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Опис        «Потенційно – небезпечні виробничі технології 

та їх ідентифікація» є обов’язковим курсом 

професійної підготовки майбутніх фахівців, що 

спрямована на вивчення основ прийняття рішень з 

організації колективної діяльності та реалізації 

комплексних проектів, спрямованих на регулювання 

техногенної та екологічної безпеки, збереження 

здоров'я та працездатності людини в умовах 

виробничо-господарської діяльності, з урахуванням 

наявних ресурсів та часових обмежень.  

Курс дозволяє сформувати у студентів 

систему спеціальних знань щодо здатності 

аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення 

професійних завдань. 

Метою навчальної дисципліни є отримання 

студентами поглиблених знань, умінь і навичок в 

області оцінки небезпеки потенційно небезпечних 

виробничих технологій у відповідності з сучасними 

науковими уявленнями: оволодіння теоретичними та 

практичними знаннями, прийомами та методами 

аналізу стану об'єктів та прогнозування можливих 

причин виникнення надзвичайних ситуацій з метою 

оцінювання ризику та можливих наслідків; 

оволодіння системою знань про інструментальні 

засоби досліджень та прогнозів виникнення ризиків 

та можливих джерел надзвичайних ситуацій; 

застосування цих знань та умінь для того, щоб 

підвищити ефективність діяльності у сфері 

техногенної безпеки, цивільного захисту та охорони 

праці. Формування у студентів відповідальності за 

особисту та колективну безпеку, усвідомлення 

необхідності обов’язкового виконання в повному 

обсязі всіх заходів безпеки праці на промисловому 

підприємстві складає важливу умову для 

кваліфікованого вирішення майбутнім фахівцем 

завдань спрямованих на регулювання техногенної 

безпеки, збереження здоров'я та працездатності 

людини в трудовому процесі. 

Результати навчання полягають у наступному: 
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   Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати 

нормативно-правові засади забезпечення цивільного 

захисту, охорони праці, питання нормативного 

регулювання забезпечення заходів у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і 

територій. 

   Застосовувати отримані знання правових основ 

цивільного захисту, охорони праці у практичній 

діяльності. 

   Розробляти тексти та документи з питань 

професійної діяльності, спілкуватися українською 

професійною мовою; читати й розуміти фахову 

іншомовну літературу, використовуючи її у 

соціальній і професійній сферах; демонструвати 

культуру мислення та виявляти навички щодо 

організації культурного діалогу на рівні, 

необхідному для професійної діяльності. 

   Пояснювати процеси впливу шкідливих і 

небезпечних чинників, що виникають у разі 

небезпечної події; застосовувати теорії захисту 

населення, території та навколишнього природного 

середовища від вражаючих чинників джерел 

надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення 

професійної діяльності знання математичних та 

природничих наук. 

   Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на 

зменшення професійного ризику, захист населення, 

запобігання надзвичайним ситуаціям. 

   Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, 

необхідний рівень індивідуальної безпеки та 

психічного здоров'я у разі виникнення типових 

небезпечних подій. 

   Використовувати у професійній діяльності сучасні 

інформаційні технології, системи управління базами 

даних та стандартні пакети прикладних програм. 

   Розробляти та використовувати технічну 

документацію, зокрема з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

   Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, 

процеси, послуги та суб'єкти господарювання за 

ступенем їх небезпечності. 

   Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, 

оцінювати ймовірність виникнення небезпечних 

подій та їх наслідки. 

   Пояснювати номенклатуру, класифікацію та 

параметри вражаючих чинників джерел техногенних 

і природних надзвичайних ситуацій та результати їх 

впливів. 
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   Обирати оптимальні способи та застосовувати 

засоби захисту від впливу негативних чинників 

хімічного, біологічного і радіаційного походження. 

   Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні 

та організаційні заходи щодо цивільного захисту, 

техногенної та промислової безпеки на об'єктах та 

територіях. 

   Знати властивості горючих речовин і матеріалів, 

механізм виникнення процесів горіння і вибуху. 

Методи навчання: дисципліна «Потенційно – 

небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» 

вивчається шляхом розкриття сутності теми на 

лекціях і закріплення теоретичного матеріалу в ході 

практичних занять, самостійної роботи та виконання 

курсової роботи. Під час занять використовується: 

• пояснювально-ілюстративний метод, коли 

студенти одержують знання з учбової або 

методичної літератури, сприймаючи і осмислюючи 

надані положення, визначення, факти, висновки;  

• репродуктивний метод (репродукція − 

відтворення), коли розглядаються певні ситуації і 

студенти відповідають на різноманітні питання, 

використовуючи норми і правила, які вивчаються, 

що дозволяє сформувати знання, навички і вміння у 

студентів, а також опанувати основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, 

класифікацію); 

• дослідницький метод, коли на практичних 

заняттях студенти здобувають знання і вирішують 

поставлені викладачем проблеми, виконуючи 

дослідження з тестового матеріалу, порівнюючи та 

аналізуючи різноманітні варіанти отриманих 

результатів.  

 Під час самостійного виконання контрольного 

завдання студенти демонструють 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. 

          Індивідуальні завдання з навчальної 

дисципліни у формі курсової роботи 

Тип дисципліни Обов’язкова  
Підсумковий контроль Екзамен у 7 семестрі   

 


