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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Промислова безпека» складена 

відповідно до профільної освітньої програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 101 “Екологія”, спеціалізації екологічна безпека, кваліфікації 

організатор природокористування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є техногенна небезпека 

потенційно-небезпечних об’єктів і технологій, техногенні ризики виникнення 

НС, основні напрямки забезпечення техногенної безпеки об’єктів та 

технологій. 

Міждисциплінарні зв'язки. «Промислова безпека» вивчає техногенну 

безпеку технологічних процесів, апаратів і виробництв з використанням 

фундаментальних законів фізики, хімії, термодинаміки, механіки. Вивчення 

дисципліни проводиться після вивчення дисциплін: «Природні та техногенні 

загрози, оцінювання небезпек», «Екологія надзвичайних ситуацій», «Основи 

цивільного захисту» тощо. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

  

Оцінка небезпеки потенційно небезпечних технологій та виробництв. 

 

1.Теоретичні основи безпечності потенційно небезпечних процесів виробництв. 

2.Аварії і аварійні ситуації в типових технологічгних процесах та їх 

попередження. 

3.Оцінка вибухонебезпеки виробничих приміщень, будинків та зовнішніх 

установок. 

4. Ідентифікація небезпек потенційно небезпечних виробництв та об’єктів. 

5.Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій на виробництві.  

 

Забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних 

виробництв та об’єктів. 

6.Безпека нафтопереробних заводів. 

7.Безпека хімічних виробництв. 

8.Безпека об’єктів енергетики. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Промислова безпека»  є 

формування достатнього рівня знань та умінь в галузі техногенної безпеки 

потенційно-небезпечних об’єктів і технологій.    

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Промислова безпека»  

є: ознайомлення з найбільш небезпечними сучасними технологіями та їх 

особливостями; оволодіння методиками ідентифікації небезпек на виробництві, 

вимогами до систем забезпечення техногенної безпеки об’єктів та технологій. 



 

 

  

 1.3. Згідно з вимогами профільної освітньо-наукової програми здобувачі 

вищої освіти повинні: 

знати: 

- класифікацію надзвичайних ситуацій техногенного характеру та об’єктів 

господарювання за видами небезпеки; 

- нормативно-правове забезпечення безпеки об’єктів господарювання та 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, міжнародні документи з питань 

техногенної безпеки;  

- основи технології, процесів та апаратів небезпечних виробництв; 

- причини та умови виникнення аварійних ситуацій і аварій на 

виробництвах; 

- класифікацію виробничих приміщень, будинків та зовнішніх установок 

за вибухопожежною і пожежною небезпекою; 

- основні положення та вимоги до ідентифікації потенційно небезпечних 

об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки; 

- вимоги до розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій; 

- рівень небезпеки потенційно небезпечних об’єктів та технологій 

нафтопереробної, хімічної та енергетичної галузей промисловості;  

- основні напрямки забезпечення техногенної безпеки об’єктів та 

технологій.  

 

вміти: 

- прогнозувати і оцінювати надзвичайні ситуації техногенного 

характеру на потенційно-небезпечних об’єктах; 

- класифікувати надзвичайні ситуації за різними ознаками з метою 

визначення реагування на відповідному рівні управління; 

- оцінювати рівень техногенної небезпеки при виникненні аварійної 

ситуації чи аварії на потенційно небезпечних виробництвах; 

- визначати категорію приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою;  

- виконувати ідентифікацію потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів 

підвищеної неюбезпеки; 

- розробляти плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та 

аварій; 

- розробляти основні напрямки забезпечення техногенної безпеки 

об’єктів та технологій. 

1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

- здатність аналізувати небезпечні фактори промислових аварій; 

- здатність використовувати методи аналізу небезпеки промислових 

об’єктів; 

- здатність оцінювати небезпечні чинники виробничих аварій та їх 

вплив на життя і здоров’я людей та довкілля; 



 

 

  

- здатність використовувати методики прогнозування та оцінки 

наслідків аварій на промислових об’єктах; 

- здатність проводити експертизу промислової безпеки потенційно 

небезпечних об’єктів  і виробництв. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Модуль 1. Оцінка небезпеки потенційно небезпечних технологій та 

виробництв. 

Мета, задачі та зміст дисципліни. Основи технології процесів та апаратів 

небезпечних виробництв. Класифікація технологічних процесів та апаратів. 

Типові технологічні процеси та апарати. Потенційно небезпечні технологічні 

процеси. Технологічна схема виробництва та її вибір. Взаємозв’язок та 

взаємообумовленість проблем технології, техногенної безпеки та охорони 

навколишнього середовища.  

Виробничі аварії та їх класифікація. Етапи виникнення, розвитку і 

ліквідації аварійної ситуації на виробництві. Рівні аварії та їх визначення. 

Характерні аварії в типових технологічних процесах та апаратах. Причини 

та види пошкоджень технологічного обладнання. Вимоги до систем 

протиаварійного захисту процесів та апаратів. Система запобігання аварій та 

аварійних ситуацій на виробництві. Оцінка небезпеки технологічного 

обладнання. Основні вимоги. Методика розрахунку критеріїв вибухопожежної 

небезпеки приміщень з горючими газами, парами та пилом. Категорування 

виробничих будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою. Визначення основних критеріїв пожежовибухонебезпеки.  

Класифікація об’єктів господарювання за видами небезпеки. Критерії 

оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності у сфері 

техногенної та пожежної безпеки. Техногенна небезпека потенційно небезпечних 

об’єктів.  

Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. Об’єкти  

підвищеної небезпеки. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 

Основні напрямки забезпечення техногенної безпеки об’єктів та технологій. 

 

Модуль 2. Забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно 

небезпечних виробництв та об’єктів. 

 

Технологічна схема нафтопереробного заводу. Техногенна небезпека НПЗ. 

Хімічно небезпечні об’єкти. Основні чинники хімічної небезпеки. Причини 

техногенних аварій хімічного походження. Техногенна небезпека радіаційно-

небезпечних об’єктів. Атомна енергетика як джерело радіації. Виробництво 



 

 

  

електроенергії на ТЕС та АЕС. Технологічна схема. Класифікація ядерних 

реакторів та їх конструктивні елементи. Системи управління та захисту ядерних 

реакторів. Пожежна небезпека об’єктів енергетики. Протипожежний захист ТЕС 

та АЕС. Вимоги нормативних документів. 
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