
 



 

 

 



 

 

Зміст 

 

Вступ ................................................................................................................................. 4 

1. Опис навчальної дисципліни ...................................................................................... 6 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни ..................................................................... 7 

3. Передумови для вивчення дисципліни ..................................................................... 7 

4. Очікувані результати навчання .................................................................................. 7 

5. Програма навчальної дисципліни .............................................................................. 7 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування ........... 12 

7. Форми поточного та підсумкового контролю ........................................................ 12 

8. Критерії оцінювання результатів навчання ............................................................ 15 

9. Засоби навчання ......................................................................................................... 15 

10. Рекомендовані джерела інформації ....................................................................... 16 



 

Вступ 

Анотація 

 

Сучасне середовище характеризується підвищеними рівнями техногенних 

небезпек, яке швидко змінюється та сильно впливає на екологію. Дисципліна 

ознайомлює студентів із сучасними проблемами техногенної безпеки, що 

нерозривно пов’язана з екологією, культурою техногенної безпеки і ризик-

орієнтовного підходу, методами та засобами попередження, реагування й захисту 

від вражаючих факторів техногенних небезпек та іхньої екологічно-небезпечної 

складової. Завданням дисципліни є забезпечення теоретичної і практичної 

підготовки фахівців для розв’язання завдань управління особистою безпекою, 

захисту персоналу, населення та територій у випадку виникнення надзвичайної 

ситуації техногенного походження, проблем формування та передачі правдивої та 

компетентної інформації. Опанування курсу надає професійні компетенції зі 

здатностей до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища й виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю, вчить орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення 

техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи 

захисту людини і природного середовища від небезпек, використанню принципів 

управління, на яких базується система екологічної безпеки, умінню прогнозувати 

вплив технологічних процесів й виробництв на навколишнє середовище, 

обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і 

природного середовища від небезпек. 

Ключові слова: безпека, техногенне середовище, небезпеки, надзвичайні 

ситуації, інструменти протиризикового управління екологічними ризиками, 

методи забезпечення безпеки. 



 

Abstract 

 

The modern environment is characterized by increased levels of man-made 

hazards, which is changing rapidly and has a strong impact on the environment. The 

course acquaints students with modern problems of man-made safety, which is 

inextricably linked with the environment, the culture of man-made safety and risk-

oriented approach, methods and means of prevention, response and protection from 

man-made hazards and their environmentally hazardous component. The task of the 

discipline is to provide theoretical and practical training to solve problems of personal 

security management, protection of personnel, population and territories in case of 

emergency of man-made origin, problems of formation and transmission of true and 

competent information. Mastering the course provides professional competencies in the 

ability to assess the impact of technogenesis on the environment and identify 

environmental risks associated with production activities, teaches to navigate the basic 

methods and systems of man-made safety, reasonably choose known devices, systems 

and methods of human protection and natural environment from hazards, the use of 

management principles on which the environmental safety system is based, the ability to 

predict the impact of technological processes and industries on the environment, 

reasonably choose known devices, systems and methods of protection of man and the 

environment from hazards. 

Key words: safety, technogenic environment, dangers, emergencies, tools of 

anti-risk management of ecological risks, methods of ensuring safety. 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 101 Екологія  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –1 

2-й 2-й 
Електронна адреса 

РПНД на сайті 

Університету: 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестри 

4-й 4-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Лекції 

15 год 4 год 

Практичні заняття 

15 год 4 год 

Самостійна робота 

60 год 82 год 

Індивідуальні завдання  

– – 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована (письмовий 

контроль, тестовий 

контроль) 



 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Техногенна безпека" є 

ознайомлення студентів із сучасними проблемами техногенної безпеки через 

призму екологічної складової, культурою техногенної безпеки і ризик-

орієнтовного підходу в полощині екологічних ризиків, методами та засобами 

попередження, реагування й захисту від вражаючих факторів техногенних 

небезпек, управління особистою безпекою, захистом персоналу, населення та 

територій у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного походження, 

а також попередження, ідентифікації та зменшення впливу, як від надзвичайних 

ситуацій, так і від панічних проявів й дезінформації та формування у студентів 

наступних компетентностей: 

 Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю; 

 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 вивчення дисципліни 

Передумов для вивчення дисципліни не має. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

 Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 

Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 



 

навколишнє середовище. 

Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне 

управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Вміти обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту 

людини і природного середовища від небезпек. 



 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Забезпечення техногеної безпеки в системі 

«людина-техніка-середовище» 

 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат техногенної безпеки [1] стр. 5-61, 388-

405, [2] cтp. 3-16, [3] cтp. 16-23,30-32, [4] cтp. 7-27. 

 

Тема 2. Небезпеки природного середовища [1] стр. 62-132, [2] cтp. 49-68, [3] 

cтp. 24-26, 46-63, [4] cтp. 109-122, [7], [8]. 

 

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки [1] стр. 133-195, [2] cтp. 69-97, 

[3] cтp. 28-30, 64-118, [4] cтp. 125-157, [7], [8]. 

 

Тема 4. Соціальні небезпеки: їхні види та характеристики [1] стр. 196-226, [2] 

cтp. 98-122, [3] cтp. 26-28, 119-143, [4] cтp. 33-38, 79-92, 157-175. 

 

Тема 5. Застосування ризик-орієнтовного підходу для вирішення проблем 

безпеки суб’єкта господарювання у НС [1] стр. 331-388, [2] cтp. 16-48, [3] cтp. 

144-172, [4] cтp. 47-68, [7], [8]. 

 

Тема 6. Організація захисту населення і територій у НС [1] cтр. 405-436, [2] 

cтp. 140-151, [3] cтp. 173-210, [4] cтp. 179-197. 

 

Тема 7. Рятувальні та інші невідкладні роботи у НС, основи надання першої 

допомоги [1] стр. 226-296, [3] cтp. 211-229, [5], [6]. 



 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п.з. інд с.р. л п.з. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Забезпечення техногеної безпеки в системі «людина-

техніка-середовище» 

Тема 1.Категорійно-понятійний 

апарат техногенної безпеки. 

7 4   3 12 2   10 

Тема 2.Небезпеки природного 

середовища. 

9 2   7 10    10 

Тема 3.Техногенні небезпеки та 

їхні наслідки. 

25 3 7  15 17  4  15 

Тема 4. Соціальні небезпеки: їхні 

види та характеристики. 

9 2 2  5 10    10 

Тема 5. Застосування ризик-

орієнтовного підходу для вирішення 

проблем безпеки суб’єкта 

господарювання у НС. 

15 2 2  11 17 2   

 

15 

Тема 6. Організація захисту 

населення і територій у НС. 

14 2   12 14    14 

Тема 7. Рятувальні та інші 

невідкладні роботи у НС, основи 

надання першої допомоги. 

11  4  7 10    10 

Усього годин 90 15 15  60 90 4 4  82 



 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Виявлення вражаючих факторів при аварії на 

гідротехнічній споруді. 

1. Аварії на гідротехнічних спорудах. Зона ураження. Вражаючі 

фактори. 

2. Оцінка обстановки при аваріях на гідротехнічних спорудах. 

Визначення параметрів хвилі прориву. Рекомендації для 

населення. 

3. Розв’язання типових завдань з оцінки обстановки при 

затопленнях. 

2 2 

2.  Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки. 

1. Визначення об’єктів підвищеної небезпеки. 

2. Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. 

3. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

1  

3.  Техногенні вибухи. Характеристики їхньої вражаючої дії. 
1. Загальні відомості про вибух та його вражаючи фактори. 

2. Прогнозування і оцінка наслідків НС при вибухах. 

2 2 

4.  Особливості життєдіяльності при аваріях з викидом 

небезпечних хімічних речовин. 

1. Типологія аварій на хімічно небезпечному об’єкті. 

2. Довгострокове прогнозування наслідків аварій на хімічно 

небезпечному об’єкті. 

3. Визначення ступеня хімічної небезпеки об’єктів економіки 

та адміністративно територіальних одиниць. 

2  

5.  Поведінкові реакції населення у НС. 

1. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні 

техногенної безпеки. 

2. Визначення схильності до ризику та ознак підготовленості до 

безпечної життєдіяльності. 

2  

6.  Ризик-стратегія в управлінні техногенною безпекою 

суб’єкта господарювання у НС. 

1. Методи та інструментарій управління виявленим ризиком. 

2. Розв’язування типових задач з оцінки ризику. 

2  

7. . Надання першої допомоги при нещасних випадках. 

1. Теоретичні основи надання першої допомоги. 

2. Основні способи надання першої допомоги при нещасних 

випадках. 

2  

8.  Рятувальні та інші невідкладні роботи, способи та засоби 

ведення. 

1. Організація взаємодії сил під час аварійно рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

2. Модульна контрольна робота.  

2  

 Разом 15 4 



 

Самостійна робота 

 

Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 32 

2 Підготовка до практичних робіт 35 40 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 10 10 

РАЗОМ 60 82 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Техногенна безпека" є: 

– звіти з виконання практичних робіт (письмовий контроль); 

– модульна контрольна робота у формі тестування (тестовий контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль). 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 



 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Поточний контроль виконання практичних робіт (письмовий контроль) 

 

Виконання кожної практичної роботи має супровожуватися звітом виконаних 

завдань, допускаються для зарахування практичної роботи студентські 

презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до тематики дисципліни 

на наукових заходах. 

 

Оцінювання 

практичних 

робіт 

Бал 

Критерії оцінювання 

10 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках 

проведена коректна інтерпретація результатів. 

8 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає звіт 

та робить висновки. 

6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки. 

4 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну під керівництвом викладача; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 80 балів (8 

практичних робіт по 10 балів).  

 



 

Поточний модульний контроль (тестовий контроль) 

 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

 

По завершенні змістовного модуля здійснюється модульний контроль – 

тестування. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з практичних робіт (письмовий 

контроль) 

8 х 10 балів = 80 

балів 

8 х 10 балів = 80 

балів 

Модульний контроль (тестовий 

контроль) 

20 х 1 балів = 20 

балів 

20 х 1 балів = 20 

балів 

Всього 100 100 



 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

 

ЗМ 1 

Т 3 Практична робота № 1  10 

Практична робота 80 

Т 3 Практична робота № 2  10 

Т 3 Практична робота № 3  10 

Т 3 Практична робота № 4  10 

Т 4 Практична робота № 5  10 

Т 5 Практична робота № 6  10 

Т 7 Практична робота № 7  10 

Т 7 Практична робота № 8  10 

 Модульний контроль 20 Модульний контроль 20 

9. Засоби навчання 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, прилади з моніторингу 

у надзвичайних ситуаціях, засоби для надання першої  допомоги, проектор, 

слайди, плакати, засоби масової інформації. 
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