
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ.4; 
2. Назва: Безпека в лісовій та деревообробній галузі; 
3. Тип: вибіркова; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кусковець С.Л., 
кандидат  технічних наук, доцент кафедри; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
бути здатним: 

- демонструвати здатність до реалізації комплексних проектів, спрямованих на 
регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності 
людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень; 

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту 
працівників на робочих місцях, населення, територій, навколишнього природного 
середовища та майна від небезпек за різних видів виробництва, оцінювання 
ефективності нових методів та систем захисту; 

- аналізувати можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного 
випадку, професійного захворювання, аварії на об’єктах за різного виду виробництва 
та оцінювати їх наслідки; 

- керувати системами управління цивільним захистом, охороною праці, 
техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, організації, території; 

- проводити оцінку стану забезпечення цивільної безпеки під час виконання 
професійних обов’язків, експлуатації виробництв, об’єктів, будівель, споруд, 
інженерних мереж у різних галузях господарювання. 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ризики та 
моделювання в цивільній безпеці», «Ергономіка робочих місць». 
12. Зміст курсу: Тема 1. Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці. Тема 2. 
Вимоги безпеки, що предʼявляються до машин, виробничого устаткування, пристроїв 
та огороджень. Тема 3. Вимоги безпеки до технологічних процесів під час оброблення 
деревини. Тема 4. Безпека праці під час виробництва деревоволокнистих та 
деревностружкових плит. Тема 5. Вимоги безпеки на лісокультурних, лісовпорядних 
та лісосічних роботах. Тема 6. Вимоги безпеки на лісопромислових складах та під час 
виконання вантажно-розвантажувальних та механізованих транспортних робіт. Тема 
7. Вимоги безпеки під час первинної переробки деревини. Тема 8. Організація 
забезпечення цивільного захисту на об’єктах та територіях лісової та деревообробної 
галузі. Тема 9. Організація забезпечення пожежної і техногенної безпеки територій та 
обʼєктів деревообробної галузі. Тема 10. Організація забезпечення пожежної безпеки 
територій та обʼєктів лісового фонду. Тема 11. Забезпечення гасіння пожеж на 
територіях та обʼєктах лісового фонду.   

 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Москальова В. М., Филипчук В.Л., Кусковець С.Л., Турченюк В.О. Охорона 
праці у питаннях та відповідях : Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2011. – 444 с.  

2. М.М. Гіроль, Л.Р. Ниник, В.Й. Чабан Техногенна безпека. Навчальний посібник. 
– Рівне: НУВГП, 2003. – 358 с. 

3. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. Підручник. – Київ : Знання-
Прес, 2007. – 487 с. 

4. Євдін О.М, Могильниченко В.В, Скідан М.А, Рибакова Е.О. Захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій. Том 1. "Техногенна та природна небезпека". 
Посібник. – К.: КІМ, 2007. – 636 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: слайдові презентації лекцій, індивідуальні завдання, розв’язування задач, 
заслуховування та прийняття реферативних доповідей, вирішення ситуаційних 
завдань, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий вид контролю: залік.  
Поточний контроль: модульне тестування (40 балів) через навчальну платформу 
Moodle, усне опитування, перевірка виконаних індивідуальних завдань та самостійної 
роботи (60 балів). 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри 
охорони праці та безпеки життєдіяльності  
д.т.н., проф.         В.Л. Филипчук  
 
Розробник дисципліни:        С.Л. Кусковець 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VV.4; 
2. Title: Security in the forest and woodworking industry; 
3. Type: selective; 
4. Higher education level: ІІ (master's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 
6. Semester when the discipline is studied: 1;  
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Kuskovets 
S.L., candidate of engineering, associate professor; 
9. Results of studies: after studying the discipline, the applicant must be able to:  
- demonstrate the ability to implement comprehensive projects aimed at regulating man-
made and natural safety, maintaining human health and efficiency in the labor process, 
taking into account available resources and time constraints;  
- demonstrate awareness of the latest principles and methods of protection of workers in the 
workplace, population, territories, environment and property from hazards in various types of 
production, assessing the effectiveness of new methods and systems of protection; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- analyze the possible causes of emergencies, accidents, occupational diseases, accidents at 
facilities for different types of production and assess their consequences; 
- manage management systems for civil protection, labor protection, man-made safety at the 
level of the enterprise, institution, organization, territory; 
- to assess the state of civil security during the performance of professional duties, operation 
of industries, facilities, buildings, structures, utilities in various sectors of the economy. 
10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical classes, control 
activities; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Risks and modeling in 
civil security", "Ergonomics of workplaces". 
12. Course contents: Theme 1. Measures to ensure safe working conditions. Theme 2. Safety 
requirements for machines, production equipment, devices and fences. Theme 3. Safety 
requirements for technological processes during wood processing. Theme 4. Occupational 
safety during the production of fiberboard and chipboard. Theme 5. Safety requirements for 
silvicultural, forest management and logging operations. Theme 6. Safety requirements in 
timber warehouses and during loading and unloading and mechanized transport works. 
Theme 7. Safety requirements during primary wood processing. Theme 8. Organization of 
civil protection on objects and territories of forest and woodworking industry. Theme 9. 

Organization of fire and man-caused safety of territories and objects of woodworking 
industry. Theme 10. Organization of fire safety of territories and objects of the forest fund. 
Theme 11. Ensuring firefighting in the territories and objects of the forest fund. 
13. Recommended educational editions:  
1. Moskalyova V.M., Filipchuk V.L., Kuskovets S.L., Turchenyuk V.O. Occupational safety 
in questions and answers: Textbook. - Rivne: NUVGP, 2011. - 444 p.  
2. M.М. Girol, L.R. Ниник, V.Y. Shepherd Man-made safety. Tutorial. - Rivne: NUVGP, 
2003. - 358 p. 

3. Steblyuk M.I. Civil defense and civil defense. Textbook. – К. : Znannya-Pres, 2007. - 487 
p. 
4. Evdin O.M., Mogilnichenko V.V., Skidan M.A., Rybakova E.O. Protection of the 
population and territories from emergencies. Volume 1. "Man-made and natural hazards". 
Manual. - К .: КІМ, 2007. - 636 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours lectures, 20 
hours. practical, 78 hours independent work. Total - 120 hours. 
Methods: slide presentations of lectures, individual tasks, problem solving, listening and 
acceptance of abstracts, solving situational problems, use of multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale.  
Final type of control: credit. Current control: modular testing (40 points) through the Moodle 
learning platform, oral examination, verification of completed individual tasks and 
independent work (60 points). 
16. Language of teaching: ukrainian. 

 

Head of Department safety and safety of life 
Ph.D., prof.       V.L. Philipchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


