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Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка техногенних ризиків» 

для магістрів спеціальностей 263 «Цивільна безпека» / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. АОП. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 12 с. 

Розробник Радчук Д.І. 

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. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 

безпека (протокол № 6 від 29.03.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Цивільна безпека Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» до дисципліни «Оцінка 

техногенних ризиків» віднесено такі програмні результати навчання: 

РН06 Визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації, аварії, 

нещасного випадку на виробництві та оцінювати  можливі наслідки та ризики. 

РН11 Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності неповної або 

обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження 

РН14 Здійснювати прогнозування, оцінку ризику під час професійної діяльності та можливості 

відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події.  

РН15 Аналізувати та оцінювати стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та 

виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. 

 

Мета дисципліни – формування у майбутніх магістрів умінь та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління, прогнозування та 

оцінювання системи керування техногенними ризиками на підприємствах 

шляхом опанування магістрами теоретичних знань та практичних навичок, які 

необхідні для прийняття економічно обґрунтованих рішень, спрямованих на 

захист підприємства та працюючих від дії шкідливих та небезпечних чинників 

виробничого та соціального середовища.  

Реалізація мети вимагає трансформації програмних 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 

РН06 РН06.1 Ідентифікувати можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації, аварії, 

нещасного випадку на виробництві  

РН06.2 Оцінювати  можливі наслідки та ризики виникнення надзвичайної 

ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві 

РН11 РН11.1 Обґрунтовувати адекватні рішення у нових або незнайомих ситуаціях за 

наявності неповної або обмеженої інформації,  

РН11.2 Оцінювати ризики на основі проведення відповідних досліджень 

РН14 РН14.1 Вміти прогнозувати розвиток подій під час професійної діяльності та 

можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні 

ситуації та події. 

РН14.2 Застосовувати різноманітні методи для оцінки ризиків під час професійної 

діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на 

надзвичайні ситуації та події. 

РН15 РН15.1 Оцінювати стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та 

виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. 

РН15.2 Вміти аналізувати системи оцінювання ризиків та визначати 

необхідні засоби безпеки на виробництві 



5 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи, а також необхідного рівня індивідуального та 

колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

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 
аудиторн

і заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 70 26 44   6 86 

практичні 20 12 8   4 14 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 90 38 52   10 80 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 70 

РН06.1 

РН11.1 

РН11.2 

РН14.1 

1. Теоретичні основи небезпек та ризиків 10 

Природа і характер небезпек у техносфері 

Основи ризик орієнтованого менеджменту 

Суть та види ризиків 

Моделювання ризику та методи управління ризиками 

РН06.2 

РН15.2 
2. Система управління ризиками на підприємствах 20 

Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для 

декларування небезпеки 

Управління ризиками 

Міжнародний стандарт ISO 31000 

Менеджмент ризику 

Методи оцінки ризику 

Основи теорії надійності. Поняття надійності 

Кількісні показники надійності 

РН11.2 

РН14.1 
3. Надійність та безвідмовність систем. Роль людини 

у системі роботи підприємства  

20 

Роль зовнішніх чинників впливу на формування відмов 

технічних систем 

Розрахунок надійності технічних систем 

Системний аналіз системи «людина-техніка-середовище» 

Оцінка надійності людини як ланки технічної системи 

РН14.2 

РН15.1 
4. Теорія та планування ліквідації аварій  20 

Види техногенних небезпек 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Аналіз аварійного ризику 

План ліквідації аварійних ситуацій 

Технічні системи безпеки 

Система оцінки економічного збитку від промислових аварій 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 20 

РН06.1 

 

Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки 5 

РН11.1 

 

Індивідуальне завдання з оцінки хімічної обстановки при аваріях 

на хімічно-небезпечних об‘єктах 

5 

РН11.2 

 

Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки 5 

РН11.2 

 

Оцінка ризиків на підприємстві (ISO 31010) та розробка заходів з 

їх запобіганню 

5 

РН14.2 

 

Оцінка ергономічності робочих місць та їх вплив на стан 

працівника 

5 

РН15.1 Розробка плану ліквідації аварій на підприємстві 5 

РАЗОМ 90 

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 конвертаційною 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 Конвертаційна 

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 
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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 

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 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

екзамену за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. 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. 
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Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент 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. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерію 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 магістерського 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 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

діяльності, включаючи 

певні знання сучасних 

досягнень, які є 

основою для 

організації безпечного 

виконання робіт 

- критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

Відповідь містить негрубі 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 професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби;  

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

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 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

95-100 



10 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

діяльності;  

- здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

 

- 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 

 

 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 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

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 

7 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

1. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів 

щодо поліпшення умов і охорони праці. – К: ННДІОП, 1999. – 96 с. 



11 

2. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Безпека потенційно небезпечних технологій виробництва». - Х.: 

КУЦЗУ, 2017. - 10 с. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 

1. Голінько В.І. Основи охорони праці / В.І. Голінько. – Д.: Національний 

гірничий університет, 2014. - 271 с. 

2. Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. 

М.: Мир, 1984. - 318с 

3. Хевиленд Р. Инженерная надежность и расчет на долговечность / Пер. с 

англ. Б.А.Чумаченко. М.-Л.: Энергия, 1966.-232с. 

4. Ястребенецкий М. А., Иванова Г.М. Надежность автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. М.: Энергоатомиздат, 

1989. 264 с. 

5. Риск как точная наука // Наука и жизнь. 1991. №3. С.2-5, 59-64. 

 

Допоміжні 
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов / рук.: В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 

2000. – 263 с. 

2. Моніторинг умов праці. Навчальний посібник / Голінько В.І., 

Чеберячко С.І., Шибка М.В., Яворська О.О. - Д.: Державний ВНЗ 

«Національний гірничий університет», 2014. – 236 с. 

3. Охрана труда и бизнес / Международная организация труда. – М.:, 

Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии, - 2007. – 258 с. 

4. Основи охорони праці: Підручник. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Д. В. 

Зеркалов та ін. За ред. К. Н. Ткачука. – К.: Основа, 2014 – 456 с. 

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. – Львів: Афіша, 

2002. – 320 с. 

7. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основи охорони 

праці: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2000. - 350 с. 

 
9 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1 http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Держпраці України. 

2 http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і 

науки України. 

3 http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства 

надзвичайних ситуацій України.  

4 http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального 

страхування України. 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.social.org.ua/
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5 http://portal.rada.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України.  

6 http://www.iacis.ru        - Официальный сайт Межпарламентской 

Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых 

Государств (МПА СНГ). 

7 http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности 

труда   МОТ. 

8 http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

9 http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

http://portal.rada.gov.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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