
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

Кафедра  ___Охорони праці та навколишнього середовища_________ 
(назва) 

 
 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  

 

__В.В. Березуцький_____________ 
 (ініціали та прізвище)  (підпис) 

«_____»____________20___ року 
 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Регіональна техногенна та промислова безпека в умовах сталого розвитку 

(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

рівень вищої освіти  другий (магістерський)____________________________ 
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

 

вид дисципліни __з професійної підготовки_____________________________ 
(загальна підготовка (обов’язкова/вибіркова) / професійна підготовка (обов’язкова/вибіркова)) 

 

форма навчання _____денна _____________________________________ 
(денна/заочна) 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 рік 

 

 



 

Обсяг дисципліни:  3  кредити ECTS 90 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Лабораторних занять: _-_ годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: (залік/іспит). 
Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:  10 

семестр. 

Мова викладання: українська.  
Мета навчальної дисципліни «Регіональна техногенна та промислова безпека в 
умовах сталого розвитку» є  навчити  студентів  правильно  оцінювати  стан  

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

техногенної та промислової безпеки.  Чітке  розуміння  основних закономірностей  

формування  техногенної та промислової безпеки й  управління  безпекою в 

умовах сталого розвитку. Набуття  практичних  вмінь  і  навичок  із забезпечення 
техногенної та промислової безпеки. 

 

Компетентності: 
ЗК-2 Здатність формулювати особисту думку та доказово представити точку зору  

щодо  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, 

використовувати відомі рішення в новому форматі, якісно оцінювати кількісні 
результати, їх математично формулювати ;  

ПК-5 Спроможність застосувати на практиці теорії прийняття управлінських 

рішень і методи експертних оцінок ;  

ПК-6 Здатність організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій й 

аналізувати його результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації 
щодо проведення 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 
працівниками і населенням знань, необхідних для збереження життя і здоров'я 
людей в умовах надзвичайної ситуації та під час виконання невідкладних робіт у 
зоні 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 техногенної 
та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому 
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 
питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки. 

 

Теми що розглядаються:  

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення  техногенної безпеки в Україні. 
Тема 2. Особливості організації техногенної безпеки  на потенційно-небезпечних 

об’єктах. 

Тема 3. Особливості організації техногенної безпеки  на об’єктах підвищеної 
небезпеки. 

Тема 4. Підсистема запобігання аварій і надзвичайних  ситуацій техногенного 

характеру. 

Тема 5. Підсистема локалізації та ліквідації аварій  і надзвичайних ситуацій  

Тема 6. Ідентифікаційні характеристики об’єктів підвищеної небезпеки. 

Тема 7. Основні положення концепції управління ризиком. 

Тема 8. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру. 

Тема 9. Поняття ризику виникнення ризиків техногенних аварій. 

 

Форма та методи навчання:  

Зміст дисципліни формується за темами. Тема занять містить такий обсяг 
навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу 

оперувати цією інформацією у подальшому вивченні змісту дисципліни. Модуль 
охоплює зміст декількох 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  навчальних 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 
складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 
проводиться: 

- 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 навчального 

плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у 

терміни, встановлені навчальним планом.   

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 
індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури 



курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр може 
досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи 

залік. 

В таблиці 1 наведений приклад тих пунктів за якими студент накопичує 
бали, ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально для 
конкретної дисципліни. 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання 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 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Вступ до фаху  

Економіка природокористування  

Організація управління в екологічній 

діяльності 
 

Моніторинг  довкілля  

Екологія  міських  систем  

Охорона праці в галузі  

 

 

Провідний лектор: __професор, д.т.н., Ю.А. Петренко_______________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


