та оцінки наслідків аварій на 

промислових об’єктах 

 [ 1] с.51 - 67 

2 - 

6. Дослідження вимоги до розміщення і 

функціонування потенційно-небезпечних 

виробництв[ 1 ] с. 43-50 

2 - 

7. Прогнозування та оцінки наслідків аварій на 

промислових об’єктах [ 1 ] с. 51-60 

2 2 

 10 3 

 Разом 15 6 
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Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

п/п 

 

Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна  

форма 

1. Підготовка до лекційних занять 15 26 

2. Підготовка до практичних занять 30 20 

3. Підготовка до екзамену 15 30 

Р а з о м 60 76 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання не передбачено. 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

здобувачів є:  

• іспит  

• розрахункові (практичні) роботи; 

• модульна контрольна робота. 

 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 

складності, захист звітів з практичних робіт та підсумкового контролю у формі 

письмового іспиту.  

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, результатів виконання практичних робіт та 

іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та 

якісного захисту практичних робіт, отримання мінімально встановленої суми 

балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без іспиту. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 

100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не 

набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому 
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рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового 

індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру 

не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від семестрового 

іспиту. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий 

семестровий іспит (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну сесію НУК), 

до якого він допускається, якщо він виконав та захистив усі практичні роботи 

дисципліни.  

 

 Практична робота 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

5 10 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана 

самостійно, чітко сформульовані цілі, завдання та 

гіпотеза досліджень. Застосовувалися коректні 

методи обробки отриманих результатів. У 

висновках проведена коректна інтерпретація 

результатів. 

4 8 

Робота виконана у встановлений термін. Студент 

виконує практичну роботу згідно з інструкцією, 

іноді після консультації викладача; в цілому 

правильно складає звіт та робить висновки. 

3 6 

Робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує практичну роботу згідно 

з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

складає звіт, що містить неточності у висновках та 

помилки. 

2 4 

Робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує практичну згідно з 

інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки 

1 2 

Робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує практичну під 

керівництвом викладача; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки 

0 0 Робота не виконувалася 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 35 балів для 

денної форми - 7 робіт по 5 балів, для заочної форми 30 балів – 3 роботи по 

10 балів). 
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Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бал 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

МКР1 для денної форми навчання містить 20 тестових  питань, за 

виконання яких студент може отримати максимальну оцінку – 10 балів.  

МКР2 для денної форми навчання містить 30 тестових  питань, за 

виконання яких студент може отримати максимальну оцінку – 15 балів.   

 МКР1 та МКР2 для заочної форми навчання містить 30 тестових  

питань, за виконання яких студент може отримати максимальну оцінку 

– 15 балів. З представлених 4 варіантів, потрібно підібрати правильну 

відповідь (0,5 бали за кожну правильну відповідь). На відповіді на 

питання модульної контрольної роботи відводиться 20 хв.  

 

Екзамен 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Екзамен проводиться у вигляді тестових  питань і містить: для денної 

та заочної форми навчання 40 питань і максимально оцінюється в 40 

балів (1 бал за кожне питання). З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь. 

 

 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних робіт 
7х5 балів = 35 

балів 

3х10 балів =30 

балів 

Поточний модульний контроль 

МКР1:10 балів 

МКР2: 15 балів 

 

МКР1:15 балів 

МКР2: 15 балів 

 

Всього 60 60 

 



 14 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Інструменти обладнання та програмне забезпечення, використання   

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

При виконанні дисципліна використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, пояснювально-ілюстративний 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Промислова безпека» 

включає: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; опорний комплект лекцій; відеофільми; друкований роздатковий 

матеріал; комплект тестових завдань.  

- 

 Денне відділення Заочне відділення 

 
Вид роботи 

Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 - - - - 

Т2 - - - - 

Т3 

 
- - - - 

Т4 
Практична 

робота №1 
5 

Практична 

робота №1 
10 

Т5 
Практична 

робота №2 
5 - - 

ПМК Тест 10 Тест 15 

ЗМ2 

 

Т6 Практична 

робота №3 
5 - - 

Т7 Практична 

робота №4 
5 

Практична 

робота №2 
10 

Т8 Практична 

робота №5 
5 - - 

Т9 Практична 

робота №6 
5 - - 

Т10 Практична 

робота №7 
5 

Практична 

робота №3 
10 

ПМК Тест 15 Тест 15 

Підсумкови

й контроль 

 

Екзамен 
 

40 
 

Екзамен 
 

40 

Сума  100  100 
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Для забезпечення успішного виконання практичних робіт, кафедра 

розробляє методичні посібники, методичні вказівки та рекомендації до 

виконання лабораторних робіт студентами, використовує комп’ютери та 

лабораторні стенди.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання самостійного завдання проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри.  

 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

 

1. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Промислова безпека 

сучасних виробничих технологій” / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с. 

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. 5-е вид. /     За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011.- 

384 с.  

3. Зацарний В.В., Основи охорони праці, Конспект лекцій, Київ, КПІ ім.. 

Ігоря Сікорського, 2018. – 74с.  

4. Пістун І. П., Тубальцев А. М., Тубальцева Н. П. Охорона праці в 

суднобудуванні: Навчальний посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 

580 с.  

5. Голінько В.І. Г 60 Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-

во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 

271 с.  

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник – Львів: УАД, 2006 

– 226с.  

7. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Хміль Г.А. Природний, техногенний 

та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління. К.: Наукова думка, 

2008. 543 с. 

8. Лабораторний практикум з курсу «Охорони праці» / В.В. Березуцький, 

Т.С. Бондаренко, Л.А. Васьковець та ін.; За ред.В.В. Березуцького. – Х.: 

Факт, 2005,. – 348 с.  

9. Ткачук К. Н., Єсипенко А. С., Филипчук В. Л., Полукаров О. І. та ін. 

Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною 

праці: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 384 с.  

10. Ткачук К. Н., Калда Г. С., Каштанов С. Ф., Полукаров О.І. та ін. 

Психологія праці та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 

2011. – 135 с. 
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Допоміжна література 

1. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».  

2. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці 

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.  

3. Закон України «Про охорону праці». Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1992, № 49, ст.668 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 

4. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 15, ст.73) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text 

5. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

працівників». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b23#Text 

6. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_515#Text 

7. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI 

SA8000: 2001 Social Accountability International.  

8. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній 

відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social 

Responsibility. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07#Text 

9. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 

management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони 

праці – Вимоги. https://dnaop.com/html/34112/doc-

%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_OHSAS_18001_2010 

 

Інформаційні ресурси  в Інтернет 

 

1. https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/5 - Державні будівельні норми 

2. https://www.rada.gov.ua/ - Законодавство України 

3. http://www.budinfo.com.ua – Портал «Украина строительная: 

строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ 

ДСТУ».  

4. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и 

безопасности труда МОТ.  

5. http://base.safework.ru/safework – Библиотека безопасного труда 

МОТ. 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/5
https://www.rada.gov.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
http://base.safework.ru/iloenc

