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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИС-

ЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни «Регіональна техногенна та промислова безпека в 
умовах сталого розвитку» є  навчити  студентів  правильно  оцінювати  стан  еко-

логічної  безпеки  території при сучасному стані розвитку суспільства, рівня його 
технократизації та антропогенного впливу.  Формування  знань  щодо  техноген-

ної та промислової безпеки.  Чітке  розуміння  основних закономірностей  форму-
вання  техногенної та промислової безпеки й  управління  безпекою в умовах ста-
лого розвитку.  Набуття  практичних  вмінь  і  навичок  із забезпечення техноген-

ної та промислової безпеки . 

 

Компетентності: 
ЗК-2 Здатність формулювати особисту думку та доказово представити точку зору  що-
до  інженерних рішень та  управлінських дій на певній території, об’єкті;  
ЗК-5 Здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати й цілеспрямовано реалізовувати; 

ЗК-6 Здатність моделювати, спрощувати, адекватно уявляти, порівнювати, використо-

вувати відомі рішення в новому форматі, якісно оцінювати кількісні результати, 

їх математично формулювати ;  
ПК-5 Спроможність застосувати на практиці теорії прийняття управлінських рі-

шень і методи експертних оцінок ;  
ПК-6 Здатність організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій й аналізува-

ти його результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо про-

ведення заходів із запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій; 

ПК-10 Здатність самостійно створювати сучасні моделі систем для захисту населення,  
територій шляхом творчого застосування отриманих знань; 

ПК-12 Забезпечувати організаційні і навчально-методичні заходи щодо набуття пра-
цівниками і населенням знань, необхідних для збереження життя і здоров'я лю-

дей в умовах надзвичайної ситуації та під час виконання невідкладних робіт у зо-
ні надзвичайної ситуації або в осередку ураження. 

 

Результати навчання: 
РН-3 Знати основні концепції цивільного захисту, охорони праці, сталого розвитку і 

методології наукового пізнання;  
РН-5 Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та 

реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техноген-
ної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в тру-
довому процесі;  

РН-10 Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних 
ситуацій, аварій, інших небезпечних подій ; 

РН-12 Проводити  аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з пи-

тань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки. 
 

 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Вступ до фаху Організаційно-технічне забезпечення 
аудиту з професійної безпеки робочих 
місць галузі 

Економіка природокористування Устаткування та проектування інжене-
рних систем по забезпеченню профе-
сійної та промислової безпеки 

Організація управління в екологіч-

ній діяльності 
Державна атестація фахівців 

Моніторинг  довкілля  

Екологія  міських  систем  

Охорона праці в галузі  

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 90 48 42 32  16 РЕ   3 

           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
53 (%): 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Р
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1 2 3 4 5 
1 Л 4 Тема 1. Нормативно-правове забезпечення  техноген-

ної безпеки в Україні. 
1. Нормативно-правове забезпечення техногенної без-
пеки в Україні. 
2. Правові та нормативні документи з питань безпеки 

техногенного характеру. 
3. Система техногенної безпеки об’єктів : структура та 
напрямки її забезпечення.  

1-11 

2 СР 0,5 Міжнародні документи з питань техногенної безпеки. 1-11 

3 Л 4 Тема 2. Особливості організації техногенної безпеки   

на потенційно-небезпечних об’єктах. 
1. Вимоги нормативних актів щодо організації техно-

генної безпеки на ПНО.  

1.  Порядок обліку ПНО.  

2. Ідентифікація потенційно небезпечного  об'єкта.  

11-15 

4 СР 0,5 Загальна характеристика та принцип побудови держа-
вного класифікатора надзвичайних ситуацій 

12-15 

5 Л 4 Тема 3: Особливості організації техногенної безпеки  

на об’єктах підвищеної небезпеки. 

1. Вимоги нормативних актів щодо організації техно-

генної безпеки на ОПН. 

2. Основні напрямки забезпечення техногенної безпе-
ки ОПН. 

12-21 

6 СР 1 Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів та по-

рядок її здійснення 
12-21 

7 Л 4 Тема 4: Підсистема запобігання аварій і надзвичайних  
ситуацій техногенного характеру. 
1.  Підсистема запобігання аварій і надзвичайних си-

туацій техногенного характеру. 
2. Умови поширення аварії. 
3. Обмеження кількості небезпечних речовин та мате-
ріалів  на виробництвію. 

4. Захист виробничих приміщень та складів від пере-
вантаження речовинами. 

 

8 ПЗ 6 Засоби експертної оцінки екологічного проекту 12-21 

9 СР 1 Джерела небезпеки виникнення НС техногенного хара-
ктеру в Харкові 

22-26 



10   Л 4 Тема 5: Підсистема локалізації та ліквідації аварій  і 
надзвичайних ситуацій  

техногенного характеру  на виробництві 
1. Визначення категорій та груп небезпечних речовин 

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. 

2. Визначення сумарних мас категорій та груп небез-
печних речовин. 

3.  Визначення нормативу порогових мас небезпечних 
речовин з врахуванням відстаней до життєво важливих 
об’єктів. 

22-26 

11 ПЗ 3 Комп’ютерна технологія визначення часу інсоляції 
приміщення 

22-26 

12 СР 1 Антропогенні чинники виникнення надзвичайних си-

туацій техногенного характеру. 
22-26, 1д-6д 

13 Л 4 Тема 6: Ідентифікаційні характеристики об’єктів під-

вищеної небезпеки. 

1. Ідентифікація – одна із основних складових забез-
печення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.   

2. Методичні положення ідентифікації об’єктів підви-

щеної небезпеки. 

22-26, 1д-6д 

14 СР 1 Автоматизовані системи раннього виявлення НС  22-26, 1д-6д 

15 Л 4 Тема 7: Основні положення концепції управління ри-

зиком. 

1. Основні положення концепції управління ризиком. 

Терміни та визначення.  
2.  Концепція управління ризиками надзвичайних си-

туацій  техногенного і природного характеру.  
3. Управління ризиками та їх нормування.  

22-26, 1д-6д 

16 СР 1 Методи визначення інтегрального показника небезпеки ре-
гіонів, та їх класіфікация. 

22-26, 1д-6д 

17 Л 4 Тема 8: Запобігання і реагування на надзвичайні ситу-
ації техногенного характеру 
1. Принципи забезпечення техногенної безпекиОргані-
заційний захист. 
2.  Основні практичні принципи забезпечення екологі-
чної безпеки. 

22-26, 1д-6д 

18 ПЗ 3 Комп’ютерна технологія визначення коефіцієнту при-

родного освітлення приміщення. 
22-26, 1д-6д 

19 Л 4 Тема 9:Поняття ризику виникнення ризиків техноген-

них аварій 

1. Аналіз аварійних ситуацій і аварій на хімічно-

небезпечних об’єктах. 
2. Аналіз стану небезпеки об’єктів хімічної промисло-

вості 
3. Вибухонебезпека технологічного обладнання ХНО.  

22-26, 1д-6д 

20 СР 1 Система місцевого екологічного керування. Загальні 
положення 

22-26, 1д-6д 

21 РЕ 12 Регіональні екологічні проекти міста Харкова   

Разом (го-

дин) 
67   



 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 
годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 9 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 12 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на ле-
кційних заняттях  7 

4 Виконання індивідуального завдання: 12 

5 Інші види самостійної роботи - 

 Разом 42 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

____________________________Реферат________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконан-

ня  
(на якому тижні) 

1. Регіональні екологічні проекти міста Харкова  
 

 

 



 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи взаємодії між викладачем та студентами з дисципліни «Регіональна 
техногенна та промислова безпека в умовах сталого розвитку» базується на по-

данні інформації студентові теоретичної інформації, відпрацювання практичних 
навичок та самостійної  роботи в ході його пізнавальної діяльності. Зміст дисцип-

ліни формується за темами. Тема занять містить такий обсяг навчальної інформа-
ції, що має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інфо-

рмацією у подальшому вивченні змісту дисципліни. Модуль охоплює зміст декі-
лькох тем, які логічне завершують вивчення частини теоретичного та практичного 

матеріалу навчальної дисципліни у виді практичних робіт та проведенні модульної 
контрольної роботи, а також виконання реферату. Організація  проведення  навча-
льних занять передбачає виконання індивідуальних завдань студентами у виді  
практичних завдань та реферату, відповідно до тематики навчального плану курсу. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Система контролю якості навчання студентів передбачає контроль складо-

вої робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, прово-

диться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань; 
- реферату за обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі  екзамену відповідно до навча-
льного плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою 

та у терміни, встановлені навчальним планом. 

 

 



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА  

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 100 
Т1, Т2, ... – номери тем зм істових модулів. 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  
за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B 

74 … 81 C 

добре 

64 … 73 D 

60 … 63 E 

задовільно 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисци-
пліни 

 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Конспект лекцій (електрона версія). 
3. Методичні вказівки до практичних робіт (електрона версія). 
4. Питання до самостійної роботи (електрона версія). 
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