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Обсяг дисципліни:  3  кредити ECTS  90  годин. 

Лекцій:  16  годин. 

Практичних занять:  16 годин. 

Форма контролю:  залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: 

  10 семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета курсу полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та 

компетенції для забезпечення ефективного оперативного управління 

охороною праці та цивільним захистом працівників, поліпшення умов праці з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду, 

запобігання виробничім аваріям, захисту підлеглих у випадках надзвичайних 

ситуацій, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог виробничої безпеки. 

 

Компетентності: 
• здатність та готовність врахувати норми конвенцій Міжнародної 

організації праці (МОП), вимоги чинних законодавчих та нормативних актів 

з охорони праці, кодексу з цивільного захисту при виконанні виробничих та 

управлінських функцій;  

• здатність визначати ризики, рівні прийнятих і небезпечних рівнів 

шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, класи умов 

праці, аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів 

господарювання, технологічних процесів і обладнання для людини й 

навколишнього середовища;  

• здатність застосовувати технічні системи захисту, засоби 

індивідуального та колективного захисту, організаційні заходи, пропозиції, 

рекомендації для підвищення рівня безпеки робочого місця і об'єкту у 

цілому, поліпшувати протиаварійний стан об’єктів і територій, виконувати 

вимоги техногенної і пожежної безпеки, електробезпеки та промислової 

санітарії;  

• здатність приймати обґрунтовані оперативні рішення по управлінню 

безпекою праці відповідно до обстановки, що склалася на робочому місці та 

об’єкті;  

• розробляти та реалізовувати заходи щодо усунення причин нещасних 

випадків і професійних захворювань, запобігання виникнення надзвичайних і 

аварійних ситуацій у відповідній галузі, ліквідації наслідків аварій на 

виробництві;  

• здатність до організації діяльності виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. 



 

Результати навчання: вивчив дисципліну «Безпека праці у 

професійній діяльності» студенти повинні знати базові законодавчо-

нормативні акти, що регулюють відносини у сфері охорони праці, та 

враховувати їх положення при виконанні виробничих і управлінських 

функцій і вміти:  

• сприймати стандартну розмову на загальні теми в сфері охорони праці, 

а також розуміти ключові моменти лекцій, переговорів, доповідей, 

презентацій та дискусій; 

• аналізувати та прогнозувати потенційні небезпеки і можливі причини 

та види пошкодження технологічного обладнання при проектуванні та 

експлуатації об’єктів у відповідній галузі хімічної промисловості; 

• організувати атестацію робочих місць за умовами праці; 

• обґрунтувати організаційно-технічні заходи щодо нормалізації умов 

праці, техногенної безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки на 

підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях; 

• вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та 

запобігати виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві; 

• реалізувати комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів 

щодо запобігання і мінімізації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій; 

• керувати проведенням аварійно-рятувальних і невідкладних робіт на 

об’єктах відповідної галузі хімічної промисловості; 

• застосовувати нормативно-правову базу для захисту прав особи на 

забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці. 

• організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці тощо; 

• забезпечити ефективність функціонування систем управління безпекою 

виробництва. 

 

Теми що розглядаються 

 

Модуль 1 Міжнародний і вітчизняний досвід оцінки умов праці  
 

Вступ. Стан охорони праці в галузі. Значення дисципліни. Мета і задачі 

курсу. Перелік робіт з підвищеною небезпекою у галузі хімічних 

технологій. 

Тема 1. Законодавча основа з охорони праці, щодо напрямку хімічної 
промисловості 
Вивчення структури побудови нормативно-технічних документів з охороні 

праці. Вивчення нормативно-технічних документів з охороні праці щодо 

напрямку «Хімічні технології та інженерія». 

Міжнародні норми в галузі охорони праці. Елементи системи управління 

охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Законодавча 



основа Євросоюзу з питань охорони праці. Трудові норми Міжнародної 

організації праці. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці. 

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові 

інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні 

особливості. Система управління охороною праці на підприємствах галузі 

Тема 2. Атестація і паспортизація робочих місць 

Гігієнічна класифікація праці. Поняття про атестацію і паспортизацію. Мета 

атестації. Етапи проведення атестації. Зміст паспорту робочого місця. 

Професійні захворювання. Пільги і компенсації. Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості виробничого процесу. Гігієнічні класи 

умов праці по ступеню шкідливості і небезпечності. Показники важкості та 

напруженості трудового процесу. Загальна оцінка напруженості розумової 

праці. Загальна оцінка умов праці.  

 

Модуль 2. Ідентифікація та управління професійними ризиками в галузі 
 

Тема 1. Шкідливі речовини та індивідуальні засоби захисту 

Механізм токсичної дії шкідливих речовин. Обґрунтування раціональних 

заходів і засобів поліпшення стану виробничого середовища, характерних 

для галузі. Склад повітря робочої зони та вибір засобів захисту що до 

поліпшення стану виробничого середовища. 

Засоби колективного та індивідуального захисту працюючих у хімічної 

промисловості. Засоби захисту шкіри. 

Особливості використовування вентиляційних систем. 

Оцінка хімічної обстановки. Характеристика зон хімічного зараження. 

Визначення параметрів зон забруднення небезпечними хімічними 

речовинами (НХР). Розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки. 

Тема 2. Ідентифікація та управління професійними ризиками в галузі  
Прогнозування небезпечного впливу надзвичайних ситуацій. Методи 

розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при 

вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних 

сумішей у відкритому та замкнутому просторі. 

Тема 3. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів і обладнання 

Безпечність технологічного процесу, як сума безпечності технологічного 

обладнання, використовуваних сировини та матеріалів, безпечності 

технологічних схем і операцій, безпечності організації технологічного 

процесу.  

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, 

організації робочих місць, систем управління.  

Правила безпеки при експлуатації систем під тиском. Причини аварій та 

нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском. 

Випробування посудин, що працюють під тиском. Класифікація обладнання, 

що працює під тиском. Вимоги до арматури, запобіжних пристроїв, 



контрольно-вимірювальних приладів, тощо. Запірна арматура. Запобіжні 

клапани. Вибір захисних і сигнальних пристроїв які використовують в галузі. 

Безпека при експлуатації трубопроводів, цистерн та балонів. Класифікація 

балонів. Розпізнавання балонів. Випробування на міцність та герметичність. 

Складування і транспортування балонів. 

Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги до 

працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.  

 

Модуль 3. Техногенні безпеки в галузі хімічних технологій 

 

Тема 1. Особливості техногенної безпеки в галузі хімічних технологій та 

інженерії 
Попередження надзвичайних (аварійних) ситуацій на підприємстві (в 

організації, установі).  

Оцінка стійкості об’єктів суб’єктів господарювання  до ударної хвилі. 

Розв’язування типових завдань з оцінки стійкості роботи об’єктів  

господарської діяльності до вражаючих чинників надзвичайних ситуацій. 

Тема 2. Системи заходів безпечної експлуатації електроустановок, що 

використовуються у хімічних технологіях 

Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні засоби безпечної експлуатації 

електроустановок при нормальних та аварійних режимах роботи. Захисне 

заземлення, занулення, умови їх застосування, принципові схеми 

функціонування. 

Нормативні вимоги до захисних заходів. Заземлювальні пристрої 

електроустановок, види та порядок їх застосування. 

Тема 3. Вибухопожежна безпека при експлуатації підприємств та 

обладнання в хімічної промисловості 
Причини вибухів і пожеж. Класи приміщень і зон вибухо- та пожежної 

небезпечності за Правилами влаштування електроустановок Вимоги до 

електрообладнання у вибухопожежонебезпечних приміщеннях. Заходи та 

засоби попередження вибухів і пожеж. Захист від статичного заряду. 

Блискавкозахист будівель і споруд. Вогнестійкість будівель і споруд. 

Система вибухопожежного захисту. Система організаційних заходів з 

пожежної безпеки у галузі. 

Розрахунок і проектування захисних заходів від ударів блискавкою. 

Вибір та застосування первинних засобів пожежогасіння. 

Система організаційних заходів з пожежної безпеки на хімічних 

підприємствах з урахуванням галузі. 

 

 

Форма та методи навчання 

Читання лекцій, проведення практичних занять, складання короткого 

повідомлення за матеріалами самостійної роботи. 

 

 



 

Методи контролю 

Контроль складової робочої програми проводиться: 

- практичні заняття – захист виконаного завдання; 

- відповіді на питання по тестах, що складені за лекційним матеріалом, 

практичними заняттями, самостійною роботою. 
 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і у 

терміни, що встановлені навчальним планом. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 - Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Поточне тестування 

(блок) 

1 2 3 

Практичні 

заняття 

(ПЗ) 

Індивідуальні завдання 

реферат 

(РЕ) 

Сума 

10 30 10 40  10 100 

 

 

Таблиця 2- Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

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 дисципліни 
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8 

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Від 
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