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Лекції: 20 годин/2 год. 

Практичні заняття: 16 годин/10 год. 
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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259  

Асистент лектора 
 

Практичні заняття веде лектор 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ  

Анотація освітнього компоненту, в т.ч. мета та цілі 
Науково-технічний прогрес породив нові виробничі технології, що 

переважають застарілі за багатьма показниками, але стали носіями 
нових небезпек і ризиків.  

Мета вивчення дисципліни - сформувати компетенції для здійснен-
ня ефективного управління охороною праці на об’єктах використання 
сучасних технологій в авангардних для України галузях. 

Цілі вивчення дисципліни вказані у програмних результатах нав-
чання, передбачених освітньою програмою.  

http://orcid.org/0000-0003-2243-8997
mailto:v.o.hnieushev
mailto:v.o.hnieushev
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
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Посилання на розміщення освітнього компоненту на навчальній 
платформі Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259  

Компетентності 

Наслідком вивчення освітнього компоненту є формування в здобу-
вачів освіти наступних, визначених ОП, компетентностей:  

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 
(ЗК-5); 

- здатність приймати ефективні рішення, керувати роботою колек-
тиву під час професійної діяльності (ФК-1); 

- здатність до превентивного і оперативного (аварійного) плануван-
ня, управління заходами безпеки професійної діяльності (ФК-2);  

- здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, 
спрямованих на регулювання техногенної та виробничої безпеки (ФК-
4). 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН)  

 

Програмними результатами навчання, що передбачені ОП, мають 
стати здатність здобувачів освіти:  

- розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на 
регулювання та забезпечення цивільної безпеки (ПРН-5); 

- визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзви-
чайної ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та оцінюва-
ти можливі наслідки та ризики (ПРН-6); 

- визначати показники та характеристики продукції, процесів, пос-
луг щодо їх відповідності вимогам стандартів під час розв’язання 
практичних та/або наукових задач (ПРН-12); 

- аналізувати та оцінювати стан забезпечення цивільного захисту, 
техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інжене-
рних мереж (ПРН-15); 

- приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умо-
вах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтерна-
тиви, оцінювати ресурси (ПРН-16). 

- керувати системами управління цивільним захистом, охороною 
праці, техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, органі-
зації, території (ПРН-19). 

 

Структура та зміст освітнього компонента 

Лекції (20 год.) мають наступну тематику і забезпечують досягнен-
ня таких результатів навчання (коди відповідають освітній програмі, 
URL:  https://cutt.ly/jEVeSVD): 
1.  Виробничі технології: суть поняття, історія, класифікація, життєвий 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
https://cutt.ly/jEVeSVD
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цикл (ПРН-12) 

2. Структура металургійної промисловості України та головні небез-
пеки її елементів для здоров’я людей і довкілля. Шкідливі та небез-
печні виробничі фактори технологічних процесів металургійної 
промисловості. Заходи і засоби зниження їх дієвості (ПРН-5) 

3. Хвостосховища як джерело загрози виникнення НС та як техноген-
ні родовища кольорових, рідкісних та чорних металів. Принципи 
вилучення з них корисних компонентів. Безпека при відпрацюванні 
техногенних родовищ (ПРН-6, ПРН-16) 

4. Головні фактори ризику, що генерують технології хімічних вироб-
ництв. Концепція підвищення рівня хімічної безпеки (ПРН-15) 

5. Біологічні технології (методи) в медицині, сільському господарстві, 
виробництві. Переваги біотехнологій. Біологічна безпека. (ПРН-5, 
ПРН-16) 

6. Нанотехнології. Напрямки їх розвитку. Ризики для здоров’я людини 
і для суспільства (ПРН-6) 

7. Теплові і ядерні енергетичні технології: наукові основи та напрями 
використання. Атомна енергетика: ядерний цикл, технологічні схе-
ми і компонування АЕС. (ПРН-6) 

8. Небезпечні фактори атомної енергетики. Правила технічної екс-
плуатації АЕС. Робота з персоналом АЕС: планування, підбір кад-
рів, допуск до роботи, інструктажі, перевірка знань. (ПРН-5) 

9. Пожежна, ядерна, радіаційна безпеки. Попередження і ліквідація 
НС на АЕС. (ПРН-5, ПРН-16) 

10. Інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ). Структура ІКТ в 
Україні. Безпека ІКТ (ПРН-5, ПРН- 

 
Практичні заняття (16 год.) мають наступну тематику і забезпечу-

ють досягнення таких результатів навчання (коди відповідають освіт-
ній програмі, URL: https://cutt.ly/jEVeSVD: 

1. Розрахунок додержання середньозмінної ГДК НР та ШР на ос-
нові середньозважених концентрацій шкідливих речовин окремих ста-
дій металургійного процесу та тривалості цих стадій (ПРН-6). 

2. Безпека при експлуатації хвостосховищ ГЗК, утворенні і розробці 
техногенних родовищ. Розрахунок виходу концентратів і маси хвостів 
(ПРН-15). 

3. Прогнозування масштабів, ступеня небезпеки і тривалості хіміч-
ного забруднення при аваріях на ХНО. (ПРН-5, ПРН-6). 

4. Розробка заходів з безпечного використання біопрепаратів 
(ПРН-5, ПРН-16). 

https://cutt.ly/jEVeSVD
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5. Технологічні схеми ТЕС і ТЕЦ. Розрахунок кількості шлаку при 
роботі ТЕС на кам’яному вугіллі (ПРН-19, ПРН-5).  

6. Потенційні небезпеки і ризики альтернативної енергетики. Роз-
рахунок необхідної маси біопалива для забезпечення роботи ТЕЦ за-
даної потужності по генерації електричної та теплової енергії (ПРН-6, 
ПРН-16) 

7. Ознайомлення з НРБУ-97 – Нормами радіаційної безпеки Украї-
ни. Визначення відповідності заданого опромінення лімітам доз опро-
мінення працівників і населення різних категорій (ПРН-6, ПРН-15, 
ПРН-16). 

8. Організація контролю ефективності менеджменту безпеки АЕС 
відповідно до рекомендацій INSAG-13 «Менеджмент експлуатаційної 
безпеки на атомних електростанціях». (ПРН-5). 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

1. Аналітичні навички 

2. Критичне мислення 

3. Екологічна грамотність і здорове життя 

4. Здатність до навчання  

5. Здатність логічно обґрунтовувати позицію 

6. Знаходити вихід з складних ситуацій 

7. Ініціативність 

8. Комплексне рішення проблем 

9. Оцінювати ризики та приймати рішення 

10. Працелюбність  

11. Уміння вчитися впродовж життя 

12. Саморозвиток 
 

Форми та методи навчання 

Отримання зазначених результатів навчання досягається застосу-
ванням відповідних методів та технологій навчання (візуалізовані ле-
кції з елементами проблемності, практичні заняття із застосуванням 
аналізу конкретних ситуацій, виконанням розрахунків, дискусійним об-
говоренням, розглядом діючих нормативно-правових актів, докумен-
тів, відеоматеріалів тощо. 

Порядок підготовки до занять, оцінка навчальних досягнень студе-
нтів висвітлені в Методичних вказівках до практичних занять і само-
стійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека сучасних виробни-
чих технологій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціаль-
ності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / В. О. 
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Гнєушев. – Рівне: НУВГП, 2022, розміщених за адресою 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/138460/mod_resource/content/1/03-10-
70%D0%9C_%D0%9C%D0%B5%D1%82.%D0%92%D0%BA.%D0%9F%D1%80.%D0%A1%D0%B0%
D0%BC.%D0%91%D0%A1%D0%92%D0%A2.pdf   

 

Порядок та критерії оцінювання 

Критерії оцінювання, їх бальні значення, порядок проходження мо-
дульного і підсумкового контролів висвітлено у вищеназваних мето-
дичних вказівках, а також (і в першу чергу) – визначено документом 
«Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
(семестровий поточний та підсумковий контроль) зі змінами та допов-
неннями», який можна знайти за адресою 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan  

 

Поєднання навчання та досліджень 
Здобувачі освіти отримують інформацію щодо технічної суті найбільш 
сучасних технологічних процесів, притаманних їм ризикам, небезпеч-
них і шкідливих чинників, а також засобів попередження реалізації за-
гроз. Інноваційність технологій, що розглядаються, потребує від сту-
дентів участі (під керівництвом викладача) у постійному аналітичному 
дослідженні їх фізичної, хімічної, біологічної, інформаційної суті і тра-
нсформації результатів аналізу в конкретні засоби та заходи з підви-
щення безпеки сучасних виробничих технологій. 
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рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» (освітня програма 
«Охорона праці») денної та заочної форм навчання / В.О. Гнєу-
шев. – Рівне: НУВГП, 2021. 26 с. 

2. Закон України «Про охорону праці». URL : 
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05.11.2021 р.)  
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https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259 (дата звернення 
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5. Гнєушев В.О. Формування та розробка техногенних родовищ. 
Навч. посібник / В.О. Гнєушев – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 
152 с. URL: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
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https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1 (да-
та звернення 29.11.2021 р.) 

6. Закон України «Про альтернативні джерела енергії». URL : 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259 (дата звер-
нення 28.11.2021 р.) 

7. Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого ви-
промінювання». URL : 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2 (да-
та звернення 26.11.2021 р.) 

8. НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України. URL : 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2 (да-
та звернення 29.11.2021 р.) 

9. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75. 
URL: http://lib.nuwm.edu.ua/  

10. Обласна наукова бібліотека  – м. Рівне, майдан Короленка, 6. 
URL: http://libr.rv.ua  

11. Верховна Рада України. URL: http://www.portal.rada.gov.ua 
12. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua 
13. Міністерство праці та соціальної політики України. URL: 

https://www.msp.gov.ua/  
14. Управління Держпраці у Рівненській області. URL: 

http://rv.dsp.gov.ua/  
15. Журнал „Промислова безпека”. URL: http://prombezpeka.com/ 
16. Журнал «Охорона праці». URL: http://ohoronapraci.kiev.ua/  
17. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. URL: 

http://www.dsns.gov.ua/  
 

Дедлайни та перескладання 
Терміни і порядок перескладання дисципліни та окремих її тем визнача-
ється документом «Система оцінювання результатів навчання здобу-
вачів вищої освіти (семестровий поточний та підсумковий контроль) зі 
змінами та доповненнями», який можна знайти за адресою 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti . 
 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливе визнання (перезарахування) результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті, якщо вона відповідає вимогам, 
викладеним у Положенні про неформальну та інформальну освіту в 
Національному університеті водного господарства та природокорис-
тування (URL http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita ) і має зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної дисципліни та переві-
ряється в підсумковому оцінюванні. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://libr.rv.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
https://www.msp.gov.ua/
http://rv.dsp.gov.ua/
http://prombezpeka.com/
http://ohoronapraci.kiev.ua/
http://www.dsns.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

До викладання окремих тем цієї дисципліни можуть залучатися пред-
ставники територіальних органів Держпраці, ДСНС, Експертно-
криміналістичного центру МВС, фахівці підприємств, що використо-
вують сучасні виробничі технології. 
 

Правила академічної доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи різні види роботи, повинен до-
тримуватись академічної доброчесності.  

 Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

 Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

 Кодекс честі студентів НУВГ. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників Національного університету водного господарства та 
природокористування URL: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 

 Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та природокористування. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

 Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату 
в Національному університеті водного господарства та 
природокористування (нова редакція). URL:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

 

Вимоги до відвідування 

Порядок відвідування занять, відпрацювання пропущених занять рег-
ламентуються Положенням про організацію освітнього процесу у На-
ціональному університеті водного господарства та природокористу-
вання (нова редакція), URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/, і узгоджу-
ються при комунікації із викладачем.  
Одним з варіантів надолуження прогаяного (особливо в умовах кара-
нтину чи за інших екстраординарних обставин) є виконання здобува-
чем освіти індивідуального навчального завдання з дисципліни, поря-
док видачи і виконання якого регулюється п. 1.1.2.5. Положення про 
форми навчання, форми організації освітнього процесу та види нав-
чальних занять у Національному університеті водного господарства 
та природокористування (URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/6366/ ) 
При дистанційній формі навчання, коли лекції читаються онлайн, лек-
тор здійснює їх запис, і здобувачі, які не змогли взяти участь в лекції, 
можуть звернутися до їх відеозапису на платформі Moodle за адре-
сою навчальної дисципліни (URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/6366/
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https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259 ) 
З дозволу викладача і в контексті заняття, здобувачі освіти можуть 
використовувати на заняттях мобільні телефони, планшети та ноутбу-
ки. 
 

Оновлення 

Викладач постійно відстежує інформаційний простір на предмет 
інновацій у сфері сучасних виробничих технологій в контексті безпеки 
праці, співпрацює з виробництвом, зокрема – в питаннях охорони 
праці і техногенної безпеки.  

Викладач також отримує інформацію від колишніх студентів НУВГП 
і сучасних здобувачів освіти, які працюють в зарубіжних країнах (Лит-
ва, Польща, Словаччина, Німеччина) які надсилають інформацію 
«безпекового» змісту і зразки засобів індивідуального захисту, доку-
ментації з охорони праці та ін. 
Викладач завжди стимулює здобувачів освіти, які мають інформацію 
із забезпечення безпеки праці, ділитися цією інформацією і бере її до 
уваги при оновленні змісту освітнього компонента та удосконаленні 
методики його викладання 
 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Викладач і здобувачі освіти у своїй діяльності керуються «Порядком 
перезарахування результатів навчання за програмами академічної 
мобільності в Національному університеті водного господарства та 
природокористування» (URL : https://cutt.ly/6UhgBHK ). 

Інтернаціоналізації навчання сприяє використання інформаційних 
ресурсів:  

1. Управління охорони праці Департаменту праці США, URL: 
https://www.osha.gov/pls/publications/publication.athruz?pType=Types&pID=3  

2. Офіційний сайт Європейського Союзу, Європейська комісія За-
йнятість, соціальні питання та інклюзія, Трудове законодавство. (An 
official website of the European Union, European Comission Employment, 
Social Affairs & Inclusion, Labour Law), URL: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=en  

Важливо те, що українські фахівці будуть залучені до проектів (які, 
скоріш за все, будуть міжнародними) з модернізації вітчизняного тру-
дового законодавства, нормативно-правових актів з охорони праці в 
напрямку їх відповідності європейським стандартам. 
 

 

 

Лектор     Гнєушев В.О., канд. технічних наук, доцент 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
https://cutt.ly/6UhgBHK
https://www.osha.gov/pls/publications/publication.athruz?pType=Types&pID=3
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=en

