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“Безпека виробничих процесів та устаткування” – дисципліна, яка вивчає систему ор-

ганізаційних та технічних заходів, що спрямовані на забезпечення та контроль безпечних умови 

проведення технологічних процесів та безпечну роботу виробничого устаткування та інструмен-

ту у галузі машинобудування. 

Мета курсу – забезпечити майбутніх фахівців знаннями та практичними навичками ство-

рення та контролю безпечної роботи виробничих процесів та устаткування на машинобудівних 

підприємствах. 

Компетентністі дисципліни: 

- здатність організації контролю за додержанням вимог чинних нормативно-правових актів 

з цивільного захисту, стандартів безпеки праці у процесі виробництва; 

- готовність до застосовування та експлуатації технічних систем захисту, засобів 

індивідуального та колективного захисту у сфері своєї професійної діяльності; 

- здатність організовувати експлуатацію техніки, устатковання, спорядження та засобів ав-

томатики у сфері професійної діяльності. 

Об’єктами вивчення курсу є: 

- особливості проведення технологічних процесів у галузі машинобудування; 

- особливості експлуатації виробничого устаткування та інструменту у галузі машинобу-

дування; 

- вплив технологічних процесів та виробничого устаткування на здоров’я людей. 

Предметом вивчення курсу є: 

- фактори небезпеки виробничих процесів та устаткування у галузі машинобудування; 

- організаційне та технічне забезпечення заходів щодо безпечних умов проведення тех-

нологічних процесів у галузі машинобудування; 

- організаційні та технічні заходи безпеки при експлуатації устаткування та інструменту 

у галузі машинобудування; 

- методи контролю за станом безпеки виробничих процесів та устаткування. 

Задачами курсу “Безпека виробничих процесів та устаткування”є навчити студентів: 

- ідентифікувати шкідливі та небезпечні виробничі фактори технологічного процесу та 

устаткування на підприємствах машинобудівного профілю; 

- прогнозувати наслідки впливу небезпечних та шкідливих умов праці на здоров’я та 

працездатність фахівців в галузі; 

- застосовувати отримані знання стосовно питань безпеки ведення виробничих процесів 

та  устаткування в машинобудівній галузі;  

- кваліфіковано використовувати у своїй професійній діяльності профілактичні заходи та 

засоби, які спрямовані на нормалізацію умов праці, усунення причин травматизму й професійних 

захворювань; 

- використовувати нормативно-правову базу для захисту прав особистості на забезпечен-

ня нешкідливих та безпечних умов праці. 

Програма дисципліни “Безпека виробничих процесів та устаткування” розроблена з ураху-

ванням того, що при реалізації робочих навчальних планів освітньо - кваліфікаційного рівня “ба-

калавр” студенти вивчали нормативні дисципліни “Безпека життєдіяльності” і “Основи охорони 

праці”. Курс базується також на знаннях, які студенти одержали при вивчанні загально-технічних 

та професійних дисциплін за обраною спеціальністю. 

Внаслідок вивчення дисципліни “Безпека виробничих процесів та устаткування” студенти 

повинні одержати уяву про організаційні та технічні аспекти безпечних умови проведення техно-

логічних процесів та безпечну роботу виробничого устаткування та інструменту у галузі маши-

нобудування, стан виробничого травматизму та професійних захворювань у галузі машинобуду-

вання,  заходи та засоби щодо створення безпечних умов праці. 

Контроль якості навчання студентів передбачає модульні контрольні роботи. Підсумковою 

звітністю є іспит. 

До однієї з основних форм вивчення дисципліни належить самостійна робота студентів, яка є 

основним способом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять. На неї ви-

діляється близько 70 % бюджетного часу студентів. В зв`язку з цим самостійна робота студентів 



  
включає виконання індивідуальних домашніх завдань, підготовка рефератів та самостійне осво-

єння тем, визначених викладачем. 

1. Теми, зміст лекцій. 

6 семестр 

Вступ. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів і виробничого устаткування. 

Мета і задачі курсу. Організаційні та технічні заходи спрямовані на забезпечення безпеки трудо-

вого процесу. 

Тема 1. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці. 

Тема 1.1. Роботи та професії робітників з підвищеною небезпекою. Порядок оформлення 

робіт з підвищеною небезпекою. Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою. 

Тема 1.2. Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небез-

пекою. Перелік важких робіт у галузі машинобудування, на яких забороняється застосування 

праці неповнолітніх та жінок. 

Тема 2.Технічні заходи безпеки трудового процесу. Вимоги безпеки, що пред'являються до 

експлуатації машин та механізмів, обладнання та інструменту в машинобудуванні. Технологіч-

ний регламент. 

Тема 2.1. Небезпечні зони обладнання та засоби захисту. Захисні засоби захисту. Запобіжні 

засоби захисту. Блокувальні пристрої. Сигналізуючі пристрої. Системи дистанційного управлін-

ня. Спеціальні засоби захисту.  

Тема 2.2.Загальні вимоги до верстатів та інструменту.  

Тема 2.3. Вимоги безпеки до метало- та деревообробних верстатів. Металообробні верстати 

токарної та фрезерної груп. Металообробні верстати верстати стругальної, довбальної та протяж-

ної груп.  Металообробні верстати свердлильної та розточувальної груп.. Верстати для образив-

ної обробки. Кругопилярні та стрічкопилярні верстати для розпилювання деревини. Стругальні, 

фрезерні, токарні та шліфувальні деревообробні верстати. 

Тема 2.4. Вимоги безпеки до ручного пневматичного та електрифікованого інструмента. 

Порядок обліку вимог охорони праці при розробці, виготовленні та випробуваннях дослі-

дних зразків нових машин, механізмів, інструментів та передача їх у серійне виробництво. 

Тема 2.5. Вимоги до конструкцій і експлуатації підйомно-транспортного устаткування.  

Види підйомно-транспортних пристроїв і принципи їх дії. Технічний огляд і випробування під-

йомно-транспортних механізмів. Безпека при навантажувально-розвантажувальних і монтажних 

роботах.  

7 семестр 

Тема 2.6. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при 

їх експлуатації.  

Тема 2.7. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та засобів. 

Безпека внутрішньзаводського транспорту.  Безпека внутрішньоцехового транспорту. Виробни-

чий травматизм при експлуатації транспортних машин та засобів. 

Тема 2.8. Експлуатація промислових роботів, роботизованих комплексів гнучких вироб-

ничих систем. 

Тема 3. Безпека експлуатації систем під тиском, газового устаткування та криогенної 

техніки. 

Тема 3.1.  Аварії, вибухи посудин і апаратів, що працюють під тиском. Причини виник-

нення вибухів. 

Тема 3.2. Конструкція та виготовлення посудин, що працюють під тиском. Термічна 

обробка, контроль зварних з’єднань та гідравлічне (пневматичне) випробування. 

Тема 3.3. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої.  



  
Тема 3.4. Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин, дозвіл на експлуатацію. 

Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт. 

Тема 3.5. Безпека при експлуатації котельних та компресорних установок, газгольдерів. 

Безпека при експлуатації установок кріогенної техніки. Балони для стислих, зріджених і розчине-

них газів. 

Тема 4. Вимоги безпеки до основних технологічних процесів машинобудівних підпри-

ємств.  

Тема 4.1. Ливарне виробництво. Вимоги до матеріалів, виробничого обладнання, органі-

зації робочих місць. Засоби індивідуального захисту працюючих. Вимоги до персоналу. 

Тема 4.2. Ковальсько-пресове виробництво. Вимоги до матеріалів, виробничого облад-

нання, організації робочих місць. Засоби індивідуального захисту працюючих. Вимоги до персо-

налу. 

Тема 4.3. Безпека зварювальних робіт. Вимоги до виконання електрозварювальних робіт 

та до обладнання. Вимоги до виконання газозварювальних робіт та до обладнання. Вимоги до ви-

конання паяльних робіт. 

Тема 4.4. Гальванічні цехи. Вимоги до матеріалів, виробничого обладнання, організації 

робочих місць. 

Тема 4.5. Механічна обробка матеріалів різанням. Вимоги до матеріалів, виробничого об-

ладнання, організації робочих місць. Засоби індивідуального захисту працюючих. Вимоги до пе-

рсоналу. 

Тема 4.6. Безпека праці при фарбувальних роботах. Технологія, матеріали, що застосову-

ються та їх санітарно-гігієнічна характеристика. Вимоги до пристроїв вентиляції при викорис-

танні лакофарбувальних матеріалів. Вимоги до засобів захисту органів дихання працюючих. 

Тема 4.7. Термічна обробка виробів. Вимоги до матеріалів, виробничого обладнання, ор-

ганізації робочих місць. 

Тема 4.8. Техніка безпеки при проведенні ремонтних і очисних робіт. 

2. Перелік практичних завдань 

6 семестр 

1. Правила оформлення наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою.  

2. Промислова вентиляція. Розрахунки загально-обмінної та пристроїв місцевої вентиля-

ції у машинобудуванні. 

3. Розрахунок захисних екранів металорізальних верстатів. 

4. Захист від вібрації. Розрахунок віброізоляції верстатів. 

5. Розрахунок індивідуальних пристроїв, що відсмоктують стружку та пил. 

6. Відвідування машинобудівних підприємств з метою практичного  ознайомлення з без-

пекою праці при роботі на метало- та деревообробних верстатах. 

7. Розрахунок міцності канату на розтяг. 

8. Визначення небезпечної зони вантажопідйомного механізму. 

7 семестр 

9. Відвідування машинобудівних підприємств з метою практичного  ознайомлення з ро-

ботою та вимогами безпеки до основних транспортних засобів. 

10. Розрахунок запобіжних клапанів. 

11. Визначення маркировки балонів для стислих, зріджених і розчинених газів. 

12. Захист від шуму, ультразвуку, інфразвуку. 

13. Відвідування машинобудівних підприємств з метою практичного  ознайомлення з ви-

могами безпеки до основних технологічних процесів. 

14. Проектування та розрахунок місцевих відсмоктувачів вбудованих в фарбувальне об-

ладнання. 



  
15. Розрахунки захисту деяких технологічних процесів у машинобудуванні. 

 

3. Інформаційно-методичне забезпечення. 
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А.Ф. Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; под. ред. Белова С.В. – М.: Машиностроение, - 1989. 

– 368с. 

13. Справочная книга по охране труда в машиностроении  /  под. общ. ред. О.Н. Русака. – Л.: 

Машиностроение. – 1989. – 541с. 

14. НПАОП 0.00-1.01. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. 

15. ДСТУ pr  ЕN 13157-2001. “Вантажопідіймальні крани. Крани з ручним приводом.  Вимоги 

безпеки.” 

16. НПАОП 0.00-1.07–94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 

під тиском. 

17. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. 

18. ДНАОП 0.03-1.48-89 Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням) 

№5160-89 1989 

19. Справочник по охране труда на промышленном предприятии /К.Н. Ткачук, Д.Ф. Иванчук, 

Р.В. Сабарно, А.Г. Степанов. - К.: Техника, 1991.-285с. 

20. ДСТУ 3738-98 Роботи промислові. Роботизовані технологічні комплекси. Вимоги безпеки 

та методи випробувань. 

21. Безопасность производственных процессов: Справочник  /  под. ред. Белова С.В. – М.: 

Машиностроение, - 1985. – 448с. 

22. НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві. 

23. Левченко О. Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві / О. Г. 

Левченко . – К. : Основа, 2004. – 98с.   

24. ДСТУ EN 175-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних 

та споріднених процесів (EN 175:1997, IDT). 

25. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників. 



  
26. Миценко І.М. Умови праці на виробництві. – Кіровоград: КРД, 1999. – 324 с. 

27. Власов А.Ф. Безопасность труда при обработке металлов резанием / А.Ф. Власов. – М. : 

Машиностороение, 1984. – 88с.  

28. Правила охорони праці при термічній обробці металів. – Х. : Форт, 2008. – 112с. 

 

 

4. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами навчальних занять:  

Вид занять 
Розділи, теми за-

нять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практичні Лабора-

торні 

СРС Залік Іспит 

6 семестр 

Вступ 2 2      

Тема 1 1 1      

Тема 1.1 4 2 2     

Тема 1.2 22 2 2  18   

Тема 2 2 2      

Тема 2.1 18 2   16   

Тема 2.2 8 2 6     

Тема 2.3 45 11 14  20   

Тема 2.4 18 2   16   

Тема 2.5 30 6 8  16   

Усього за 

 6 семестр 
150 32 32  86  + 

7 семестр 

Тема 2.6 2 2      

Тема 2.7 22 4 6  12   

Тема 2.8 20 2   18   

Тема 3 2 2      

Тема 3.1 2 2      

Тема 3.2 4 4      

Тема 3.3 4 2 2     

Тема 3.4 4 4      

Тема 3.5 28 4 2  22   

Тема 4 4 4      

Тема 4.1 6 4 2     

Тема 4.2 6 4 2     

Тема 4.3 8 6 2     

Тема 4.4 24 4 4  16   

Тема 4.5 8 4 4     

Тема 4.6 8 4 4     

Тема 4.7 4 4      

Тема 4.8 24 4 4  16   

Усього за  

7 семестр 
180 64 32  84   

Усього  

по дисципліні 
330 96 64  170  + 

 

 

 

 

 

 



  
5. Структурно-логічна схема – порядок вивчення тем відповідає їх порядку в змісті 

курсу. 

 

6. Перелік питань, які виносяться до самостійної підготовки студентів 

6 семестр 

Методика контролю стану умов та безпеки праці. Виробничий травматизм у галузі маши-

нобудування за останні десятиріччя та на сучасному рівні у різних областях України та за кордо-

ном. Моделювання показників травматизму з урахуванням особливостей машинобудівного виро-

бництва. 

Оцінка безпеки об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та порів-

няння із вимогами, встановленими нормативно-технічною документацією з безпеки машин та об-

ладнання. Сучасний стан безпеки конструкцій машин та механізмів у галузі машинобудування. 

Вимоги безпеки до інших видів інструментів машинобудівного профилю. Види електроеро-

зійної обробки деталей. Електроконтактна, електроімпульсна, електроіскрова обробка. Вимоги 

безпеки та устаткування для даного виду робіт. 

Безпека вантажно-розвантажувальних робіт. Сучасний стан безпеки вантажно-

розвантажувальних робіт у галузі машинобудування. 

7 семестр 

Класифікація роботизованих ділянок, ліній та гнучких виробничих систем. Комплексна 

автоматизація та безпека виробничих процесів. Виробничий травматизм на роботизованих під-

приємствах. Спецефічні небезпеки, які виникають на роботизованих ділянках, лініях, системах. 

Основні принципи  та методи забезпечення безпеки роботизованих виробничих процесів, гнуч-

ких виробничих систем. Раціональні сфери застосування виробничих роботів з позиції охорони 

праці. 

Безпека при експлуатації трубопроводів. Прокладка трубопроводів. Компенсація теплових 

подовжень.  Теплова ізоляція та фарбування трубопроводів. Огляд трубопроводів. Побічні ефек-

ти у пристроях і установках.  

Вимоги безпеки окремих технологічних процесів у галузі машинобудування. Вимоги без-

пеки окремих технологічних процесів у галузі машинобудування. Техніка безпеки у будівельній 

галузі. 

 

7. Питання рубіжного контролю 

6 семестр 

1. Мета та задачі дисципліни безпека виробничих процесів та устаткування. 

2. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів і виробничого устаткування. 

3. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці. 

4. Назвати роботи та професії робітників з підвищеною небезпекою. 

5. Привести порядок оформлення робіт з підвищеною небезпекою.  

6. Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою. 

7. Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.  

8. Навести перелік важких робіт у галузі машинобудування, на яких забороняється застосу-

вання праці неповнолітніх та жінок. 

9. Правила оформлення наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

10. Виробничий травматизм у галузі машинобудування за останні десятиріччя. 

11. Виробничий травматизм у галузі машинобудування у різних областях України та за кор-

доном. 

12. Моделювання показників травматизму з урахуванням особливостей машинобудівного ви-

робництва. 

13. Технічні заходи безпеки трудового процесу. 

14. Вимоги безпеки, що пред'являються до експлуатації машин та механізмів, обладнання та 

інструменту в машинобудуванні.  



  
15. Охарактеризувати технологічний регламент, як головний технічний документ на підпри-

ємстві. 

16. Сучасний стан безпеки конструкцій машин та механізмів у галузі машинобудування. 

17. Небезпечні зони обладнання та засоби захисту. 

18. Захисні засоби захисту та запобіжні засоби захисту.  

19. Блокувальні та сигналізуючи пристрої.  

20. Системи дистанційного управління. Спеціальні засоби захисту. 

21. Загальні вимоги безпеки до верстатів та інструменту. 

22. Вимоги безпеки до метало- та деревообробних верстатів. 

23. Металообробні верстати токарної та фрезерної груп. 

24. Дати характеристику та навести заходи безпеки при роботі на металообробних верстатах 

стругальної дії. 

25. Дати характеристику та навести заходи безпеки при роботі на металообробних верстатах 

довбальної групи. 

26. Дати характеристику та навести заходи безпеки при роботі на металообробних верстатах 

протяжної групи. 

27. Металообробні верстати свердлильної та розточувальної груп. 

28. Вимоги безпеки при роботі на верстатах абразивної обробки. 

29. Охарактерізувати кругопилярні та стрічкопилярні верстати для розпилювання деревини. 

30. Дати характеристику та навести заходи безпеки при роботі на стругальних деревооброб-

них верстатах. 

31. Дати характеристику та навести заходи безпеки при роботі на фрезерних деревообробних 

верстатах. 

32. Дати характеристику та навести заходи безпеки при роботі на шліфувальних деревооброб-

них верстатах. 

33. Навести вимоги безпеки до інших видів інструментів машинобудівного профилю. Види 

електроерозійної обробки деталей. 

34. Електроконтактна, електроімпульсна, електроіскрова обробка. Вимоги безпеки та устатку-

вання для даного виду робіт. 

35. Вимоги безпеки до ручного пневматичного та електрифікованого інструмента. 

36. Порядок обліку вимог охорони праці при розробці, виготовленні та випробуваннях дослі-

дних зразків нових машин, механізмів, інструментів та передача їх у серійне виробництво. 

37. Вимоги безпеки до конструкцій і експлуатації підйомно-транспортного устаткування. 

38. Охарактеризувати види підйомно-транспортних пристроїв і принципи їх дії. 

39. Технічний огляд і випробування підйомно-транспортних механізмів. 

40. Безпека при навантажувально-розвантажувальних і монтажних робіт.  
7 семестр 

41. Безпеки при експлуатації автонавантажувачів. 

42. Правила безпеки при експлуатації електронавантажувачів.  

43. Правила безпеки при експлуатації електрокари. 

44. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та засобів. 

45. Безпека внутрішньзаводського транспорту. 

46. Безпека внутрішньоцехового транспорту. 

47. Виробничий травматизм при експлуатації транспортних машин та засобів. 

48. Експлуатація промислових роботів, роботизованих комплексів гнучких виробничих сис-

тем. 

49. Безпека експлуатації систем під тиском  

50. Безпека експлуатації газового устаткування та криогенної техніки. 

51. Аварії, вибухи посудин і апаратів, що працюють під тиском. 

52. Причини виникнення вибухів. 

53. Конструкція та виготовлення посудин, що працюють під тиском. 

54. Контроль зварних з’єднань та гідравлічне (пневматичне) випробування. 

55. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої.  



  
56. Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин, дозвіл на експлуатацію.  

57. Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт. 

58. Безпека при експлуатації котельних та компресорних установок, газгольдерів.  

59. Безпека при експлуатації установок кріогенної техніки.  

60. Навести вимоги безпеки при експлуатації балонів для стислих, зріджених і розчинених га-

зів. 

61. Вимоги безпеки до основних технологічних процесів машинобудівних підприємств.  

62. Вимоги безпеки у ливарному виробництві.  

63. Вимоги до матеріалів та виробничого обладнання, 

64. Безпечна організація робочих місць у ливарному виробництві.  

65. Засоби індивідуального захисту працюючих у ливарному виробництві.  

66. Вимоги до персоналу у ливарному виробництві.  

67. Вимоги безпеки у ковальсько-пресовому виробництві. 

68. Вимоги до матеріалів, виробничого обладнання, організації робочих місць. 

69. Засоби індивідуального захисту працюючих у ковальсько-пресовому виробництві.  

70. Вимоги до персоналу у ковальсько-пресовому виробництві. 

71. Загальні вимоги безпеки зварювальних робіт. 

72. Вимоги безпеки до тимчасово зварювальних та інших вогневих робіт. 

73. Вимоги безпеки при виконанні електрозварювальних робіт. 

74. Вимоги безпеки до обладнання.  

75. Вимоги безпеки при виконанні газозварювальних робіт. 

76. Вимоги безпеки до обладнання.  

77. Перевірка, ремонт та випробування газозварювальної та газорізальної апаратури. 

78. Вимоги безпеки до газополуменевих робіт. 

79. Вимоги до виконання газорізальних робіт. 

80. Вимоги безпеки при виконанні паяльних робіт. 

81. Вимоги безпеки у гальванічних цехах. 

82. Вимоги до матеріалів та виробничого обладнання.  

83. Організація безпечних робочих місць у гальванічних цехах. 

84. Охарактеризувати роботи з полімерними матеріалами. 

85. Вимоги безпеки окремих технологічних процесів у галузі машинобудування. 

86. Механічна обробка матеріалів різанням.  

87. Вимоги до матеріалів та виробничого обладнання. 

88. Організації робочих місць при механічній обробці матеріалів. 

89. Засоби індивідуального захисту працюючих. 

90. Вимоги до персоналу при механічній обробці матеріалів. 

91. Безпека праці при фарбувальних роботах.  

92. Технологія, матеріали, що застосовуються та їх санітарно-гігієнічна характеристика.  

93. Вимоги до пристроїв вентиляції при використанні лакофарбувальних матеріалів. 

94. Вимоги до засобів захисту органів дихання працюючих. 

95. Термічна обробка виробів. 
96. Вимоги до матеріалів та виробничого обладнання. 

97. Організації безпечних робочих місць при термічній обробці виробів. 

98. Техніка безпеки при проведенні ремонтних і очисних робіт. 

99. Вимоги безпеки окремих технологічних процесів у галузі машинобудування.  

100.Техніка безпеки у будівельній галузі. 
 

 

 

 

 

 


