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Вступ 

 

Мета вивчення дисципліни «Промислова безпека сучасних ви-

робничих технологій» полягає у формуванні в майбутніх спеціаліс-

тів з охорони праці умінь та компетенцій для забезпечення ефекти-

вного управління охороною праці та безпекою виробництв з ураху-

ванням особливостей технологічних процесів різних галузей про-

мисловості, досягнень науково-технічного прогресу та міжнародно-

го досвіду.  

Завданням вивчення дисципліни є формування в майбутніх спе-

ціалістів з охорони праці необхідних знань і вмінь для вирішення 

завдань в рамках їх професійних компетенцій щодо аналізу й оцінки 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, оцінки та обґрунту-

вання можливих наслідків аварій на промислових об’єктах, науко-

вих та організаційних основ безпеки виробничих процесів і стійкос-

ті виробництв у надзвичайних ситуаціях. 

Вивчати дисципліну «Промислова безпека сучасних виробничих 

технологій» рекомендується відповідно до даних методичних вказі-
вок, які складено згідно з робочою програмою для студентів спеціа-

льності 7.17020201 та 8.17020201 – Охорона праці (за галузями). 

При вивченні дисципліни необхідно звертатись за консультація-

ми на кафедру охорони праці і безпеки життєдіяльності. 
Підсумком вивчення дисципліни є екзамен. 

 

1. ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Практичне заняття 1 

Класифікація небезпечних факторів промислових аварій. Вибух і 

горіння. Параметри вибуху. Коефіцієнт руйнівної сили вибуху. 

 

Вказати відмінності між вибухом і горінням та ідентифікувати ці 
явища по наведених викладачем вихідних даних. Здійснити розра-

хунок радіусу зони дії повітряної ударної хвилі та надлишкового 

тиску, що діє в зоні,  
 

Література [1, с. 93-96]. 
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Практичне заняття 2 

Пристрої для зменшення тиску вибуху. Вибухові мембрани і кла-

пани, вибір їх розмірі (розв'язування задач). 

 

Для сушильних апаратів, що працюють з пило-повітряною вибу-

хонебезпечною сумішшю, підібрати конструкцію вибухового кла-

пана та за вихідними даними, що повідомить викладач, визначити 

місце його встановлення та розрахувати його основні розміри. 

 

Література [2, с. 126-132]. 

 

Практичне заняття 3 

Гідродинамічні аварії, їх чинники та розвиток. Параметри ура-

ження уламками, чинники теплового та іонізуючого випромінюван-

ня. Запобігання аваріям цих видів (розв'язування задач). 

Причини руйнування греблі. Розрахувати висоту хвилі, що утво-

рюється в І створі, час добігання хвилі прориву від першого до дру-

гого створу. Сучасні технології будівництва гідроспоруд, що під-

вищують їх надійність. 

 

Література [1, с. 188-198]. 

 

Практичне заняття 4 

Технологічні процеси із застосуванням НХР. Прогноз розвитку 

техногенної аварії та її наслідків (розв'язування задач). 

 

Технологічні схеми виготовлення аміачної селітри та карбаміду. 

НХР, що застосовуються в цих схемах. За вихідними даними, нада-

ними викладачем, розрахувати максимальну глибину забрудненого 

повітря при аварійному викиді аміаку, час підходу забрудненого 

повітря до населеного пункту, тривалість дії НХР. 

 

Література [3, с.280-284; 4]. 
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Практичне заняття 5 

Розрахунок кількості шлакових та зольних відходів котелень і 

теплових електростанцій залежно від їх потужності, а також 

виду і зольності палива. Правила спорудження шлакозоловідвалів 

ТЕС. 

 

За вихідними даними, наданими викладачем, виконати розраху-

нок кількості шлакових та зольних відходів котелень і теплових 

електростанцій. Письмово сформулювати основні вимоги до шлако-

золовідвалу для недопущення потрапляння шкідливих речовин у 

грунт. 
 

Література [5, с. 22-24]. 

 

Практичне заняття 6 

Виробничі технології із застосуванням аміаку.  Властивості фо-

сфогіпсу – відходів виробництва фосфорної кислоти.  Розрахунок 

кількості утворення фосфогіпсу залежно від потужності виробни-

цтва (розв'язування задач). 

 

Технологічні схеми виготовлення аміачної селітри та карбаміду. 

За вихідними даними, наданими викладачем, розрахувати кількість 

утворення фосфогіпсу залежно від потужності виробництва. 

 

Література [4] 

 

Практичне заняття 7 

 

Прогноз розвитку подій при технологічній аварії з витоком амі-

аку при різних метеорологічних умовах (розв’язування задач). 

 

За наданими викладачем даними щодо кількості витоку аміаку, 

метеорологічних умов в зоні витоку спрогнозувати можливі втрати 

населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ) 

 

Література [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Практичне заняття 8 

 

Розрахунок часу дії джерела забруднення – розливу аміаку зале-

жно від температури і виду розливу (розв'язування задач). 

 

За наданими викладачем даними щодо кількості витоку аміаку, 

площі розливу, виду розливу («вільно» та «у піддон») метеорологі-
чних умов в зоні витоку розрахувати тривалість випаровування ви-

току і запропонувати дії керівництва щодо виклику рятівників, ева-

куації персоналу тощо.  

 

Література [6, табл. 21, ]. 

 

Практичне заняття 9 

Визначення ступеня хімічної небезпеки промислового об’єкта і 

адміністративно-територіальної одиниці (розв'язування задач). 

 

Залежно від чисельності населення, що потрапляє в прогнозова-

ну зону хімічного забруднення та частки території, що потрапляє в 

зону можливого забруднення, визначити ступінь хімічної небезпеки 

промислового об’єкта 
 

Література [6, табл. 22]. 

 

Практичне заняття 10 

Порядок проведення аналізу ризику промислових аварій. Плану-

вання й організація робіт, ідентифікація небезпек, оцінка ризику, 

розробка рекомендацій (розв'язування задач). 

 

Користуючись «Методикою визначення ризиків та їх прийнят-
них рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпе-

ки», спланувати роботи щодо аналізу ризику промислової аварії 
конкретного підприємства (за вихідними даними, наданими викла-

дачем), вибрати об’єкт аналізу, виконати ідентифікацію небезпек та 
оцінку ризику техногенної небезпеки. 

 

Література [7]. 
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Практичне заняття 11 

Практичне застосування методів аналізу ризику НС: «Що ста-

неться, якщо..?», «перевірочний лист», «аналіз небезпеки і працез-

датності» (розв'язування задач). 

 

Для наведеної викладачем технологічної схеми виробництва ви-

конати аналіз ризику техногенних НС із застосуванням методів ана-

лізу «Що станеться, якщо..?», «перевірочний лист», «аналіз небез-
пеки і працездатності» 

 

Література [7]. 

 

Практичне заняття 12 

Практичне застосування методів аналізу ризику НС: аналіз ви-

дів і наслідків відмов, аналіз «дерева відмов» і «дерева подій» (роз-

в'язування задач). 

 

Для наведеної викладачем технологічної схеми виробництва ви-

конати аналіз ризику техногенних НС із застосуванням методів ана-

лізу видів і наслідків відмов, аналіз «дерева відмов» і «дерева по-

дій» (розв'язування задач) 

 

Література [7]. 

 

Практичне заняття 13 

Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) в 

різних галузях промисловості. Розрахунок порогових мас НР. Скла-

дання Повідомлення про результати ідентифікації ОПН (форма 

ОПН-1) (розв'язування задач). 
 

Використовуючи «Порядок ідентифікації та обліку об'єктів під-

вищеної небезпеки» визначити для об’єктів, заданих викладачем, 

значення порогових мас НР, а також ознайомитись з формою ОПН-

1 і заповнити її для заданого об’єкту. 
 

Література [8]. 
 

Практичне заняття 14 

Порядок декларування ОПН. Порядок проведення експертизи 
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безпеки. Складання висновку експертизи. Складання Декларації без-

пеки ОПН (розв'язування задач). 
 

Використовуючи «Порядок ідентифікації та обліку об'єктів під-

вищеної небезпеки» скласти для об’єктів, заданих викладачем і 
опрацьованих на попередньому занятті, Декларацію безпеки ОПН 

 

Література [8]. 
 

Практичне заняття 15 

Конструкція будівель вибухонебезпечних виробництв. Системи 

активного придушення вибуху (розв'язування задач). 

 

Використовуючи НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення катего-

рій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожеж-

ною та пожежною небезпекою», визначити відповідність будівлі 
вибухонебезпечного виробництва вимогам, а також підібрати сис-

тему активного придушення вибуху. 
 

Література [9]. 

 

Практичне заняття 16 

Вентиляція і водовідлив як чинники промислової безпеки кар’єрів 

з видобування будівельних матеріалів відкритим способом (розв'я-

зування задач). 
 

Розглянути чотири схеми природної вентиляції кар’єру з видо-

бування будівельних матеріалів відкритим способом та спрогнозу-

вати їх ефективність. За вихідними даними, наданими викладачем, 

розглянути і підібрати схему штучної вентиляції кар’єра та розра-

хувати її необхідну продуктивність 
 

Література [10, с. 77-80]. 

 

Практичне заняття 17 

Виробничі технології виробництва будматеріалів подрібненням. 

Потенційні небезпеки та їх попередження (розв'язування задач). 
 

Використовуючи ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві. Основні положення», розглянути запропоно-
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вану викладачем технологічну схему виробництва будівельного 

щебеню, виявити потенційні небезпеки та визначити шляхи і засоби 

їх попередження. 

Література [11]. 
 

Практичне заняття 18 

Розробка заходів з експлуатації будівель з урахуванням впливів 

довкілля і техногенних небезпек. Терміни служби будівель. Встано-

влення класів відповідальності споруд за ДБН В.1.2-14-2009 (розв'я-

зування задач). 
 

За наданими викладачем вихідними даними, використовуючи  

встановити клас відповідальності споруд та їх елементів. Проконтро-

лювати відповідність віку споруди вимогам безпеки.  

 

Література [12]. 
 

Практичне заняття 19 

Встановлення категорій відповідальності конструкцій та еле-

ментів споруд. Класифікація та визначення граничних станів про-

мислового об’єкта. Заходи з забезпечення живучості промислового 

об’єкта.  

 

За заданими викладачем вихідними даними визначити можливі 
граничні стани промислового об’єкта та розробити заходи з забезпе-

чення його живучості.  
 

Література [12]. 

 

Практичне заняття 20 

Порядок складання та затвердження паспортів ПНО для про-

мислового підприємства 

 

На підставі Положення про паспортизацію потенційно небезпечних 

об'єктів ознайомитись з порядком складання та доповнення пас-

портів ПНО - промислових підприємств та підготувати документа-

цію для складання паспорта для конкретного виробництва. 

 

Література [13]. 

Практичне заняття 21 
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Порядок складання та затвердження паспортів ПНО для автоза-

правної станції, тунелю, мосту, залізничної станції, трубопроводу, 

родовища нафти і газу, метро. 

 

На підставі вихідних даних, наданих викладачем та Положення про 

паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів скласти паспорти 

ПНО для автозаправної станції, тунелю, мосту, залізничної станції, 
трубопроводу, родовища нафти і газу, метро. 

 

Література [13] 

 

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

2.1. Денна, заочна форми 
 

№ 

з/п 
Назва питання Література 

1 Безпека експлуатації систем водопостачання 14, с. 20-

25 

2 Безпека експлуатації систем газопостачання 

підприємств 

14, с. 96-

105 

3 Безпека експлуатації теплових мереж 14, с. 

131-156 

Підсумком самостійної роботи студента денної і заочної форм 

навчання є складання письмового звіту за вказаними темами, який 

може виконуватись у конспекті лекцій або у вигляді окремого звіту. 

Звіт складається з плану, основної частини, списку використаної 
літератури та додатків (при необхідності). 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,75 – 1 сторін-

ки на 1 годину самостійної роботи для студентів денної форми на-

вчання і 0,2-0,3 сторінки для студентів, що навчаються заочно чи 

дистанційно.  

Звіт оформлюється на стандартному аркуші паперу формату А4 

(210x297) з одного боку. Поля: праве – 10 мм, верхнє, нижнє, ліве - 

20 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою (копія звіту подається на електронному носії). 
Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, обу-

мовлені викладачем. 
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2.2. Курсовий проект 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (36 год.) – курсовий 

проект (фаховий). 

Курсовий проект виконується за темою «Підвищення рівня про-

мислової безпеки технологічного процесу виготовлення будівель-

них конструкцій» (варіант). Обсяг розрахунково-пояснювальної за-

писки  має складати  20 – 25 с., графічна частина – 2 аркуші форма-

ту А2. Проект включає в себе детальний опис технологічного про-

цесу, аналіз потенційних небезпечних чинників, аналіз ризиків, 

прогнозування можливих НС техногенного походження, інженерні 
та організаційні заходи з попередження чи мінімізації негативних 

впливів НС на роботу об’єкту. Оцінювання курсового проекту здій-

снюється за 100-бальною шкалою, з урахуванням  якості укладання 

розрахунково-пояснювальної записки, розробки графічної частини 

та переконливості захисту проекту. Таблиця оцінювання курсового 

проекту наведена в розділі 4 цих методичних вказівок. 

 

3. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

Змістовий модуль 1. Промислові аварії та катастрофи 

1. Виробничі технології: суть поняття, історія, класифікація, 

життєвий цикл. Виробничі технології як джерело небезпек. 

2. Природні, техногенні та соціальні чинники промислових 

аварій. 

3. Головні небезпечні фактори промислових аварій у різних 

галузях промисловості, зокрема у будівництві. 
4. Сучасні методи оцінки техногенної безпеки промислових 

підприємств 

5. Масштаби можливих наслідків виробничих аварій. 

 

Змістовий модуль 2. Оцінка наслідків можливих аварій на 

промислових об’єктах 

6. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпеч-

них хімічних  речовин (НХР) при аваріях на промислових об'єктах і 
транспорті. 

7. Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифіка-

цію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». 
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8. Речовини, що роблять промислове підприємство потенційно 

небезпечним. 

9. Документальне оформлення результатів експертизи промис-

лової безпеки потенційно небезпечного виробництва. 

10. Декларація безпеки: її форма, зміст, порядок складання. 

 

Змістовий модуль 3. Забезпечення промислової безпеки 

11. Насиченість території України потенційно небезпечними 

об’єктами (ПНО). 

12. Заходи з забезпечення промислової безпеки ПНО. 

13. Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного і при-

родного характеру, визначення і періодичне уточнення показників 

ризику надзвичайних ситуацій для виробничого персоналу і насе-

лення на прилеглій території. 
14. Декларування безпеки, ліцензування і страхування відпові-

дальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечного виро-

бничого об'єкта і гідротехнічної споруди. 

15. Удосконалення технологічних процесів і обладнання як 

найдієвіший засіб забезпечення промислової безпеки. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Поточний контроль знань полягає в оцінюванні рівня підготов-

леності студентів до виконання конкретних видів робіт, повноти та 
якості засвоєння студентами навчального матеріалу за темами та 
змістовими модулями навчальної дисципліни. 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розра-

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

Студент може одержати залік, якщо він виконав усі види робіт, 
передбачені робочою програмою, та накопичив не менше 60 балів, 

відведених для їх оцінювання з семестрового контролю. 

Розподіл балів для оцінювання знань студентів денної форми 

навчання з дисципліни. 

Максимум за одне тестування з лекційного заняття: 

2 бал. × 14 занять = 28 балів.  

Максимум за одне практичне заняття – 1,5 бали: 

1 бал. × 21 заняття = 21 бал при умові своєчасного відпрацюван-
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ня. При несвоєчасному відпрацюванні заняття - до 0,5 балу залежно 

від теми заняття. 

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 окре-

мі 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 11 балів.  

Підсумок: 60 балів. 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

- участь у науково-практичних конференціях – 5 балів; 

- участь у науковій кафедральній роботі – 10 балів. 

Студентам заочної форми навчання індивідуальне завдання ви-

дається під час настановної сесії або у міжсесійний період.  

Захист індивідуального завдання студентів заочної форми на-

вчання відбувається під час екзаменаційної сесії у формі співбесіди 

з викладачем. 

 

Шкала оцінювання студентів денної форми навчання 

Аудиторна та самостійна робота Підсумковий модуль Усього 

0-60 0-40 0-100 

 

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

Самостійна робота 
Аудиторна  

робота 
Підсумковий 

модуль 
Усього 

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

 

Шкала оцінювання курсового проекту 

Пояснювальна 

записка 
Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 до 30 до 40 100 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента  
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Рівень компетентності 

та критерії оцінювання 

Кіль- 

кість  

набраних 

балів 

Оцінки за 

націона-

льною 

шкалою 

Високий (творчий): 

студент систематично за поточним й за підсумковим 

контролями виявив глибокі знання навчального ма-

теріалу за змістом навчальної дисципліни, що міс-

титься 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 пос-

тавлені питання, вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв’язання практичних задач та 

аналізувати достовірність одержаних результатів, 

допускаючи деякі неточності. 

90...100 відмінно 

Достатній (конструктивно-варіативний): 

студент за поточним й підсумковим контролями 

виявив міцні знання навчального матеріалу за зміс-

том навчальної дисципліни, що міститься в основ-

них рекомендованих літературних джерелах, аргу-

ментовано дав відповіді на поставлені питання, 

вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач, допускаючи не-

точності і несуттєві помилки.  

82...89  

 

 

добре 

 

 

 

 

 

добре 

Достатній (конструктивний): 

студент та за поточним й підсумковим контролями 

виявив достатні знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в ос-

новних  рекомендованих літературних джерелах, дав 

відповіді на поставлені питання, які, однак, містять 

певні (неістотні) неточності, достатні вміння засто-

совувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач. 

74...81 
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Середній (репродуктивний): 

студент за поточним й підсумковим контролями ви-

явив посередні знання значної частини навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міс-

титься в основних рекомендованих літературних 

джерелах, дав мало аргументовані відповіді на пос-

тавлені питання, які містять істотні неточності, слаб-

кі вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач.  

64...73 задовільно

Достатній (репродуктивний): 

студент за поточним й підсумковим контролями ви-

явив слабкі знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних ре-

комендованих літературних джерелах, дав неточні 
або мало аргументовані відповіді на поставлені пи-

тання, з порушенням послідовності викладення, сла-

бкі вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач, допускаючи сут-
тєві помилки. 

60...63 задовільно

Низький (рецептивно-продуктивний): 

студент виконав значну частину видів навчальної 
роботи, за поточним й підсумковим контролями ви-

явив незнання значної частини навчального матеріа-

лу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих літературних джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені 
питання, невміння застосовувати теоретичні поло-

ження під час розв’язання практичних задач (студент 
має право на повторний підсумковий контроль).  

35...59 

незадові-
льно 

Низький (непродуктивний): 

студент виконав частину видів навчальної роботи, за 

поточним й підсумковим контролями, виявив не-

знання значної частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в ос-

новних  рекомендованих літературних джерелах, до-

пустив істотні помилки у відповідях на поставлені 
питання, невміння орієнтуватися під час розв’язання 

практичних задач, незнання основних фундамента-

льних положень (студент обов’язково повинний по-

вторно вивчити навчальну дисципліну). 

1...34 
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