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Вступ

Важливим елементом системи управління охороною праці на
підприємстві або в організації є управління ризиками. При відсутності або
недоліку статистичних даних про ризики в організації і, зокрема, на
робочому місці, при вирішенні завдання управління ризиками слід провести
п’ять етапів: виявити (ідентифікувати) небезпеки; визначити можливі
прояви небезпеки і вибрати показник збитку; визначити можливі наслідки
прояву небезпеки – виникнення того або іншого збитку здоров’ю і життю
працівника; визначити ймовірність (частоту) настання збитку; кількісно чи
якісно оцінити (розрахувати) ризик.

Джерела інформації для виявлення небезпек:
 нормативні правові та технічні акти, довідкова і науково-технічна

література, локальні нормативні акти тощо;
 результати державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 результати виробничого контролю за дотриманням санітарних

правил і виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів;
 результати атестації робочих місць;
 результати санітарно-епідеміологічної оцінки;
 результати спостереження за технологічним процесом, виробничим

середовищем, робочим місцем, роботою підрядних організацій, зовнішніми
факторами (дорогами, організацією харчування, кліматичними умовами
тощо);

 результати аналізу анкет, бланків, опитувальних листів тощо;
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 результати аудиту (опитування) співробітників;
 досвід практичної діяльності.

Під результатами розуміються протоколи, акти, довідки та інші
локальні документи.

Виробничий ризик – це ймовірність збитків або додаткових витрат,
пов’язаних зі збоями або зупинкою виробничих процесів, порушенням
технології виконання операцій, низькою якістю сировини або роботи
персоналу тощо.

Основні причини виробничого ризику:
 зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції

внаслідок зниження продуктивності праці, простою устаткування, втрат
робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів,
підвищеного відсотка браку виробленої продукції;

 зниження цін, за якими планувалося реалізувати продукцію
(послугу), у зв'язку з її недостатньою якістю, несприятливою зміною
ринкової кон’юнктури, падінням попиту;

 збільшення матеріальних витрат через перевитрати матеріалів,
сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних
витрат, торгових витрат, накладних та інших додаткових витрат;

 зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої
чисельності або виплат вищого, ніж заплановано, рівня заробітної плати
окремим співробітникам;

 збільшення податкових платежів та інших відрахувань підприємства;
 низька дисципліна поставок, перебої з паливом і електроенергією;
 фізичний знос устаткування і його функціональне старіння.
Усі можливі фактори виробничого ризику поділяються на дві групи. До

першої належать передбачувані, тобто найвідоміші з економічної теорії або
господарської практики і включені у відповідний список. Крім того,
очевидно, можуть проявитися фактори, назвати які на апріорній стадії
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аналізу ризику підприємства не уявляється можливим. Це непередбачені
фактори, вони належать до другої групи.

Фактори ризику підприємства також можна розділити на зовнішні і
внутрішні. До зовнішніх для виробничого підприємства належать чинники,
зумовлені причинами, не пов'язаними безпосередньо з діяльністю самого
підприємства. Внутрішніми факторами ризику вважаються ті, поява яких
обумовлена діяльністю самого підприємства.

Зовнішні фактори ризику можна поділити на політичні, соціально-
економічні (макроекономічні), екологічні та науково-технічні.

Мета методичних вказівок – визначити зміст і обсяг навчального
матеріалу з курсу «Ризик-менеджмент використання обладнання та
технологій» для студентів інституту «Механічна інженерія і транспорт »,
спеціальності 263 – «Цивільна безпека», освітня програма – «Охорона
праці».

Під час установочної сесії студенти вивчають основні положення курсу
на лекційних заняттях. Методичні вказівки сприяють організації
самостійного вивчення матеріалу, а також допомагають студенту
перевірити рівень засвоєних ним знань з курсу «Ризик-менеджмент
використання обладнання та технологій». Після самостійного вивчення
навчального матеріалу, згідно з методичними вказівками, студент виконує
контрольну роботу, яка дозволяє оцінити рівень засвоєних ним знань з
курсу викладачу-рецензенту. Якщо робота не відповідає діючим вимогам
НТУ «ХПІ», викладач-рецензент повертає її на доопрацювання для
усунення зроблених зауважень. Оформлену контрольну роботу студент
захищає у співбесіді з викладачем-консультантом. Студент, також виконує
курсову роботу за вказівками викладача-консультанта, оформлює та
захищає (здає) її перед комісією. Знання з курсу «Ризик-менеджмент
використання обладнання та технологій» використовуються під час
проходження переддипломної практики, а також при оформлені дипломної
роботи.
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1. ПРОГРАМА КУРСУ

Мета курсу – забезпечити майбутніх фахівців з охорони праці
теоретичними знаннями, необхідними для визначення ризиків використання
обладнання та технологій, управління ризиками відповідно до спеціальності
та завдань з охорони праці щодо створення безпечних і нешкідливих умов
праці, виконанню контролю дотримання вимог безпеки та дотримання
мінімальних ризиків при проектуванні техніки та технологічних процесів.

Компетентності

Інтегральна компетентність (ІК) – здатність розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та проблеми під час практичної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає застосування теорії та методів проведення моніторингу,
запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасних випадків (на
виробництві) і професійних захворювань, оцінювання можливих наслідків та їх
ліквідування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК-3. Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у

досягненні мети професійної та науково-дослідної діяльності.
ЗК-4. Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної і

науково-технічної інформації.
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

ЗК-7. Креативність, здатність до індивідуальної науково-дослідної
діяльності.
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Професійні компетентності (ПК)
ПК-4. Здатність до використання принципів, методів та організаційних

процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
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-7. Здатність застосовувати нові підходи (методи) до аналізування
процесів, стану об’єктів та прогнозування можливих причин виникнення
надзвичайних ситуацій з метою оцінювання ризику та можливих наслідків.

ПК-8. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та
нефахівців.

У результаті вивчення курсу «Ризик-менеджмент використання
обладнання та технологій» студенти повинні знати:

 основні ризики обладнання машинобудівної галузі;
 основні ризики технологій машинобудівної галузі;
 концептуальні основи менеджменту ризиками;
 теоретичні основи системи управління ризиками на виробництві.

2. ЗМІСТ КУРСУ

Методологічною основою курсу «Ризик-менеджмент використання
обладнання та технологій» є:

 теоретичні основи ризику;
 державна та міжнародна системи ризик-менеджменту використання

обладнання, технологій на всіх рівнях (державних, галузевих, на
підприємствах), для усіх форм власності підприємств та установ,
міжнародні, вітчизняні стандарти та нормативи, які взято за основу при
підготовці майбутніх магістрів з охорони праці.
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В основі дисципліни у всіх її розділах закладена базова підготовка
щодо сприйняття нових галузей знань з охорони праці та інших дисциплін,
які необхідні для гармонійного формування сучасного спеціаліста –
магістра з охорони праці.

Методами вивчення курсу «Ризик-менеджмент використання
обладнання та технологій» є аналіз, спостереження, моделювання,
розрахунки, прогнозування тощо.

Курс «Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій»
складається з 16 тем, об’єднаних у два модулі.

1-й модуль. Стратегія оцінки ризику
Тема 1. Вступ.
Тема 2. Стандарт ISO 12100:2010.
Тема 3. Загальні питання щодо втілення стандарту ISO12100.
Тема 4. Стратегія оцінки і зниження ризику.
Тема 5 Оцінка ризику.
Тема 6. Зниження ризику.
Тема 7. Засоби захисту та додаткові захисні заходи.
Тема 8. Інформація.

2-й модуль. Оцінка та зменшення ризиків
Тема 9. Документація щодо оцінки та зменшення ризику.
Тема 10. Ризики, що супроводжують використання верстатів.
Тема 11. Ризики при роботі на висоті.
Тема 12. Ризики при роботі з ручним інструментом.
Тема 13. Ризики експлуатації посудин, що працюють під тиском.
Тема 14. Ризики праці та здоров’я під час використання хімічних

речовин на виробництві.
Тема 15. Ризики при ковальської та термічної обробці металів.
Тема 16. Ризики праці під час зварювання металів.
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Отримані студентами знання будуть використані у процесі навчання
із спеціальних та інших дисциплін в університеті, при виконанні дипломної
роботи і в подальшому навчанні та практичній діяльності.

Курс розрахований на 180 години, 6 кредитів, у тому числі: 6 годин
лекційних та 6 годин практичних занять, 168 години самостійної роботи
студентів, з них 40 годин на курсову роботу. Розподіл годин самостійної
роботи наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Етапи самостійної роботи студента

Назва видів самостійної роботи
Кількість
годин

Опрацьовування лекційного матеріалу 6
Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 6
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на
лекційних заняттях

116

Виконання індивідуального завдання: Курсова робота 40

Інші види самостійної роботи -
Разом 168

Підсумкова форма контролю – іспит. Для перевірки роботи студентів
над курсом передбачено виконання контрольного завдання.

Викладення дисципліни «Ризик-менеджмент використання обладнання
та технологій» слід планувати на 5-му курсі (10 семестр).

У результаті вивчення курсу «Ризик-менеджмент використання
обладнання та технологій» студенти повинні:

– знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень і
прогнозів виникнення ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій,
у тому числі методи та засоби математичного моделювання;
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– розробляти системи управління цивільним захистом, охороною праці,
техногенною безпекою підприємств, установ, організацій.

Ядро знань: систематизація ризиків, аналіз стану небезпеки обладнання
та технологій, визначення джерел ризику, менеджмент ризиків щодо їх
зменшення до припустимих.

Основні поняття: компетентності у сфері виробничих ризиків,
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми під час
практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування
теорій та методів оцінки ризиків обладнання та технологій, запобігання
виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасних випадків (на
виробництві) і професійних захворювань, оцінювання їх можливих
наслідків, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Основні нормативно-правові акти
1. ISO I. S. O. 12100: Safety of machinery – General principles for design–

Risk assessment and risk reduction.
2. НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання

робіт на висоті
3. НПАОП 0.00-1.71-13. Правила охорони праці під час роботи з інст-

рументом та пристроями.
4. НПАОП 0.00-1.71-18. Правила охорони праці під час експлуатації

обладнання, що працює під тиском.
5. НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання

металів.
Нижче наведено питання що розглядаються в темах змістовних моду-

лів.

Змістовий модуль 1
Стратегія оцінки ризику

Тема 1. Вступ
Виробничі ризики.

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0327-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0327-14
https://dnaop.com/html/32346/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_28.52-1.31-13
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Оцінка ризиків в організації.
Професійний ризик.
Управління ризиками. Методи оцінки ризику.
Тема 2. Стандарт ISO 12100:2010
Загальна характеристика стандарту ISO 12100:2010 та її зв’язок із

фаховою підготовкою.
Показники небезпеки.
Тема 3. Загальні питання щодо втілення стандарту ISO12100
Область застосування.
Нормативні посилання.
Терміни та визначення.
Тема 4. Стратегія оцінки і зниження ризику:
Конструктивні процедури зниження ризику.
Схематичне представлення повторюваного 3-х крокового методу

зниження ризику.
Тема 5 Оцінка ризику:
Загальні положення.
Інформація необхідна щодо оцінки ризику.
Обмеження, які накладаються на машину.
Ідентифікація небезпек.
Попередня оцінка ризику.
Оцінка ризику.
Тема 6. Зниження ризику:
Загальні положення. Метод «трьох кроків».
Заходи по розробці безпечної конструкції самої машини.
Тема 7. Засоби захисту та додаткові захисні заходи :
Загальні положення.
Вибір та застосування захисних огорож та запобіжних пристроїв.
Захисні заходи щодо забезпечення стійкості.
Вимоги до конструкції захисних огорож та запобіжних пристроїв.
Захисні прилади щодо зменшення емісій.
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Додаткові захисні заходи.
Тема 8. Інформація:
Загальні питання щодо інформації.
Розташування та характер інформації щодо користувачів.
Сигнали та пристрої попереджувальної сигналізації.
Маркування, знаки (піктограми), попереджувальні написи.
Документи супроводу (експлуатаційне керівництво).

Змістовий модуль 2
Оцінка та зменшення ризиків

Тема 9. Документація щодо оцінки та зменшення ризику:
Вимоги до документації ОЗР.
Схематичне зображення машини.
Тема 10. Ризики, що супроводжують використання верстатів:
Токарно-гвинторізний верстат.
Загальна характеристика.
Небезпечні частини та вузли.
Інструкція з охорони праці токаря.
Тема 11. Ризики при роботі на висоті:
Ризики при роботі на висоті - НПАОП 0.00 -7.07 -87.
Вимоги до технологічних процесів.
Вимоги до обладнання.
Вимоги до організації робочих місць та виконання робіт.
Вимоги щодо застосування ЗІЗ.
Вимоги до персоналу, що допускається до робіт на висоті.
Контроль дотримання вимог безпеки.
Терміни та визначення.
Перелік робіт, що виконуються на висоті.
Тема 12. Ризики при роботі з ручним інструментом:
Загальна характеристика ручного інструменту («Правила охорони

праці під час роботи з інструментом та пристроями» . Затверджено Наказом
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Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19.12.2013 №
966)

Примірна інструкція з охорони праці при роботі з ручним
інструментом.

Тема 13. Ризики експлуатації посудин, що працюють під тиском:
Загальні положення. НПАОП 0.00-1.71-18. Правила охорони праці під

час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
Конструкція посудин.
Матеріали.
Виготовлення.
Арматура, контрольно-вимірювальні. Прилади i запобiжнi пристрої.
Встановлення, реєстрація i технічний огляд посудин, дозвіл на

експлуатацію.
Нагляд, утримання, обслуговування i ремонт.
Посудини i напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном.
Додаткові вимоги до цистерн i бочок для перевезення зріджених газів.
Додаткові вимоги до балонів.
Контроль за дотриманням вимог правил.
Тема 14. Ризики праці та здоров’я під час використання хімічних

речовин на виробництві:
Загальна характеристика щодо ризиків використання хімічних речовин

на виробництві.
Заходи охорони праці та промислової санітарії.
Загальні положення з техніки безпеки, основні правила роботи в

хімічній лабораторії.
Тема 15. Ризики при ковальській та термічній обробці металів:
Ризики праці в ковальсько-пресових цехах.
Ризики термічної обробці металів.
Тема 16. Ризики праці під час зварювання металів:
Загальні положення щодо безпеки (ризиків) під час зварювання металів

(«Правила охорони праці під час зварювання металів»).



14

Основні вимоги з охорони праці.
Ризики під час виконання електрозварювальних робіт.
Вимоги до робочих місць.
Вимоги до забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

3. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ

П.1. Практичне заняття 1
Загальні підходи щодо визначення ризиків обладнання (приклад карти

ризиків наведено у Додатку А).
П.2. Практичне заняття 2
Загальні підходи щодо визначення ризиків універсального токарно-

гвинторізного верстату 1К62 (заповнити карту ризиків).
П.3. Практичне заняття 3
Загальні підходи щодо визначення ризиків фрезерних станків

(заповнити карту ризиків).
П.4. Практичне заняття 4
Загальні підходи щодо визначення ризиків шліфувального верстату

3Г71 з пиловловлювачем (заповнити карту ризиків).
П.5. Практичне заняття 5
Загальні підходи щодо визначення ризиків вертикально-свердлильного

верстату 2Н135 (заповнити карту ризиків).
П.6. Практичне заняття 6
Загальні підходи щодо визначення ризиків виконання робіт на висоті

(заповнити карту ризиків).
П.7. Практичне заняття 7
Загальні підходи щодо визначення ризиків при роботі із ручною

дрилю (заповнити карту ризиків).
П.8. Практичне заняття 8
Ризики при роботі із балонами (заповнити карту ризиків).
П.9. Практичне заняття 9
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Ризики під час роботи у хімічної лабораторії (заповнити карту ризиків).
П.10. Практичне заняття 10
Ризики при термічної обробці металів (заповнити карту ризиків).
П.11. Практичне заняття 11
Ризики під час проведення електричної та дугової зварки металів

(заповнити карту ризиків).

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Метод навчання – досить складне, багатоякісне багатовимірне
педагогічне явище, в якому знаходять відображення об’єктивні
закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей зв’язок з
іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: принципи, цілі, зміст і
форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без
нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації. Науковці
поділяють методи навчання на словесні (розповідь-пояснення, бесіда,
лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні (досліди, вправи,
лабораторні роботи, реферати тощо). При вивченні дисципліни
використовуються проблемний
підхід у лекції та пояснювально-ілюстративний метод. Проблемною є така
лекція, що містить у собі проблемні, дискусійні твердження, варіанти
вирішення яких досягаються обов’язковим обговоренням їх між усіма
присутніми. Цьому передує монолог викладача, в якому він вводить
слухачів у проблему, вказує на можливі підходи до її аналізу на матеріалі
співставлення різних факторів та теорій і знайомить з деякими умовами та
прецедентами її розв'язання, створюючи тим самим підґрунтя для
проблематизації зовнішнього діалогу. При пояснювально-ілюстративному
методі студенти, що навчаються одержують знання на лекції, з навчальної
або методичної літератури, через екранну допомогу в «готовому» вигляді.
Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти
залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. У ВНЗ
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даний метод знаходить найширше застосування для передачі великого
масиву інформації. Лектор має можливість застосовувати Інтернет сайти
для ілюстрації лекційного матеріалу. Лекції викладаються державною
мовою. Лектор застосовує на заняттях інформацію та ресурси, що
розміщено у Інтернеті на сайтах кафедри та спеціально створеного сайту, де
студент може знайти відповідь на багато запитань, у тому числі: лекції,
методичні вказівки, форум, тести та інше.

Це дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу,
що підвищує ефективність роботи у аудиторії.

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, тестів,
виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт,
ректорських контрольних робіт тощо. Контроль складової робочої програми,
яка освоюється під час самостійної роботи студента, проводиться: з
лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; з практичних
завдань – на практичних заняттях, шляхом опитування та перевірки
виконання практичних завдань; з індивідуальних занять – за допомогою
перевірки виконаних завдань, курсової роботи за обраною темою.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (з оцінкою)
відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу,
визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним
планом. Семестровий контроль може проводитися в усній формі за білетами
або в письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом
тестування з використанням технічних засобів (Інтернету). Можливе
поєднання різних форм контролю. Результати поточного контролю (поточна
успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для
виставлення оцінки з даної дисципліни. Тестування студентів у Інтернеті
відбувається на сайті (http://berezuc.ucoz.ru/). Також на цьому сайті
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надаються консультації лектора та прийом рефератів студентів,
обговорювання на форумі нагальних питань.

Розподіл балів, які отримують студенти, та шкала оцінювання знань
та умінь (національна та ECTS) наведено у таблиці 2 та 3.

Таблиця 2 - Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента

Поточне тестування та самостійна робота
СумаЗмістовий модуль

1 2
Т1* Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16

100,0
6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0

* Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів.

Розподіл балів відповідно до тем змістовних модулів:
аудиторні заняття – 6,7 %, форма контролю – тестування;
позааудиторні роботи студента – 93,3 %, у формі курсової роботи (за

індивідуальними завданнями).

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка
за національною шкалою

1 2 3
90 ... 100 A відмінно
82 … 89 B

добре
74 … 81 C
64 … 73 D

задовільно
60 … 63 E
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Продовження таблиці 3
1 2 3

35 … 59 FX
незадовільно, з можливістю

повторного складання

0 … 34 F
незадовільно, з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

6. ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи обирається за номером, який співпадає із
останньою цифрою залікової книжки студента.

Контрольна робота не повинна перевищувати 10–15 сторінок формату
учнівського зошиту при виконанні роботи письмово. Розмір - висота літерів
4-5 мм.

При виконанні із застосуванням ПЕОМ – об’єм 8–10 сторінок формату
А4 набрані у редакторі Word 2000–2010 надрукованого на папері. Шрифт –
Time New Roman, кегель 14,0 стиль звичайний. Інтервал 1,5. Титульний
лист оформляти за вимогами заочного деканату. Контрольну роботу
починати нумерувати з 2 листа (перший лист – титульний аркуш, номер
сторінки не ставиться). Розташування на сторінці – поля: усі 2,0 см.

Спочатку треба розташувати зміст контрольної роботи із номерами
сторінок. Далі на сторінках по центру: варіант (номер залікової книжки),
назва питання (номер) (заголовним жирним шрифтом); через інтервал –
відповідь (текст) контрольної роботи. Наступне питання та відповідь на
нього, починати із абзацу. Номера сторінок повинні бути проставлені на
кожному листі, крім титульного (зверху, у правому куті). Останній лист
контрольної роботі залишати вільним, для нотаток та зауважень викладача.
Скановані рисунки, як і усі інші вставки у текст контрольної роботи,
повинні мати номер та назву.



19

Контрольна робота складається з відповідей на контрольні запитання
теоретичного матеріалу, згідно з розділами і темами наданої програми та
виконаних практичних завдань. У кінці роботи необхідно навести список
використаної літератури. Теми контрольного завдання і варіанти завдань
згідно з варіантом наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 – Варіанти контрольних завдань

Номер варіанта
Номери контрольних запитань* та

практичних робіт**

1 1, 11.31, П.1, П.2,

2 2, 12,32, П.1, П.3,

3 3, 13,33, П.1, П.4,

4 4, 14, 34, П.1, П.5,

5 5, 15 35, П.1, П.6,

6 6, 16 36, П.1, П.7,

7 7, 17, 37, П.1, П.8,

8 8, 18, 38, П.1, П.9,

9 9, 19, 39, П.1, П.10,

10 10, 20, 40, П.1, П.11.

* перелік контрольних запитань наведено у розділі 4;
** перелік практичних робіт наведено у розділі 3, практичне заняття П.1

виконують усі, це базове завдання для ознайомлення із ризик-менеджментом у
практичній його частині виконання.

Курсова робота виконується за окремими методичними вказівками,
етапи та термін виконання наведено у таблиці 5.
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Таблиця 5 – Етапи та терміни виконання курсової роботи

Назва індивідуального завдання та (або)
його розділів

Терміни виконання
(на якому тижні)

План виконання курсової роботи :
Отримання завдання від викладача
Виконання завдання. Відвідування консультацій
Здача виконаної курсової роботи

1– 2 тиждень
3– 4 тиждень
5– 10 тиждень
10– 11 тиждень

7. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

1-й модуль
Теоретичні основи ризик менеджменту. ISO 12100:2010

1. Виробничі ризики.
2. Оцінка ризиків в організації.
3. Професійний ризик.
4. Управління ризиками. Методи оцінки ризику.
5. Загальна характеристика стандарту ISO 12100:2010 та її зв’язок із

фаховою підготовкою.
6. Показники небезпеки за стандартом ISO 12100:2010.
7. Область застосування стандарту ISO 12100:2010.
8. Нормативні посилання за стандартом ISO 12100:2010.
9. Терміни та визначення за стандартом ISO 12100:2010.
10. Конструктивні процедури зниження ризику.
11. Схематичне представлення повторюваного 3-х крокового методу

зниження ризику.
12. Загальні положення щодо оцінки ризику.
13. Інформація необхідна для оцінки ризику.
14. Обмеження, які накладаються на машину.
15. Ідентифікація небезпек.
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16. Попередня оцінка ризику.
17. Оцінка ризику.
18. Загальні положення. Метод «трьох кроків».
19. Заходи з розробки безпечної конструкції самої машини.
20. Загальні положення щодо засобів захисту та додаткових захисних

заходів.
21. Вибір та застосування захисних огорож та запобіжних пристроїв.
22. Захисні заходи щодо забезпечення стійкості.
23. Вимоги до конструкції захисних огорож та запобіжних пристроїв.
24. Захисні прилади щодо зменшення емісій.
25. Додаткові захисні заходи.
26. Загальні питання щодо інформації користувачам.
27. Розташування та характер інформації щодо користувачів.
28. Сигнали та пристрої попереджувальної сигналізації.
29. Маркування, знаки (піктограми), попереджувальні написи.
30. Документи супроводу (експлуатаційне керівництво).

2-й модуль
Оцінка та зменшення ризиків

31. Вимоги до документації щодо оцінки та зменшення ризиків.
32. Схематичне зображення машини.
33. Ризики, що супроводжують використання верстатів.

Токарно-гвинторізний верстат.
34. Інструкція з охорони праці токаря.
35. Ризики при роботі на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07.
36. Вимоги до технологічних процесів при роботі на висоті.
37. Вимоги до обладнання при роботі на висоті.
38. Вимоги до організації робочих місць та виконання робіт при роботі

на висоті.
39. Вимоги щодо застосування ЗІЗ при роботі на висоті.
40. Вимоги до персоналу, що допускається до робіт на висоті.
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41. Контроль дотримання вимог безпеки при роботі на висоті.
42. Терміни та визначення за НПАОП 0.00-1.15-07.
43. Перелік робіт, що виконуються на висоті.
44. Загальна характеристика ручного інструменту («Правила охорони

праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.71-13.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19.12.2013 № 966).

45. Примірна інструкція з охорони праці при роботі з ручним
інструментом.

46. Загальні положення. Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.71-18.

47. Конструкція посудин, що працюють під тиском.
48. Матеріали посудин, що працюють під тиском.
49. Виготовлення посудин, що працюють під тиском.
50. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади i запобiжнi пристрої

посудин, що працюють під тиском.
51. Встановлення, реєстрація i технічний огляд посудин, що працюють

під тиском, дозвіл на експлуатацію.
52. Нагляд, утримання, обслуговування i ремонт посудин, що

працюють під тиском.
53. Посудини i напівфабрикати, придбання яких здійснюється за

кордоном.
54. Додаткові вимоги до цистерн i бочок для перевезення зріджених

газів.
55. Додаткові вимоги до балонів.
56. Контроль за дотриманням вимог правил щодо використання

балонів.
57. Загальна характеристика заходів щодо ризиків використання

хімічних речовин на виробництві.
58. Заходи охорони праці та промислової санітарії щодо зменшення

ризиків у хімічної лабораторії.
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59. Загальні положення з техніки безпеки та основні правила роботи в
хімічній лабораторії.

60. Ризики праці в ковальсько-пресових цехах.
61. Ризики щодо термічної обробки металів.
62. Ризики щодо праці в ковальсько-пресових цехах.
63. Ризики при термічній обробці металів.
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ДОДАТОК А
Приклад карти оцінки ризиків на робочому місці

Дата оцінки _________________________________________дата, місяць, рік
Хто проводив оцінку _______________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, посада)
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1 2 3 1 2 3
1.

Примітка:
* при необхідності розробляється код структурного підрозділу, який можна

виділити в окремий стовпець;
** більш докладний план заходів складається окремо, із зазначенням в тому

числі відповідальної особи за кожний конкретний пункт плану, терміни
виконання конкретного пункту плану, при необхідності – джерела фінансування.
(Наприклад: робота над культурою поведінки, ремонт обладнання, розширення
робочої площі тощо).

*** позначка у вигляді V.
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