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Фото 

К.т.н, доцент кафедри «Безпека праці і навколишнього середовища», автор та соавтор понад 60 науково-методичних публікацій, 
основні курси, що викладає Основи професійної безпеки та здоров’я людини, Безпека праці у професійній діяльності, Техногенно-
економічний аналіз професійної та промислової безпеки. 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс лекцій містить основні положення з техногенної безпеки об’єктів та технологій, організації техногенної безпеки на потенційно-

небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки. В курсі наведені основні вимоги до підсистем системи техногенної безпеки 

об’єктів, поняття локалізації та ліквідації техногенного характеру на виробництві. Розглянуто концепцію управління ризиком 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, основні принципи забезпечення техногенної безпеки та методику визначення ризиків 

техногенних аварій.  

Цілі курсу 
Підготовка майбутнього фахівця з охорони праці на підставі вивчення комплексу нормативно-правових документів та економічних 

заходів для  здійснення аналізу та проведення оцінки потенційної небезпеки об'єктів господарювання для людини й навколишнього 

середовища.  

Формат  Лекції, практичні роботи. Вивчення дисципліни закінчується заліком. 

Семестр 9 

Обсяг (кредити) / Тип курсу 
(обов’язковий / вибірковий) 

7 / Обов’язковий 
Лекції (години)  

 
32 

Практичні заняття (години) 

 
16 

Самостійна робота (години) 

 
72 

Програмні 
компетентності 

–  здатність використання сучасної системи спеціальних знань в галузі техногенної та професійної безпеки; 

– здатність використання в практичній діяльності у сфері техногенної безпеки і охорони праці економічних методів аналізу з метою: 

забезпечення здорових і безпечних умов трудової діяльності, забезпечення профілактичних заходів техногенних аварій, вирішення 
питань безпеки різної складності в професійній діяльності; 
– здатність використання практичних вмінь щодо організації та проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів, 

ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій. 

 



Результати навчання:  

- знати   систему техногенної безпеки  об’єктів, структуру та напрямки її 
забезпечення; 

−категорії та групи небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки; 

−особливості організації техногенної безпеки на об’єктах підвищеної 
небезпеки; 

− принципи забезпечення техногенної  та професійної безпеки. 

 

Теми що розглядаються 

 

Змістовий модуль № 1 (Система законодавчої та нормативно-правової 

документації забезпечення техногенної безпеки в Україні) 

ТЕМА 1.«Нормативно-правове забезпечення техногенної безпеки в Україні». 

Нормативно-правове забезпечення техногенної безпеки в Україні. Правові та 
нормативні документи з питань безпеки техногенного характеру. Міжнародні 
документи з питань техногенної безпеки. Система техногенної безпеки 

об’єктів: структура та напрямки її забезпечення.  

Структура законодавчої та нормативно-правової документації забезпечення 

техногенної безпеки в Україні 
ТЕМА 2.«Особливості організації техногенної безпеки на потенційно-

небезпечних об’єктах». Порядок обліку ПНО. Вимоги нормативних актів 

щодо організації техногенної безпеки на ПНО. Порядок обліку. 

ТЕМА 3.«Ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта».  

Вимоги нормативних актів щодо організації техногенної безпеки на ОПН.  

ТЕМА 4.«Основні напрямки забезпечення техногенної безпеки».   

Підсистема запобігання аварій і надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. Підсистема запобігання аварій і надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. Умови поширення аварії. Обмеження кількості 
небезпечних речовин та матеріалів на виробництві. Захист виробничих 

приміщень та складів від перевантаження речовинами. Засоби локалізації 
аварій на виробничих комунікаціях.  

ТЕМА 5.«Підсистема локалізації та ліквідації аварій і надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на виробництві». 

Визначення категорій та груп небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки. Визначення сумарних мас категорій та груп 

небезпечних речовин. 

Розрахунок можливого збитку від аварії при руйнуванні колони поділу 

вінілхлориду й дихлоретана. 
 ТЕМА6.«Ідентифікаційні характеристики об’єктів підвищеної небезпеки». 

Поняття ідентифікації.  Ідентифікація – одна із основних складових 

забезпечення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Методичні положення 

ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Методика ідентифікації ОПН. 

Визначення кількості потенційно небезпечних об’єктів. Визначення 

сумарних мас індивідуальних небезпечних речовин для ідентифікації 
об’єктів підвищеної небезпеки. 



Змістовий модуль № 2. Економічний аналіз техногенної та професійної 

безпеки 

ТЕМА 7 «Теоретичні основи економічного аналізу». 

Формування системи знань за сутністю економічного аналізу, взаємозв'язку 

економічного аналізу з іншими галузями знань, змісту аналітичних моделей. 

Сутність, предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу. 

ТЕМА 8«Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства з 
урахуванням професійних та техногенних небезпек». 

Аналіз виробничо-господарської діяльності є системою методологічних, 

методичних і технічних прийомів, спрямованих на вивчення діяльності 
підприємства (фірми) і визначення впливу умов, в яких вона протікає, на 
ефективність і якість його роботи та професійну безпеку. 

Соціально-економічні  інвестиційної  діяльності підприємства 
ТЕМА 9«Прикладний характер економічного аналізу». 

Економічний аналіз забезпечує практичну корисність, підвищує 
результативність практичної діяльності людини. Глибокий сенс аналітичних 

досліджень полягає в тому, щоб вчасно вказати на межі зростання, 

відзначити резерви і виявити можливість швидкого реагування на професійні 
та техногенні небезпеки. 

Економічна оцінка небезпеки виробничого об’єкта 
ТЕМА 10   «Виробничі фонди підприємства». 

Характеристика основних виробничих фондів їх склад і структура. 
Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів. Переоцінка 
основних виробничих фондів. Поняття амортизації, методи нарахування 

амортизації об'єкта основних засобів. Поняття зносу, методи його 

розрахунку. Показники ефективності використання основних фондів. 

Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих 

фондів. 

Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів 

щодо покращення професійної діяльності. 
ТЕМА 11 «Економічні наслідки та матеріальні витрати на забезпечення 

промислової безпеки». 

Економічний збиток пов'язаний з втратами і витратами, що виникають за 
рахунок : 

- загибелі, погіршення стану здоров'я і професійних захворювань людей;  

- швидшого руйнування і старіння основних фондів промисловості, 
виробничого устаткування, будівель і споруд, житлового фонду міст і селищ, 

пов'язаного із зростанням швидкості корозії при забрудненні довкілля;  

- витрат на ліквідацію наслідків аварій і стихійних лих, відновлення 

об'єктів економіки, житлово-комунального господарства, переселення і 
реабілітацію населення.  

Економічна ефективність здійснення заходів з охорони праці 
Змістовий модуль № 3 Ризик та аудит техногенних та професійних 

небезпек 

ТЕМА 12«Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» 



Необхідність впровадження концептуальних засад управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій викликана наявністю небезпечних 

чинників техногенного та природного характеру. 

Збільшення  значної кількості потенційно небезпечних об’єктів на території 
України,  високого рівня травматизму та смертності населення, спричиненого 

небезпечними подіями та нещасними випадками,  інтенсифікацією впливу 

техногенної діяльності людини на навколишнє природне середовище,  
високого рівня ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру, зумовленого критичним ступенем зношеності (60-80 відсотків) 

основних виробничих фондів у галузях промисловості та агропромисловому 

комплексі, недостатнього технічного і технологічного рівнів розвитку 

державної системи спостережень за небезпечними чинниками, що 

зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій. Ураховуючи світовий 

досвід, найбільш ефективним є управління ризиками, яке ґрунтується на 
досягненні певного рівня безпеки, балансу вигод і витрат в межах окремого 

об’єкта, території і держави в цілому.  

Розрахунок економічної ефективності природоохороних заходів 

ТЕМА 13«Аудит з промислової безпеки і охорони праці». 

Аудит з промислової безпеки  і охорони праці визначає основні правові та 
організаційні засади здійснення аудиту з промислової безпеки і охорони 

праці і спрямований на підвищення загального рівня безпеки виробництва 
при провадженні діяльності всіх суб'єктів господарювання, незалежно від 

форми власності, організаційно-правової форми та видів діяльності. 
ТЕМА 14Форми аудиту з промислової безпеки і охорони праці. Об’єкти 

аудиту. 

ТЕМА 15Порядок проведення аудиту з промислової безпеки і охорони праці. 
ТЕМА 16«Економічна оцінка професійної безпеки» 

Сформульовані концептуальні положення вдосконалення системи охорони 

праці на сучасному етапі. Їх практична реалізація зажадала розробки 

теоретичної бази професійного ризику. Її основне положення полягає в тому, 

що дія шкідливих чинників виробничого середовища, тяжкості і 
напруженості трудового процесу обумовлює стохастичні ефекти ушкодження 

здоров'я, які до теперішнього часу не знаходять відображення в нормативних 

і методичних документах, що оцінюють ризик збитку здоров'ю людини. 

Законодавчі та нормативно-правової документи професійної безпеки 

Економічна ефективність від впровадження заходів що до поліпшення умов 

праці. 
 

Форма та методи навчання 

Читання лекцій, проведення практичних та розрахункових 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 
Контрольні роботи 

1 

 

2 
Практичні роботи 

(ПР) 
Залік Сума 

20 20 30 30 100 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Критерії оцінювання Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 
позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 
запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 
 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 
запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 
 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 
знання для 

вирішення 



аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 
задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 
запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 
виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 
практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 
додаткове 
вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн
о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 
запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 
повторне 
вивчення) 

 

 

 

Незадовільн
о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 
знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 
запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 
розв’язання  простих 

практичних задач 
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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: 

Фізику Безпека праці у професійній діяльності 

Хімію 
Розділ «Охорона праці та навколишнього 

середовища» у випускних роботах бакалаврів 

Основи екології  

 

 

 

Провідний лектор:  доц, Макаренко В.В.         
(посада, звання, ПІП) 


