
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 4.10; 
2. Назва: Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв; 
3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шаталов О.С., к.с-г.н., доцент; 
9. Результати навчання: знати: вимоги безпеки до виробничого устаткування та технологічних 
процесів; методи безпечної експлуатації систем під тиском; методи стабілізації технологічних 
процесів; вимоги безпеки при експлуатації будівельних машин, засобів механізації, технологічного 
оснащення та загально будівельних роботах; причини виникнення аварій та аварійних ситуацій; 
методи забезпечення техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів; основні напрямки 
удосконалення технологічних процесів та обладнання; вміти: організовувати проведення робіт з 
підвищеною небезпекою; створювати безпечні умови на ділянках робіт і робочих місцях; створювати 
безпечні умови виконання навантажувально-розвантажувальних робіт та робіт на транспорті; 
складати плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій; визначати ризики та їх прийняті 
рівнів за експлуатації потенційно небезпечних об’єктів та технологій; проводити ідентифікацію 
об’єктів із підвищеним рівнем небезпеки; визначати застосування засобів контролю, управління і 
протиаварійного захисту потенційно небезпечних процесів;  
10. Форми організації занять: лекція, практичні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Електротехніка, електробезпека 
та запобігання аваріям в електроустановках, Правознавство, Правові основи та управління цивільною 
безпекою, Промислова безпека; 
12. Зміст курсу: Теоретичні основи безпечності потенційно небезпечних процесів виробництв. 
Вимоги безпеки до виробничого устаткування та технологічних процесів. Організація виробничих 
територій, ділянок робіт і робочих місць. Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою. 
Організаційно-технічні заходи безпеки при потенційно небезпечних процесах та виробництвах. 
Безпека праці при експлуатації машин, засобів механізації, технологічного оснащення та 
інструменту.  Безпека праці при виконанні вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт.  
Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека праці при використанні 
небезпечних речовин. Характеристики і безпечність технологічних процесів. Засоби контролю, 
управління і протиаварійного захисту. Небезпека та запобігання виникнення аварій та аварійних 
ситуацій на виробництві. Техногенна безпека потенційно небезпечних об’єктів. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
 1. Шаталов О.С., Кусковець С.Л. Потенційно небезпечні виробничі технології та їх 
ідентифікація. Практикум. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2012. – 204 с.  
 2. Москальова В.М., Батлук В.А., Кусковець С.Л., Филипчук В.Л. Охорона праці (питання та 
відповіді): довідник / В.М. Москальова, В.А. Батлук, С.Л. Кусковець, В.Л.  Филипчук. - Львів: 
Магнолія, 2011. – 448 с. 
 3. Ярошевська В.М. Охорона праці в галузі / В.М. Ярошевська, В.Й. Чабан. – К.: Професіонал, 
2004. – 403 с. 
 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
 26 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 
 Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної 
лекції; 
15. Форми та критерії оцінювання: 
 Підсумковий контроль: екзамен в кінці 5 семестру. 
 Поточний контроль (60 балів): опитування, тестування, ситуаційні завдання; 
16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 
життєдіяльності, д.т.н., професор                                                                                В.Л. Филипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code:4.10; 
2. Title: Safety of potentially hazardous technologies and industries; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: І (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shatalov O.S., Ph.D., Associate 
Professor 
9. Results of studies:: know: safety requirements for production equipment and technological processes; 
methods of safe operation of pressure systems; methods of stabilization of technological processes; safety 
requirements for the operation of construction machines, mechanization equipment, technological equipment 
and general construction works; causes of accidents and emergency situations; methods of providing of 
technogenic safety of potentially dangerous objects; main directions of improvement of technological 
processes and equipment; Be able to: organize high-risk work; to create safe conditions in the areas of work 
and workplaces; create safe conditions for loading and unloading works and works on transport; to plan 
localization and liquidation of emergency situations and accidents; to define the risks and their adopted 
levels for the exploitation of potentially hazardous objects and technologies; to carry out identification of 
objects with an increased level of danger; to determine the application of means of control, management and 
emergency protection of potentially hazardous processes. 
10. Forms of organizing classes: lecture, practical classes, self-training, control activities  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Electrical engineering, electrical safety and 
prevention of accidents in electrical installations, Jurisprudence, Legal bases and civil safety management, 
Industrial safety 

12. Course contents: Theoretical bases of safety of potentially dangerous processes of productions. Safety 
requirements for production equipment and technological processes. Organization of production areas, 
works sites and workplaces. Organization of work with high danger. Organizational and technical measures 
of safety in potentially dangerous processes and industries. Safety at operation of machines, means of 
mechanization, technological equipment and tools. Safety of work during loading and unloading and 
transport operations. Safety when operating under pressure and cryogenic technology. Safety of work with 
the use of hazardous substances. Characteristics and safety of technological processes. Means of control, 
management and emergency protection. Danger and prevention of accidents and industrial accidents. 
Technogenic safety of potentially dangerous objects 
13. Recommended educational editions: 1. Shatalov O.S., Kuskovets S.L. Potentially hazardous 
production technologies and their identification. Workshop. Teaching aid - Rivne: NUVGP, 2012. - 204 p. 2. 
Moskalova V.M., Batluk V.A., Kuskovets S.L., Filipluk V.L. Labor protection (questions and answers): 
guide / V.M. Moskalova, V.A. Batluk, S.L. Kuskovets, V.L. Philipchuk - Lviv: Magnolia, 2011. - 448 p. 3. 
Yaroshevskaya V.М. Occupational Health / V.M. Yaroshevskaya, V.Y. Shepherd. - K .: Professional, 2004. 
- 403 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours lectures, 16 hours. practical 
lessons, 78 hours. independent work. Together - 120 hours. Methods: the use of multimedia tools, individual 
tasks, elements of problem lecture; 
15. Forms and assessment criteria: 
Final control: exam at the end of the 5th semester. 
Current control (60 points): surveys, testing, situational tasks    
16. Language of teaching: ukrainian 
 
Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 
життєдіяльності, д.т.н., професор                                                                                В.Л. Филипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


