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Березуцький Вячеслав Володимирович,  д.т.н., професор кафедри “Безпека праці та 
навколишнього середовища”. 

Стаж педагогічної роботи у вузах 36 років,  у тому числі в Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» -  41 рік. Має 354 публікацій,  у тому числі 281 наукового 
характеру і 73 учбово-методичного. Прийняв участь у публікації 8 монографій (7 закордонних та 
одна із цитуванням у Scopus). Розробив чотирі дистанційних курса та отримав сертифікати:   
Охорона праці. Вступ до спеціальності; Теорія ризиків; Системний аналіз у вирішенні 
завдань професійної та промислової безпеки;  Ризик менеджмент  використання обладнання та 
технологій: навчальний посібник для студентів спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня 
програма – Охорона праці. У співавторстві розробив та надрукував 8 навчальних посібників із 
грифом НТУ “ХПІ”. Підготував 6 кандидатів наук та 3-х магістрів.

Загальна інформація про курс

Анотація

курс охоплює питання щодо застосування ризик менеджмент використання обладнання та техноло
гій в охороні праці у теоретичної та практичної діяльності фахівців за напрямом підготовки 
магістрів за спеціальністю 263 -цивільна безпека, освітня програма - Охорона праці. В курсі 
розглядаються наступні питання: виробничі ризики; оцінка ризиків в організації; професійний 
ризик; управління ризиками;  методи оцінки ризику; стандарт ISO 12100:2010 та  зв’язок його із 
фаховою підготовкою; показники небезпеки тощо.

Цілі курсу

формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і
проблеми в галузі управління цивільною безпекою, здатних до практичної діяльності, які
володіють  належними  компетентностями,  необхідними  для  ідентифікації  та  оцінки
потенційних  джерел  небезпек  різного  характеру  при  експлуатації  об’єктів
господарювання.

Формат Лекції, практичні заняття, курсова робота та консультації. Підсумковий контроль - іспит

Семестр 2
Обсяг (кредити) / 
Тип курсу 
(обов’язковий / 
вибірковий)

6/
Обов’язковий Лекції (години) 32 Практичні

заняття (години) 32 Самостійна
робота (години) 116

Програм
ні 
компете
нтності

Інтегральна компетентність (ІК) - 
 здатність розв’язувати задачі дослідницького  та/або інноваційного характеру у сфері 
цивільної безпеки.
Загальні компетентності (ЗК): 
 ЗК-1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 ЗК-3. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 ЗК-6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні  (фахові)  компетентності  спеціальності  (визначені  стандартом  вищої  освіти
спеціальності)):



СК-2. Здатність до превентивного і оперативного(аварійного) планування, управління захода

ми безпеки професійної діяльності.

СК-3. Здатність до проведення техніко-економічного аналізу, оцінювання ризиків, комплексн

ого обґрунтування проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері цивільної безпеки.

СК-7. Здатність організовувати та проводити моніторинг за визначеними об'єктами, явищами

та процесами, аналізувати його результати та розроблювати науково-обґрунтовані рекоменда

ції на підставі отриманих даних.

СК-8. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію д

о фахівців та нефахівців.

Результати
навчання

Методи викладання та
навчання

Форми оцінювання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове

оцінювання FAS)
РН-1.  Застосовувати  с
пеціалізовані концепту
альні знання, що вклю
чають сучасні  наукові
здобутки для розв’язан
ня наукових і приклад
них задач у сфері циві
льної безпеки.

Інтерактивні лекції з презентаціям
и, дискусії, практичні заняття, ком
андна робота, кейс-метод, метод зв
оротного зв'язку з боку студентів, 
проблемне навчання

Письмові індивідуальні завдання (CAS), іцінювання 
знань на практичних заняттях (CAS), презентації в н
евеликих групах (CAS), онлайн -тести (CAS), залік у
формі тестовання на платформі Офіс 365, Class 
Notebook (FAS) або Moodl http://dl.khpi.edu.ua/

РН-6. Визначати та ан
алізувати можливі загр
ози виникнення надзви
чайної ситуації, аварії,
нещасного випадку на
виробництві та оцінюв
ати  можливі  наслідки
та ризики.

Інтерактивні лекції з презентаціям
и, дискусії, практичні заняття, ком
андна робота, кейс-метод, метод зв
оротного зв'язку з боку студентів, 
проблемне навчання

Письмові індивідуальні завдання (CAS), іцінювання 
знань на практичних заняттях (CAS), презентації в н
евеликих групах (CAS), онлайн -тести (CAS), залік у
формі тестовання на платформі Офіс 365, Class Note
book (FAS) або Moodl http://dl.khpi.edu.ua/

РН-7.  Використовуват
и сучасні інформаційні
та комунікаційні техно
логії,  спеціалізоване п
рограмне забезпечення
під час розв’язання пр
актичних та/або науко
вих задач.


При вивченні дисципліни 
використовуються проблемний 
підхід у лекції та пояснювально-
ілюстративний метод. 

Письмові індивідуальні завдання (CAS), іцінювання 
знань на практичних заняттях (CAS), презентації в 
невеликих групах (CAS), онлайн -тести (CAS), залік 
у формі тестовання на платформі Офіс 365, Class 
Notebook (FAS) або Moodl http://dl.khpi.edu.ua/

РН-14. Здійснювати пр
огнозування,  оцінку  р
изику під час професій
ної діяльності та можл
ивості відповідних під
розділів  щодо  реагува
ння на надзвичайні сит
уації та події.

Інтерактивні лекції з 
презентаціями, дискусії, практичні 
заняття, командна робота, кейс-
метод, метод зворотного зв'язку з 
боку студентів, проблемне 
навчання

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання
знань на практичних заняттях (CAS), презентації в н
евеликих групах (CAS), онлайн -тести (CAS), залік у
формі тестовання на платформі Офіс 365, Class Note
book (FAS) або Moodl http://dl.khpi.edu.ua/

РН-17.  Відшуковувати
необхідну  інформацію
в спеціальній літерату
рі, базах даних, інших
джерелах інформації, а
налізувати та об’єктив
но оцінювати інформа
цію.



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
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Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ЕСТS

Оцінка за
національною

шкалою

Нарахування
балів

100% підсумкове 
оцінювання у вигляді заліку 
(50%) та поточного 
оцінювання (50%).
50% залік: згідно 
результатів тестових 
відповідей на сайті Офісу 
365 Class Notebook та 
співбеседи щодо матеріалу з
навчальної дисципліни
50% поточне оцінювання:
• 20% оцінювання завдань 
на практиних заняттях 
(реферати);
• 20% оцінюваннявиконання
курсової роботи;
• 10% проміжний контроль 
(онлайн-тести)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е
35-59 FХ незадовільно з

можливістю повторного
складання

0-34 F
незадовільно з
обов'язковим

повторним вивченням
дисципліни

Політика
курсу

Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі ві
дсутності студентам необхідно буде виконати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Уч
асть у практичних заняттях вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідн
их матеріалів для продуктивних дискусій під час заняття. Письмові завдання повинні бути подані до 
встановлених строків. 

                                          Структура та зміст курсу
Тема 1  ВСТУП Практичне 

заняття 1 Загальні підходи щодо визначення ризиків обладнання

Тема 2 Стандарт ISO 12100:2010 Практичне 
заняття 2 Загальні підходи щодо визначення ризиків універсального 

токарно-гвинторізного верстату 1К62

Тема 3  Загальні питання щодо в
тілення стандарту ISO12
100

Практичне 
заняття 3 Загальні підходи щодо визначення ризиків фрезерних 

станків

Тема 4 Стратегія оцінки і зниже
ння ризику

Практичне 
заняття 4 Загальні підходи щодо визначення ризиків шліфувальних в

ерстатів  3Г71 з пилоуловлювачем

Тема 5  Оцінка ризику Практичне 
заняття 5

Загальні підходи щодо визначення ризиків вертикально-све
рдлильного верстату 2Н135

Тема 6 Зниження ризику Практичне 
заняття 6 Загальні підходи щодо визначення ризиків виконання робіт

на висоті

Тема 7 Засоби захисту та додатк
ові захисні заходи 

Практичне 
заняття 7

Загальні підходи щодо визначення ризиків при роботі із 
ручною дрилю

Тема 8 Інформація користувача
м

Практичне 
заняття 8

Ризики при роботі із балонами 

Тема 9 Документація щодо оцін
ки та зменшення ризику

Практичне 
заняття 9

Ризики під час роботи у хімічної лабораторії

Тема 10 Ризики, що супроводжу
ють використання верста
тів

Практичне 
заняття 10

Ризики при термічної обробці металів



Тема 11 Ризики при роботі на вис
оті

Практичне 
заняття 11

Ризики під час проведення електричної та дугової зварки 
металів

Тема 12  Ризики при роботі з руч
ним інструментом

Тема 13 Ризики експлуатації посу
дин, що працюють під ти
ском

Тема 14 Ризики праці та здоров’я 
під час використання хім
ічних речовин на виробн
ицтві

Тема 15 Ризики при ковальської т
а  термічної обробці мета
лів

Тема 16  Ризики праці під час зва
рювання металів

Література
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1. Березуцький В.В.   Ризик менедж
мент  використання обладнання та
технолог й:навчальний пос бник ді і
ля студент в спец альност  263 – Циі і і
в льна безпека, осв тня програма – і і
Охорона прац / В.В. Березуцький – і
НТУ “ХП ”, Харк в.: ФОП Панов А.І і
М. 2020. − 427 с.
2. ISO 12100:2010 «Safety of machine
ry – General principles for design –  Ri
sk assessment and risk reduction», ID
T

Д
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1. Ризики при робот  на висот  - НПАОП 0.00 -7.07 -87і і
2. Управл ння охороною прац  та ризиком за м жнародними стані і і

дартами - Гог ташв л  Г.Г. - http://westudents.com.ua/glavy/481і і і
4-42-upravlnnya-rizikami-metodi-otsnki-riziku.html

3. «Правила охорони прац  п д час роботи з нструментом та присі і і
троями» ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ М н стерстваі і   енергетики та вугі
льної  промисловост  Укра ниі ї   19.12.2013  № 966)

4. Державний нормативний акт про охорону прац   ДНАОП 0.00-1.і
07-94*

5. «Правила охорони прац  п д час зварювання метал ві і і
»Дистанційний курс на Moodl http://dl.khpi.edu.ua/

Норми  академічної  етики
    Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ  «ХПІ»:
виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу. 

Провідний лектор: 

завідувач кафедри

БПтаНС, проф., дт.н.

Вячеслав БЕРЕЗУЦЬКИЙ                                 __________________
(посада, звання, ПІБ) (підпис)


