
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 2.03; 

2. Назва: Промислова безпека сучасних виробничих технологій; 

3. Тип: нормативна; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гнєушев В.О., к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання: знати: небезпечні фактори промислових аварій; методи аналізу небезпеки 

промислових об’єктів; вплив небезпечних чинників виробничих аварій на життя і здоров’я людей та 

на довкілля; методики прогнозування та оцінки наслідків аварій на промислових об’єктах; напрямки 

забезпечення промислової безпеки на потенційно небезпечних об’єктах і виробництвах; вимоги до 

безпеки праці на потенційно небезпечних об’єктах і виробництвах різних галузей.  

вміти: аналізувати і оцінювати небезпечні та шкідливі виробничі фактори; здійснювати аналіз 

небезпеки промислових об’єктів; оцінювати та обґрунтовувати можливі наслідки аварій на 

промислових об’єктах; розробляти наукові й організаційні основи безпеки виробничих процесів і 

стійкості виробництв у надзвичайних ситуаціях. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна підготовка, курсова робота, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Системи контролю небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів; Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання; 

Пожежна безпека виробництв; Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація. 

12. Зміст курсу: Виробничі технології: суть поняття, історія, класифікація, життєвий цикл. 

Виробничі технології як джерело небезпек. Поняття промислової аварії. Головні небезпечні фактори 

промислових аварій в будівництві та в різних галузях промисловості. Методика прогнозування 

наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних  речовин (НХР) при аваріях на промислових 

об'єктах і транспорті. Експертиза промислової безпеки потенційно небезпечних об’єктів  і 

виробництв. Напрямки забезпечення промислової безпеки на потенційно небезпечних об’єктах і 

виробництвах. Вимоги до безпеки праці на потенційно небезпечних об’єктах і виробництвах різних 

галузей.   

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Москальова В. М., Батлук В.А., Ткачук К.Н., Кусковець С.Л. Правові основи 

працеохоронної політики України: Навчальний посібник / В. М. Москальова, В.А. Батлук, К.Н. 

Ткачук, С.Л. Кусковець. - Рівне: НУВГП, 2011. – 310 с.  

2. Ткачук К.Н. та ін. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Навчальний 

посібник / В.Л. Филипчук, К.Н. Ткачук, Д.В. Зеркалов, О.І. Полукаров, Ю.О. Полукаров, О.Є. 

Кружилко, О.С. Шаталов, Г.І. Туровська. - Рівне: НУВГП, 2016. – 450 с. 

3. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Промислова безпека сучасних виробничих 

технологій (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 

8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
 28 год. лекцій, 42 год. практичних занять, 110 год. самостійної роботи. Разом – 180 год. 

 Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної 

лекції, курсова робота. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль: (40 балів) екзамен в кінці 9 семестру. 

 Поточний контроль (60 балів): опитування, тестування, ситуаційні завдання, курсова робота; 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

життєдіяльності, д.т.н., професор                                                                       В.Л. Филипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
1. Code: 2.03; 

2. Title: Industrial safety of contemporary production technologies; 
3. Type: Mandatory; 

4. Higher education level: ІІ (Master's level);  

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Hnieushev V.O., 

candidate of technical Sciences, associate Professor  
9. Results of studies::  

• to know: the hazards of industrial accidents, methods for risk analysis of industrial 

facilities, influence of dangerous factors of industrial accidents on human health and on the 

environment, methods of predicting and assessing the effects of industrial accidents, directions 

of industrial safety provision at potentially hazardous facilities and production, requirements of 

labour safety on potentially dangerous objects and industries; 

• be able to: analyze and evaluate dangerous and harmful production factors, to 

carry out hazard analysis of industrial facilities, to evaluate and justify the possible 

consequences of industrial accidents, to develop the scientific and organizational bases of safety 

of production processes and the sustainability of production in emergency situations. 10. 
Forms of organizing classes: lectures, practical classes, self-study, course work, control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: System of control of dangerous and 

harmful production factors, Safety of construction and exploitation of gas supply systems, Fire safety 

industries, Potentially hazardous production technologies and their identification; 

12. Course contents:: Production technology: the essence of the concept, history, classification, life 

cycle. Production technology as a source of danger. The concept of industrial accident. The main hazards of 

industrial accidents in construction and various industries. Methods of predicting the effects of wylewa 

(emission) of hazardous chemicals (HC) at failures on industrial objects and transport. Examination of 

industrial safety of potentially hazardous facilities and productions. Directions of industrial safety provision 

at potentially hazardous facilities and production. Requirements of labour safety on potentially dangerous 

objects and industries of different sectors. 
13. Recommended educational editions:  
1. Москальова В. М., Батлук В.А., Ткачук К.Н., Кусковець С.Л. Правові основи працеохоронної 

політики України: Навчальний посібник / В. М. Москальова, В.А. Батлук, К.Н. Ткачук, С.Л. 

Кусковець. - Рівне: НУВГП, 2011. – 310 с.  

2. Ткачук К.Н. та ін. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Навчальний 

посібник / В.Л. Филипчук, К.Н. Ткачук, Д.В. Зеркалов, О.І. Полукаров, Ю.О. Полукаров, О.Є. 

Кружилко, О.С. Шаталов, Г.І. Туровська. - Рівне: НУВГП, 2016. – 450 с. 

3. Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Промислова безпека сучасних виробничих 

технологій (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 

8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 28 hour. lectures, 42 hours. 

practical classes, 110 hours. independent work. Total – 180 hours.  

Methods: the use of media, individual tasks, and elements of problematic lectures, coursework. 

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): written exam at the end of the semester.  

   survey, testing, situational problems, course work 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                    V.l. Philipchuk. Doctor of technical 

Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


