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Вступ 

 

Мета вивчення дисципліни «Безпека сучасних виробничих 

технологій» полягає у засвоєнні здобувачами освіти технологічних 

небезпек, носіями яких є сучасні виробничі технології, а також засобів 

недопущення їх реалізації та подолання можливих наслідків шляхом  

надання необхідних компетентностей та досягнення результатів 

навчання, передбачених «Освітньо-професійною програмою «Охорона 

праці» другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 263 «Цивільна 

безпека» галузі знань № 26 «Цивільна безпека», головними з яких є: 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-

5); 

- здатність приймати ефективні рішення, керувати роботою колективу 

під час професійної діяльності (ФК-1); 

- здатність до превентивного і оперативного (аварійного) планування, 

управління заходами безпеки професійної діяльності (ФК-2);  

- здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, 

спрямованих на регулювання техногенної та виробничої безпеки (ФК-

4). 

Програмними результатами навчання мають стати: 

- вміння розробляти та реалізовувати ефективні заходи, 

спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки (ПРН-5); 

- здатність визначати та аналізувати можливі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та 

оцінювати можливі наслідки та ризики (ПРН-6); 

- вміння визначати показники та характеристики продукції, 

процесів, послуг щодо їх відповідності вимогам стандартів під час 

розв’язання практичних та/або наукових задач (ПРН-12); 

- спроможність аналізувати та оцінювати стан забезпечення 

цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, 

будівель, споруд, інженерних мереж (ПРН-15); 
- здатність приймати ефективні рішення у складних 

непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і 

порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси. (ПРН-16). 
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Вивчення дисципліни «Безпека сучасних виробничих технологій» 

має відбуватися відповідно до даних методичних вказівок, які складено 

згідно з силабусом цієї дисципліни для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 263 «Цивільна безпека» (ОПП «Охорона праці»). 

Дисципліна Безпека сучасних виробничих технологій (ФП.6) є 

опорною для наступних дисциплін: Системи індивідуального 

захисту(ФП.2), Ергономіка робочих місць (ФП.3), Ризики та 

моделювання в охороні праці (ФП.4),Цивільна безпека об’єктів та 

територій (ФП.5), Безпека праці на транспорті (ФП.10), Безпека праці в 

лісовій та деревообробній галузі (ФП.11), Безпека праці в 

сільськогосподарській галузі (ФП.12). З урахуванням результатів 

навчання даної дисципліни (ФП.6) формуються завдання 

переддипломної практики (ФПр), питання Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ДА.1) і завдання на виконання кваліфікаційної 

роботи (ДА.2). 

Підсумком вивчення дисципліни є екзамен. 

 

1. ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Підготовка до кожного практичного заняття передбачає попереднє 

повторення відповідного теоретичного матеріалу з власного конспекту 

лекцій (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання), з конспекту 

та презентацій лекцій, розміщених на навчальній платформі Moodle або 

самостійне вивчення цього матеріалу з рекомендованих інформаційних 

джерел (для студентів усіх форм навчання).  

 

Практичне заняття 1 

Розрахунок додержання середньозмінної ГДК НР та ШР на основі 

середньозважених концентрацій шкідливих речовин окремих 

стадій металургійного процесу та тривалості цих стадій 

 

Мета заняття: досягнення результату навчання з: 

- вміння визначати та аналізувати можливі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та 

оцінювати можливі наслідки та ризики (ПРН-6), зокрема – через 
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перевищення ГДК небезпечних та шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони. 

Під час заняття здійснюється розгляд ДСП 3.3.1.038-99 

«Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила» 

(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2). 

Відбувається ознайомлення з переліком основних шкідливих речовин, 

що підлягають плановому санітарному контролю у повітрі робочої зони 

та з вимогами до санітарної зони атмосферного повітря населених 

пунктів і до санітарної зони водоймищ від забруднення стічними 

водами. Розглядається методика розрахунку додержання 

середньозмінної ГДК на основі середньозважених концентрацій 

шкідливих речовин окремих стадій технологічного процесу та 

тривалості цих стадій. 

Здійснюється ознайомлення з Наказом МОЗ України № 1596 від 

14.07.2020 р. Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого 

вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text або, на платформі 

Moodle, https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2  ). 

Викладач також знайомить студентів з «Положенням щодо 

застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 

небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-

збагачувальних комбінатах».  

При заочному і дистанційному навчанні здобувач освіти 

знайомиться з переліченими документами самостійно, а при виникненні 

запитань чи труднощів звертається по допомогу до викладача 

телефоном або електронною поштою.  

Завершується практичне заняття виконанням практичного завдання. 

Завдання 1. На основі наведених в таблиці вихідних даних щодо 

найменувань шкідливих речовин та тривалості стадій технологічного 

процесу, в перебігу яких ці речовини виділяються, розрахувати 

середньозмінну концентрацію (Ксз) шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони різних виробничих дільниць металургійного комплексу. 

Порівняти отримане значення Ксз з гігієнічними регламентами 

допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої 

зони і зробити висновок стосовно відповідності (чи невідповідності) 

наявних умов роботи нормативним вимогам. 

  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
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Таблиця 1. 

Номер 
варіанту 

Шкідливі 
речовини 

Середньозважена 
концентрація 

впродовж стадії 
технологічного 

процесу, Кіt, мг/м3 

Тривалість* 
стадії 

технологічного 
процесу, ti, хв. 

1 
Оксид вуглецю 20 410 

Фенол 0,3 500 

Оксид азоту 5 530 

2 
Діоксид азоту 2 500 
Формальдегід 0,5 490 

Фенол 0,3 450 

3 
Хлорид водню 5 400 
Ціанід водню 0,3 400 

Оксид азоту 4 640 

4 
Оксид вуглецю 20 640 

Фенол 0,2 500 
Формальдегід 0,3 300 

5 
Діоксид азоту 1,5 200 
Оксид азоту 3 600 

Фенол 0,4 640 

6 
Ціанід водню 0,25 200 
Формальдегід 0,25 620 

Фенол 0,3 620 

7 
Хлорид водню 4 240 
Діоксид азоту 2 580 

Оксид азоту 2,5 620 

8 
Діоксид азоту 3 410 
Формальдегід 0,3 500 

Фенол 0,25 530 

9 
Оксид вуглецю 18 500 

Оксид азоту 3 490 

Формальдегід 0,25 450 

10 
Діоксид азоту 0,2 640 
Ціанід водню 0,2 300 
Формальдегід 0,3 500 

* тривалість стадії визначається впродовж трьох робочих змін. 
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Зауваження: 1. При пошуку значень ГДК в таблиці гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у 

повітрі робочої зони назви шкідливих речовин можуть подаватися у 

зворотній послідовності (приміром, не «оксид вуглецю», а «вуглецю 

оксид»). 

2. Формула розрахунку середньозмінної концентрації Ксз наведена у 

розглянутому на початку заняття документі – ДСП 3.3.1.038-99 

«Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила»: 

 

Ксз =
𝐾1∙𝑡1+𝐾2∙𝑡2+⋯𝐾𝑛∙𝑡𝑛

𝑡1+𝑡2+⋯𝑡𝑛
, 

 

де K1, K2,…Kn – середньозважені концентрації шкідливих речовин 

окремих стадій технологічного процесу, мг/м3; 

t1, t2,… tn – тривалість окремих стадій технологічного процесу, хв. 

 

Практичне заняття 2 

 

Безпека при експлуатації хвостосховищ ГЗК, утворенні і розробці 

техногенних родовищ. Розрахунок виходу концентратів і маси 

хвостів 

 

Мета заняття: досягнення програмних результатів навчання 

 - аналізувати та оцінювати стан забезпечення цивільного захисту, 

техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, 

інженерних мереж (ПРН-15), зокрема – безпечної для персоналу і 

довкілля експлуатації хвостосховищ гірничозбагачувальних 

комбінатів. 

Дане заняття передбачає розгляд основ технологій збагачення 

залізної руди та (детальніше) аналіз ризиків, що властиві цим 

технологіям. Розглядаються також НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 

охорони праці в металургійній промисловості» (розміщені в розділі 

«Нормативні документи» на сторінці дисциплін на платформі Moodle 

(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259). Ознайомитись з 

конструкціями хвостосховищ доцільно за навчальним посібником 

«Формування та розробка техногенних родовищ» (с. 22-24 та 50-54, 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1 ). В цьому 

ж посібнику (підрозділ 2.3, с. 17-19) викладено порядок розрахунку 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1
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балансу продуктів збагачення технологічної сировини, який дозволяє 

розрахувати масу хвостів, які потребують утилізації і є основним 

фактором ризику техногенної небезпеки для довкілля і людей.   

Заняття передбачає виконання завдання: 

 

Завдання 2. На гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК) постачається 

залізна руда з вмістом заліза α,%.  Результатом її збагачення є концентрат 

(вміст заліза β %) і хвости з залишковим вмістом заліза θ %. 

Розрахувати вихід продуктів збагачення руди (концентрату і хвостів), 

а також кількість заліза, що міститься в 1 млн. т хвостів. 

Вихідні дані наведені в таблиці: 

 

Таблиця 2. 

Номер 

варіанту 

Вміст заліза 

в залізній руді, α, 

% 

в концентраті, β, % у хвостах θ, % 

1 37 62 14 

2 39 63 12 

3 42 66 11 

4 45 69 10 

5 46 74 7 

6 44 68 6 

7 43 67 8 

8 41 65 10 

9 35 61 11 

10 33 60 13 

Зауваження: розв’язання цього завдання доцільно почати з 

ознайомлення з формулами 2.1 та 2.2 балансу продуктів збагачення і 

прикладу вирішення задач подібного типу на с. 131 посібника В. 

Гнєушева «Формування та розробка техногенних родовищ» (наведений 

на сторінці дисципліни на платформі Moodle, 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1). Але 

інтерпретація результату розрахунку має бути дещо іншою, ніж наведена 

в посібнику. Акцент треба зробити на масі хвостів, адже саме вони є 

головною загрозою техногенної небезпеки. 

 

  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1
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Практичне заняття 3 

 

Прогнозування масштабів, ступеня небезпеки і тривалості 

хімічного забруднення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах 

(ХНО). 

 

Мета заняття: набуття професійної компетентності зі здатності  

- розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на 

регулювання та забезпечення цивільної безпеки (ПРН-5), зокрема – 

прогнозувати масштаб, ступень небезпеки і тривалість хімічного 

забруднення при аваріях на ХНО; 

- визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайної 

ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та оцінювати 

можливі наслідки та ризики (ПРН-6), зокрема – на ХНО. 

 

На занятті (при дистанційному навчанні – самостійно) розглядаємо 

«Методику прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 

хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і 

транспорті» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0440-20#Text). 

Основну увагу приділяємо тим частинам документу, де йдеться про 

прогнозування масштабів, ступеня небезпеки і тривалості хімічного 

забруднення при аваріях на ХНО. 

Також доцільно повторити значення термінів, що характеризують 

стан атмосферного повітря з точки зору впливів на параметри 

забруднення довкілля небезпечними хімічними речовинами (НХР):  

Конвекція – це підняття від поверхні землі теплого повітря й 

одночасне опускання холоднішого повітря; через винос НХР вгору і їх 

швидке розсіювання глибина зони хімічного зараження найменша. 

Конвекція найчастіше спостерігається в ясні сонячні дні (вранці).  

Інверсією називають стан атмосфери, коли температура повітря 

підвищується з висотою (замість звичайного пониження); виникає вночі 

при безхмарному небі, а взимку – в ясні морозні дні. Через застій повітря 

в приземному шарі високі концентрації НХР зберігаються довго, глибина 

зони зараження найбільша. 

Ізотермія – стан вертикальної рівноваги повітря. Виникає при 

похмурій погоді, а також у ранковий і вечірній час при малій різниці 

температур повітря і поверхні землі. Мала рухомість повітря сприяє 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0440-20#Text


10 
 

збереженню високої концентрації НХР в приземному шарі. Глибина зони 

зараження середня. 

 

Завдання 3. На хімічному підприємстві стався вільний розлив аміаку 

шаром до 5 см. Чи потрібно здійснювати оповіщення населення села або 

його евакуацію, якщо село знаходиться на відстані 4 км від 

підприємства? Решта вихідних даних аварії наведено в таблиці: 

 

Таблиця 3 

Номер 

варіанту 

Маса 

розлитого 

аміаку, т 

Стан 

атмосфери 

Температура 

повітря, 0 С 

Швидкість 

вітру, м/с 

1 1 Інверсія 20 1 

2 5 Конвекція 20 2 

3 10 Ізотермія 20 3 

4 20 Інверсія 20 1 

5 30 Конвекція 20 2 

6 25 Ізотермія 20 3 

7 50 Інверсія 20 1 

8 75 Конвекція 20 2 

9 100 Ізотермія 20 3 

10 150 Інверсія 20 1 

 

Рекомендація: для розв’язання завдання скористайтеся Додатком 9 до 

Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 

хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і 

транспорті (пункт 5 розділу II)  

 

Практичне заняття 4 

 

Розробка заходів з безпечного використання біопрепаратів 

 

Мета заняття: набуття професійної компетентності зі здатності 

- розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на 

регулювання та забезпечення цивільної безпеки (ПРН-5), зокрема – при 

використанні біопрепаратів в агарному секторі економіки; 
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- приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, 

визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, 

оцінювати ресурси (ПРН-16), зокрема – при застосуванні біотехнологій. 

 

Підготовку до заняття доцільно розпочати з ознайомлення з 

головними небезпеками та ризиками біотехнологій. Це можна зробити 

на прикладі виробництва і застосування біодобрив (приміром, 

http://ecoindustry.pro/avtorski-statti/ekologichni-naslidky-tradyciynogo-

silskogo-gospodarstva-organichne-vyrobnyctvo-v). Це підготує основу для 

свідомого сприйняття нормативно-правового акту «Безпека 

транспортування та застосування біопрепаратів 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text або 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-3).  

Для контролю за використанням в Україні лише сертифікованої 

біопродукції потрібно ознайомитись з «Державним реєстром 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» 

(https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-

dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-

vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html), а 

безпечне використання біопрепаратів викладене в «Правилах безпеки 

при використанні біопрепаратів» (https://www.cherk-

consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-

zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-

zakonodavstva/1805-bezpechne-zastosuvannia-pestytsydiv-ta-

ahrokhimikativ-u-silskomu-hospodarstvi).  

Практичне заняття завершується виконанням завдання: 

 

Завдання 4. Дати пояснення наведеним у таблиці вимогам безпеки при 

застосуванні біопрепаратів в аграрному секторі 

 

Номер 

варіанту 
Вимоги 

1 

всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові 

(до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних 

повітряних потоках 

http://ecoindustry.pro/avtorski-statti/ekologichni-naslidky-tradyciynogo-silskogo-gospodarstva-organichne-vyrobnyctvo-v
http://ecoindustry.pro/avtorski-statti/ekologichni-naslidky-tradyciynogo-silskogo-gospodarstva-organichne-vyrobnyctvo-v
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text
https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html
https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html
https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html
https://www.cherk-consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-zakonodavstva/1805-bezpechne-zastosuvannia-pestytsydiv-ta-ahrokhimikativ-u-silskomu-hospodarstvi
https://www.cherk-consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-zakonodavstva/1805-bezpechne-zastosuvannia-pestytsydiv-ta-ahrokhimikativ-u-silskomu-hospodarstvi
https://www.cherk-consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-zakonodavstva/1805-bezpechne-zastosuvannia-pestytsydiv-ta-ahrokhimikativ-u-silskomu-hospodarstvi
https://www.cherk-consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-zakonodavstva/1805-bezpechne-zastosuvannia-pestytsydiv-ta-ahrokhimikativ-u-silskomu-hospodarstvi
https://www.cherk-consumer.gov.ua/hromadianam/upravlinnia-derzhnahliadu-za-dot-san-zak/novyny-upravlinnia-derzhnahliadu-za-dottymanniam-sananitarnoho-zakonodavstva/1805-bezpechne-zastosuvannia-pestytsydiv-ta-ahrokhimikativ-u-silskomu-hospodarstvi
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2 

у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж 

ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені 

попереджувальні написи 

3 

адміністрація господарств завчасно, але не пізніше 

ніж за дві доби до початку проведення кожної 

хімічної обробки, повинна сповістити населення, 

власників суміжних сільськогосподарських угідь та 

об'єктів про місця, строки і методи застосування 

пестицидів 

4 

до всіх видів робіт, пов’язаних із застосуванням 

пестицидів, допускаються особи, що пройшли 

медичний огляд, спеціальну підготовку та мають 

відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання 

робіт з пестицидами та забезпечені засобами 

індивідуального захисту (спеціальний одяг і 

спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, 

зору) 

5 

санітарний розрив від населених пунктів, 

тваринницьких комплексів, місць проведення ручних 

робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і 

місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні 

повинен бути не менше 500 м, при штанговому і 

гербігації дощуванням - 300 м. 

6 

обприскування вентиляторними і штанговими 

обприскувачами допускається при швидкості вітру до 

3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне). 

Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом 

дощування (гербігація) допускається при швидкості 

вітру до 4 м/с 

7 

При виконанні авіаційних робіт із застосуванням 

пестицидів у сільському господарстві, замовник 

авіаційно-хімічних робіт за три доби до початку 

авіаційних обробок повинен поінформувати 

населення місцевості, прилеглої до полів, через 

засоби масової інформації (радіо, пресу, телебачення) 

про місце, строки, термін проведення обробок 

пестицидами і агрохімікатами; про заборону 
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проведення сільськогосподарських та інших робіт, 

випасу тварин ближче ніж 1 км від місця обробок; 

про необхідність вивезення пасік до іншого місця 

медозбору на відстань понад 5 км від місць 

проведення авіаційних обробок 

сільськогосподарських культур пестицидами на 

період до 5 діб 

8 

При виконанні авіаційних робіт із застосуванням 

пестицидів у сільському господарстві, замовник 

авіаційно-хімічних робіт за три доби до початку 

авіаційних обробок повинен встановити спеціальні 

попереджувальні знаки безпеки з вказівкою кінцевого 

строку очікування на відстані 300 м від 

оброблюваних ділянок, а також на дорогах, що 

проходять через ці ділянки, та на дорогах, які ведуть 

до аеродрому або вертодрому 

9 

При виконанні авіаційних робіт із застосуванням 

пестицидів у сільському господарстві, замовник 

авіаційно-хімічних робіт за три доби до початку 

авіаційних обробок повинен не проводити авіаційні 

обробки пестицидами сільськогосподарських 

культур, лісів та інших угідь, що розташовані ближче 

5 км від місць постійного перебування медоносних 

пасік 

10 

При виконанні авіаційних робіт із застосуванням 

пестицидів у сільському господарстві, замовник 

авіаційно-хімічних робіт за три доби до початку 

авіаційних обробок повинен не проводити авіаційні 

обробки пестицидами сільськогосподарських 

культур, лісів та інших угідь, що розташовані ближче 

1 км від населених пунктів, тваринницьких і 

птахоферм, посівів сільськогосподарських 

культур, що використовуються у їжу без термічної 

обробки, а також садів і виноградників та місць 

проведення сільськогосподарських робіт 
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Практичне заняття 5 

 

Технологічні схеми ТЕС і ТЕЦ. Техногенні фактори впливу на 

довкілля і персонал. Розрахунок кількості шлаку при роботі ТЕС на 

кам’яному вугіллі  
 

Мета заняття: набуття професійної компетентності зі здатності 

- керувати системами управління цивільним захистом, охороною 

праці, техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, 

організації, території (ПРН-19), зокрема – ТЕС та ТЕЦ; 

- розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на 

регулювання та забезпечення цивільної безпеки (ПРН-5), зокрема – при 

експлуатації системи гідрозоловидалення ТЕС і ТЕЦ. 

 

Підготовка до практичного заняття потребує перегляду конспекту 

лекції і повторення питань, що стосуються технологічних схем ТЕС і 

ТЕЦ, небезпечних факторів їх впливу на людину і довкілля, вимог до 

очищення димових викидів та до шлакозоловідвалів. Також необхідно 

повторити розрахунок кількості шлаку при роботі ТЕС на кам’яному 

вугіллі та засоби зменшення витрат технологічної води. 

 

Завдання 5. Теплова електростанція (ТЕЦ) працює на вугіллі, 

зольність якого становить Ас %, а нижча теплота згорання дорівнює 𝑄р
н 

МДж/кг. Сумарна потужність станції по електроенергії і теплу 

(потужність котлоагрегату) становить N МВт, к.к.д. – ŋ. Яка кількість 

золи і шлаків утворюється протягом року, якщо за цей період ТЕЦ 

працює 8000 год.? Які додаткові ризики для довкілля і персоналу 

виникають при експлуатації шлакозоловідвалу? 

Таблиця 5 

Номер 

варіанту 

Потужність 

котлоагрегату 

ТЕЦ, N, МВт 

Зольність 

вугілля,  

Ас, % 

Нижча 

теплота 

згорання 

вугілля, 

𝑄р
н, МДж/кг 

К.к.д. 

котлоагрегату 

1 60 20 24 0,88 

2 80 21 24 0,89 

3 100 22 23 0,90 
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4 120 23 23 0,91 

5 140 24 22 0,92 

6 160 25 22 0,88 

7 40 21 23 0,89 

8 20 22 23 0,90 

9 90 23 22 0,91 

10 150 24 22 0,92 

 

Рекомендація: маса палива, що згорає в котлоагрегаті ТЕЦ за рік, 

розраховується за формулою, наведеною на с. 133 у посібнику 

В. Гнєушева «Формування та розробка техногенних родовищ» 

(розміщений на сторінці дисципліни на платформі Moodle за адресою 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1) 

 

Мп =
3600 ∙ 𝑁

𝑄н
р
∙ 𝜂

8000, кг, 

 

а маса золи визначається так: М3=Мп·Ас/100, 

де Ас – зольність вугілля, %.  

При обговоренні виконання завдання за різними варіантами буде 

зроблено висновок щодо впливу зольності вугілля на інтенсивність 

заповнення шлакозоловідвалу та рівень техногенного навантаження на 

довкілля. 

 

Практичне заняття 6. 

 

Потенційні небезпеки і ризики альтернативної енергетики. 

Розрахунок необхідної маси біопалива для забезпечення роботи ТЕЦ 

заданої потужності по генерації електро- та теплової енергії   

 

Мета заняття: набуття професійної компетентності зі здатності  

- визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайної 

ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та оцінювати 

можливі наслідки та ризики (ПРН-6), зокрема – при використанні 

альтернативних джерел енергії; 

- приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, 

визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1
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оцінювати ресурси (ПРН-16), зокрема – при використанні 

альтернативних джерел енергії.   

 

При підготовці до заняття необхідно опрацювати матеріал лекції та 

ознайомитись із Законом України «Про ринок електричної енергії» (цей 

документ наведено на сторінці дисципліни на навчальній платформі 

Moodle, https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259 ) та зі ст. 62 

цього Закону (безпека електропостачання, безпека довкілля, безпека 

здоров’я, життя людей, безпека матеріальних цінностей). Також 

необхідно звернути увагу на «безпековий» зміст поняття 

«електропостачальник останньої надії».  

Це практичне заняття передбачає також ознайомлення з Законом 

України «Про альтернативні джерела енергії» (наведений на сторінці 

дисципліни в розділі «Нормативні документи» за адресою 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259 ), ст. 3, 4, 10-14 цього 

Закону про питання безпеки при використанні альтернативних джерел 

енергії. Заняття завершує розрахунок необхідної маси біопалива для 

забезпечення роботи міні-ТЕЦ заданої потужності по генерації електро- 

та теплової енергії. 

 

Завдання 6. Розрахувати необхідну масу біопалива для роботи міні-ТЕЦ 

за вихідними даними таблиці 

Таблиця 6 

Номер 

варіанту 

Потужність 

котлоагрегату 

міні-ТЕЦ,  

N, МВт 

Вид 

біопалива 

Нижча 

теплота 

згорання 

біопалива, 

𝑄р
н, 

МДж/кг 

К.к.д. 

котлоагрегату 

1 3 солома 15,7 0,88 

2 4 
кукурудза 

(качан) 
14,6 0,89 

3 5 тирса 8,7 0,90 

4 6 
тріска 

деревна 
10,9 0,91 

5 7 
луска 

соняшника 
17 0,92 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259
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6 8 солома 22 0,88 

7 9 
кукурудза 

(качан) 
15 0,85 

8 10 тирса 9 0,84 

9 11 
тріска 

деревна 
11 0,87 

10 12 
луска 

соняшника 
16,5 0,89 

 

Рекомендація. Розрахункова частина аналогічна попередній задачі. При 

аналізі задачі перелічити додаткові ризики, що виникають при 

використанні біопалив на ТЕЦ. 

Корисним для розуміння суті альтернативного і біопалива може 

стати перегляд авторських пізнавальних відеофільмів «Ірландська ТЕЦ 

«Едендеррі» на альтернативному паливі» та «Біопаливо ТЕЦ 

Фінляндії», які розміщені на сторінці дисципліни в блоці «Навчальне 

відео» (https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2). 

 

Практичне заняття 7 

Визначення відповідності заданого опромінення лімітам доз 

опромінення працівників і населення різних категорій  

Мета заняття: набуття компетентності стосовно здатності  

- визначати та аналізувати можливі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та 

оцінювати можливі наслідки та ризики (ПРН-6), зокрема – на об’єктах 

ядерної енергетики; 

- - аналізувати та оцінювати стан забезпечення цивільного 

захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, 

інженерних мереж (ПРН-15) об’єктів ядерної енергетики; 

- приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних 

умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати 

альтернативи, оцінювати ресурси (ПРН-16), зокрема - в умовах загрози 

витоку радіації. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
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Під час заняття здійснюється ознайомлення з Законом України «Про 

фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». Але бажано 

самостійно, при підготовці до заняття уважно розглянути такі розділи 

згаданого Закону, як: державна система фізичного захисту, 

відповідальність за порушення законодавства з фізичного захисту АЕС 

(текст Закону викладено на сторінці дисципліни за адресою 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2). 

Студенти мають ознайомитися також з Основними санітарними 

правилами забезпечення радіаційної безпеки України та НРБУ-97 – 

Нормами радіаційної безпеки України, звернувши особливу увагу на 

визначення відповідності заданого опромінення лімітам доз опромінення 

працівників і населення різних категорій.  Названі документи так само 

викладені на сторінці навчальної платформи Moodle 

(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2).  

 

Завдання 7. Вимірювання дози іонізуючої радіації показали 

результати, наведені в таблиці. Керуючись НРБУ-97, встановити, для 

якої категорії працівників (А, Б) і населення (В) ці дози є допустимими. 

 

Таблиця 7 

Варіант Ефективна доза опромінення, мЗв. рік 

1 2,1 

2 0,2 

3 0,3 

4 2,4 

5 0,5 

6 0,6 

7 0,7 

8 1,2 

9 1,7 

10 1,9 

Зауваження. При відповіді на запитання цього завдання керуйтесь табл. 

5.1. НРБУ-97. Зверніть увагу на те, що через обмеженість поліграфічних 

можливостей друку документу ліміти дози опромінювання вказані в 

мЗв.рік в ступені -1, отже ліміт ефективної дози 20 мЗв.рік в ступені -1 

це 20·10-1=2 мЗв. рік. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
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Практичне заняття 8 

 

Організація контролю ефективності менеджменту безпеки АЕС 

відповідно до рекомендацій INSAG-13 «Менеджмент експлуатаційної 

безпеки на атомних електростанціях».  
 

Мета заняття: набуття компетентності щодо здатності здобувача 

освіти 

- розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на 

регулювання та забезпечення цивільної безпеки (ПРН-5), зокрема – 

шляхом удосконалення менеджменту безпеки на АЕС. 

Підготовка до практичного заняття передбачає повторення 

лекційного матеріалу за відповідною темою та ознайомлення з «INSAG-

13. Менеджмент експлуатаційної безпеки на атомних електростанціях» 

(URL : https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-4).   

Під час заняття цей документ МАГАТЕ буде проаналізовано з позицій 

формування та підтримки культури безпеки персоналу АЕС. 

 

Завдання 8. Керуючись рекомендаціями «INSAG-13. Менеджмент 

експлуатаційної безпеки на атомних електростанціях», дати відповіді на 

запитання: 

Таблиця 8 

Варіант Запитання 

1 Які головні цілі менеджменту безпеки? 

2 Яке значення має термін «система менеджменту безпеки»? 

3 Що являє собою система менеджменту безпеки? 

4 Які компоненти менеджменту безпеки? 

5 Які функції органу, що регулює безпеку АЕС? 

6 Зміст Заяви про політику в галузі забезпечення безпеки  

7 Обов’язки і відповідальність лінійних керівників на АЕС за 

безпеку. 

8 Роль і відповідальність підтримуючих організацій за 

безпеку на АЕС. 

9 Виконання оцінок ризиків на АЕС. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-4
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10 Здійснення нагляду лінійними керівниками і начальниками 

за культурою безпеки персоналу АЕС. 

 

Це практичне заняття є завершальним, тому включає в себе підбиття 

підсумків вивчення дисципліни, аналіз взаємопов’язаних показників 

техногенних небезпек, що генеруються сучасними виробничими 

технологіями, а також заходів попередження реалізації цих небезпек. 
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2. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання наступний: 

- підготовка до аудиторних занять – 18 год., (20 л/16 пр) 

- підготовка до контрольних заходів – 24 год. 

- самостійне опрацювання деяких тем курсу – 27 год.  

Разом:                                                                 – 69 год.  

Всього самостійна робота – 69 год. (денна форма); 

                                             – 93 год. (заочна та дистанційна форми)   

 

2.1. Самостійне опрацювання деяких тем теоретичного курсу.  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
НПАОП 27.0-1.01-08. Правила охорони праці в 

металургійній промисловості 
3 3 

2 

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій 

для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних 

(брикетних) фабрик 

3 3 

3 
НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для 

виробництв основної хімічної промисловості 
3 3 

4 Концепція підвищення рівня хімічної безпеки 3 3 

5 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97) 3 3 

6 

Закон України Про державну систему біобезпеки 

при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих 

організмів 

3 3 

7 

Рішення РНБО Про виклики і загрози 

національній безпеці України в екологічній сфері 

та першочергові заходи щодо їх нейтралізації 

3 3 

8 Нанотехнології та глобальна безпека 3 3 

9. 

Рекомендації та деякі міркування щодо політики 

щодо нанотехнологій, спрямовані на збільшення 

безпеки за рахунок забезпечуваних 

нанотехнологіями додатків 

3 3 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=29327
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11. Десять тем основного курсу дисципліни - 52 

12. Підготовка до контрольних заходів 24 8 

 Підготовка до аудиторних занять 18 6 

 Разом: 69 93 

Підсумком самостійної роботи здобувача вищої освіти денної і 

заочної форм навчання є складання письмового звіту за вказаними 

темами, який виконується у вигляді окремого звіту. 

Звіт складається з плану, основної частини, списку використаної 

літератури та додатків (при необхідності). 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 – 0,75 сторінки 

на 1 годину самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання і 0,2-0,3 сторінки для здобувачів вищої освіти, що 

навчаються заочно чи дистанційно.  

Звіт оформлюється на стандартному аркуші паперу формату А4 

(210x297) з одного боку, шрифт Times New Roman 14 кегль, інтервал 1,5. 

Поля: праве – 10 мм, верхнє, нижнє, ліве - 20 мм. Звіт, за вказівкою 

викладача, надсилається на навчальну платформу Moodle.  

Розгляд, а при потребі – захист звіту про самостійну роботу 

відбувається у терміни, обумовлені викладачем. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

 

Поточний контроль знань полягає в оцінюванні рівня підготовленості 

здобувачів вищої освіти до виконання конкретних видів робіт, повноти 

та якості засвоєння навчального матеріалу за темами та змістовими 

модулями навчальної дисципліни. 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку 

від 0 до 100 балів – при поточному та проміжному контролі знань. 

Якщо студент виконав усі види робіт, передбачені силабусом 

дисципліни, успішно пройшов модульні контролі (МК) поточної 

успішності та набрав не менше 60 балів, то сума оцінок поточної 

успішності та МК може бути зарахована як підсумкова складова, тобто – 

як екзаменаційна оцінка. Якщо результати поточних МК і підсумкова, 

отримана «автоматом» оцінка не задовольняють здобувача, він може 

здавати екзамен у формі підсумкового МК. 
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Розподіл балів для оцінювання знань здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання з дисципліни. 

Максимум за одне тестування (ННЦНО) з лекційних занять – 20 балів, 

отже, за два тестування – до 40 балів. 

Викладач на практичних заняттях, залежно від теми, може виставити 

максимум 3-5 балів за одне практичне заняття. У підсумку це становить 

40 балів. 

При несвоєчасному відпрацюванні практичного заняття кількість 

балів зменшується в два рази. 

Оцінювання практичних робіт: 

0% від максимальної кількості балів за одне практичне заняття – 

завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Відпрацювання практичних занять обов’язкове. 

Оцінювання звіту за самостійну роботу – до 20 балів.  

Підсумок: 60 балів. 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

- участь у науково-практичних конференціях – 5 балів; 

- участь у науковій кафедральній роботі – 10 балів. 

Здобувачеві вищої освіти заочної форми навчання індивідуальне 

завдання видається під час настановної сесії або у міжсесійний період.  

Захист індивідуального завдання здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання відбувається під час екзаменаційної сесії у формі співбесіди з 

викладачем. При проведенні заняття в режимі «онлайн» захист відбувається 

при ввімкнутій веб-камері гаджету студента і демонстрації ним на екрані тексту 

виконаного завдання. 
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Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання 

Аудиторна та самостійна робота Підсумковий модуль Усього 

0-60 0-40 0-100 

 

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання 

Самостійна робота 
Аудиторна  

робота 

Підсумковий 

модуль 
Усього 

0-30 0-30 0-40 0-100 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти  

Рівень компетентності 

та критерії оцінювання 

Кількість  

набраних 

балів 

Оцінки за 

національ-

ною 

шкалою 

Високий (творчий): 

здобувач вищої освіти систематично за поточним й 

за підсумковим контролями виявив глибокі знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах, вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно 

послідовно дав відповіді на поставлені питання, 

вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач та аналізувати 

достовірність одержаних результатів, допускаючи 

деякі неточності. 

90...100 відмінно 



25 
 

Достатній (конструктивно-варіативний): 

здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим 

контролями виявив міцні знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих літературних 

джерелах, аргументовано дав відповіді на поставлені 

питання, вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, допускаючи 

неточності і несуттєві помилки.  

82...89 

добре 

 Достатній (конструктивний): 

здобувач вищої освіти та за поточним й підсумковим 

контролями виявив достатні знання навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних  рекомендованих літературних 

джерелах, дав відповіді на поставлені питання, які, 

однак, містять певні (неістотні) неточності, достатні 

вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач. 

74...81 

Середній (репродуктивний): 

здобувач вищої освіти за поточним й підсумковим 

контролями виявив посередні знання значної 

частини навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих літературних джерелах, дав мало 

аргументовані відповіді на поставлені питання, які 

містять істотні неточності, слабкі вміння 

застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач.  

64...73 
задовільн

о 

Достатній (репродуктивний): 

здобувач за поточним й підсумковим контролями виявив 

слабкі знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних 

літературних джерелах, дав неточні або мало 

аргументовані відповіді на поставлені питання, з 

порушенням послідовності викладення, слабкі вміння 

застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач, допускаючи суттєві помилки. 

60...63 
задовільн

о 
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Низький (рецептивно-продуктивний): 

здобувач вищої освіти виконав значну частину видів 

навчальної роботи, за поточним й підсумковим 

контролями виявив незнання значної частини 

навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих літературних джерелах, допустив 

істотні помилки у відповідях на поставлені питання, 

невміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач (здобувач вищої 

освіти має право на повторний підсумковий 

контроль).  

35...59 

незадові-

льно 
Низький (непродуктивний): 

здобувач вищої освіти виконав частину видів 

навчальної роботи, за поточним й підсумковим 

контролями, виявив незнання значної частини 

навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних  

рекомендованих літературних джерелах, допустив 

істотні помилки у відповідях на поставлені питання, 

невміння орієнтуватися під час розв’язання 

практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень (здобувач вищої освіти 

обов’язково повинний повторно вивчити навчальну 

дисципліну). 

1...34 

 

 

4. ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Література  

1. Закон України «Про охорону праці». URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 05.11.2021 р.)  

2. ДСП 3.3.1.038-99 «Підприємства чорної металургії. Державні 

санітарні правила». URL : 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2 (дата 

звернення 29.11.2021 р.) 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2
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3. НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 

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

(дата звернення 29.11.2021 р.) 

4. Гнєушев В. О. Формування та розробка техногенних родовищ : 

навч. посібник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 152 с. URL: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-1 (дата 

звернення 29.11.2021 р.) 

5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії». URL : 

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

28.11.2021 р.) 

6. Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання». URL : 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2 (дата 

звернення 26.11.2021 р.) 

7. НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України. URL : 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4259#section-2 (дата 

звернення 29.11.2021 р.) 

Решта літературних джерел і дані для їх пошуку вказані 

безпосередньо в тексті кожної практичної роботи і на сторінці 

дисципліни на навчальній платформі Moodle. 

 

4.1. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75. 

URL: http://lib.nuwm.edu.ua/  

2. Обласна наукова бібліотека  – м. Рівне, майдан Короленка, 6. 

URL: http://libr.rv.ua  

3. Верховна Рада України. URL: http://www.portal.rada.gov.ua 

4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua 

5. Міністерство праці та соціальної політики України. URL: 

https://www.msp.gov.ua/  

6. Управління Держпраці у Рівненській області. URL: 

http://rv.dsp.gov.ua/  

7. Журнал „Промислова безпека”. URL: http://prombezpeka.com/ 

8. Журнал «Охорона праці». URL: http://ohoronapraci.kiev.ua/  

9. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. URL: 

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