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Робоча програма навчальної дисципліни « Безпека потенційно небезпечних 

технологій і виробництв» для бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

/ Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ОПЦБ  – Д. : НТУ «ДП», 

2019. – 15 с. 

Розробник – Лутс І.О. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 

безпека (протокол № 3 від 01.07.2019). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 263 «Цивільна безпека» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни «Безпека потенційно небезпечних 

технологій і виробництв» віднесено такі результати навчання: 

РН8 Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень 

індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення 

типових небезпечних подій 

РН11 Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі 

виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого 

устаткування 

РН12 Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та 

споруд для оцінювання відповідності його вимогам цивільного захисту 

та техногенної безпеки. 

РН13 Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та 

об'єкти господарювання за ступенем їх небезпечності 

РН14 Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати ймовірність 

виникнення небезпечних подій та їх наслідки 
 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей 

(компетенції) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом 

формування здатності до ініціативності, відповідальності та навичок до 

безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, а також 

необхідного індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних 

ситуаціях. 

Реалізація мети вимагає трансформації загальних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН8 РН8-2.1 Оцінювати рівень індивідуальної безпеки у разі виникнення  небезпечних 

подій 

РН11 РН11-2.1 Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі 

виробничі чинники 

РН11-2.2 Вміти аналізувати безпечність виробничого устаткування 

РН12 РН12-2.1 Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та 

споруд. 

РН12-2.2 Вміти оцінювати відповідності технічного стану вимогам цивільного 

захисту та техногенної безпеки. 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН13 РН13-2.1 Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та 

об'єкти господарювання за ступенем їх небезпечності 

РН14 РН14-2.1 Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела 

РН14-2.2 Оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б7 Основи охорони праці  

Б8 Цивільний захист 

Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних 

чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати 

теорії захисту населення, території та навколишнього 

природного середовища від уражальних чинників джерел 

надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної 

діяльності знання математичних та природничих наук 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 120 24 96 - - 6 114 

практичні 75 12 63 - - 6 69 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 195 36 159 - - 12 183 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ПРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 120 

РН11-2.2 

РН12-2.1 
1 Вимоги до плану ліквідації, ремонту та утриманню 

гірничих виробок при веденні гірських робіт 

10 

1.1 Устрій виходів з шахти і гірничих виробок 

1.2 Вимоги до паспортів виїмкових дільниць, проведення та 

кріплення виробок 

1.3 Утримання, ремонт і ліквідація гірничих виробок 

РН11-2.2 

РН8-2.1 

РН12-2.1 

РН12-2.2 

2 Заходи безпеки при виконанні прохідницьких і видобувних 

робіт 

10 

2.1 Заходи безпеки при проведенні горизонтальних і похилих 

підготовчих виробок 

2.2 Заходи безпеки при веденні очисних робіт 

2.3 Заходи безпеки при проходці, поглибленні і армуванні 

вертикальних стволів 
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Шифри 

ПРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

РН11-2.2 

РН8-2.1 

РН11-2.1 

РН12-2.1 

РН14-2.2 

3. Безпечне проведення вибухових робіт 20 

3.1 Зберігання, облік, підготовка, видача та знищення вибухових 

матеріалів 

3.2 Перевезення, спуск в шахту і доставка вибухових матеріалів 

3.3 Забезпечення безпеки ведення вибухових робіт 

3.4 Заходи безпеки підривних робіт у шахтах, небезпечних за 

газом або пилом 

3.5 Порядок безпечного ведення вибухових робіт 

РН12-2.2 

РН8-2.1 

РН11-2.2 

РН11-2.1 

РН14-2.2 

4. Заходи безпеки при пересуванні і перевезенні людей та 

транспортуванні вантажів гірничими виробками 

20 

4.1 Основні небезпеки при роботі підземного транспорту 

4.2 Загальні вимоги до організації і засобам підземного 

транспорту 

4.3 Пересування та перевезення людей по гірничих виробках 

4.4 Шляхове господарство. Безпека відкатки рейковим 

транспортом 

4.5 Вимоги безпеки до контактної мережі і зарядці 

акумуляторних батарей 

Безпека при роботі конвеєрного транспорту 

РН12-2.1 

РН12-2.2 

РН11-2.2 

РН11-2.1 

5. Безпека роботи підйомних установок 20 

5.1 Основні ризики, пов'язані з підйомом 

5.2 Вимоги безпеки до основних елементів канатних підйомних 

установок 

5.3 Організація безпечної роботи підйому 

РН11-2.2 

РН14-2.1 

РН11-2.2 

РН11-2.1 

РН14-2.2 

6. Безпека експлуатації електрообладнання 20 

6.1 Загальні положення і вимоги 

6.2 Електричні машини і апарати 

6.3 Вимоги до захисного заземлення 

РН14-2.1 

РН8-2.1 

РН11-2.2 

РН12-2.2 

7. Безпека при роботі окремо використовуваного 

обладнання, інструментів і пристосувань 

10 

7.1 Підземні пересувні компресори і повітропроводи 

7.2 Бурові станки і установки 

7.3 Ручний інструмент і пристосування 

РН11-2.1 

РН11-2.1 

РН12-2.2 

 

8. Безпека робіт на об'єктах поверхневого комплексу 10 

8.1 Загальні положення і вимоги 

8.2 Шахтні лампові, насосні і компресорні станції 

8.3 Породні відвали, склади і бункера 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 75 

РН12-2.1 Розробка нормативних документів з проектування та управління 

освітнього процесу 

12 

РН11-2.1 

РН12-2.2 

РН13-2.2 

РН14-2.1 

 

Ознайомлення з класифікацією небезпечних та шкідливих 

факторів. Вибір факторів. 

12 

Ознайомлення з джерелами небезпеки в різних галузях 

виробництва 

14 

Ознайомлення та вибір небезпечних видів робіт для різних 

галузей виробництва. 

13 

Ознайомлення та складання переліку нормативно-правових актів 12 
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Шифри 

ПРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

з безпечного виконання робіт для окремого виробництва 

Контрольне опитування та оцінювання якості засвоєння 

матеріалу практичних занять 

12 

РАЗОМ 195 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
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результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

опитування за 

кожною темою 

усні опитування під 

час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості відповіді на контрольне питання. Практичні заняття 

оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 
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Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  
- концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та професійної 

діяльності, включаючи 

певні знання сучасних 

досягнень,  які є основою 

для  організації 

здорового способу 

життя; 

- критичне осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів і 

понять у навчанні та 

професійній діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо 

обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо 

обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об’єкт 

вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

- розв'язання складних 

непередбачуваних задач і 

проблем у 

спеціалізованих сферах 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

95-100 
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професійної діяльності 

та/або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

 

Комунікація 

- донесення до фахівців 

і нефахівців інформації, 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі 

професійної діяльності;  

- здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну стратегію  

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

80-84 
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комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

Добре володіння проблематикою галузі 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 

стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 

стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність 

за розвиток 

професійного знання 

і практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

подальшого 

навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Використовується сучасне лабораторне, комп’ютерне та мультимедійне 

обладнання кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Дистанційна 
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платформа Moodlе.  

 

8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Шаталов О.С. Кусковець С.Л. Потенційно небезпечні виробничі 

технології та їх ідентифікація. Практикум. Навчальний посібник – Рівне: 

НУВГП, 2012. – 204с. 

2. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему 

«Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки» / О.О. Борисовська, В.В. 

Федотов. – Дніпро: НГУ, 2017. 36с. 

3. Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з 

дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” 

для спеціальності 6.170202 “Охорона праці”. – Львів: ЛДУ БЖД МНС України, 

2011 р., 32 с. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

1. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлюк А.О. Ідентифікація об’єктів 

підвищеної небезпеки: Навчальний посібник.-Х.:УЦЗУ, 2007.-190 с. 

2. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна 

та природна небезпека: Посібник / Під загальною редакцією В.В. 

Могильниченка.- К.: КІМ, 2007.-636 с. 

3. М.М.Гіроль, Л.Р.Ниник, В.Й.Чабан. Техногенна безпека: Підручник.- 

Рівне: УДУВГП, 2004.- 452с. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник.- 3-тє видання, перероблене 

та доповнене.- К.: Знання, 2004.- 490 с. 

5. Джигерей В. Безпека життєдіяльності. – К., 2000. 

6. Абрамов Ю.О., Грінченко Є.М., Кірочкін О.Ю та інш. Моніторинг 

надзвичайних ситуацій. Підручник. Вид-во: АЦЗУ м. Харків, 2005,- 530 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 8.06.2000 р. 

2. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 18.01.2001 р. 

3. Закон України „Про охорону праці” 14.10.92. 

4. Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02. No 956. 

5. Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації 

об’єктів підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.07.02. No 956. 

6. Постанова КМУ від 28.05.2008 р. No493 «Про затвердження критеріїв 

розподілу суб‘єктів господарювання за ступенем ризику від провадження 

господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, 

навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів 

державного нагляду (контролю)». 
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7. Постанова КМУ No767. «Про затвердження Порядку проведення 

державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва 

об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і 

територій» від 20.08.2008. 

8. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 

18.12.2000 No338 «Про затвердження Положення про паспортизацію 

потенційно небезпечних об’єктів». 

9. Наказ МНС України від 20.06.2008 р. No479 «Про затвердження 

Інструкції з розподілу суб‘єктів господарювання за ступенем ризику від 

провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, 

навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів 

державного нагляду (контролю)». 

10. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. Наказ МНС 

України від 23.02.2006 р за No98. 

11. Методичні рекомендації з організації проведення державної експертизи 

з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть 

спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та вплинути на стан захисту населення і територій. Наказ МНС 

України від 13.11.2008.No828. 

12. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 

підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ 

МНС від 15.08.2007 р.No557. 

13. Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Наказ МНС No 288 від 

15.05.2006. 

14. Наказ МНС України No 398 від 27 06.2006 р. Про затвердження 

Рекомендацій щодо побудови системи управління охороною праці на 

виробництві. 

15. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Наказ Міністерства Праці 

та Соціальної політики України No637 від 04.12.2002. 

 

Електронні ресурси 

 

1. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4. Національна рамка кваліфікацій. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/1341-2011-п. 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
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5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 

[Електронний ресурс]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п 

(дата звернення: 04.08.2018). 

6. Стандарти і рекомендації забезпечення якості на європейському 

освітньому просторі. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ 

standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 

04.11.2017). 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/%20standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/%20standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
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Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Безпека потенційно небезпечних технологій і виробництв»  

для бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

 

 

Розробник: Ігор Олегович Лутс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 


