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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Пожежна безпека промислових 

об'єктів та управління ризиками» складена відповідно до профільної освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 261 «Пожежна 

безпека». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є пожежна небезпека 

промислових об’єктів, ризики виникнення НС та окремі види прикладного 

програмного забезпечення,  що використовуються при проведенні наукових 

дослідженнях і технічних розрахунках у галузі знань «Цивільна безпека». 

Міждисциплінарні зв'язки. Деякі розділи дисципліни «Пожежна без-

пека промислових об'єктів та управління ризиками» базуються на знаннях, ко-

трі повинні бути отримані під час вивчення дисциплін «Методи обробки ре-

зультатів експерименту» та «Інформаційні технології в практиці наукових до-

сліджень» освітнього ступеня «Доктор філософії»  

Теоретичні  та практичні положення дисципліни є базовими при вирішенні 

науково-практичних задач пожежної безпеки. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
1. Сучасні технологічні процеси промислових об’єктів та моделюван-

ня впливу вражаючих факторів НС на промислових об’єктах. 

2. Імовірності виникнення НС та управління ризиками. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Пожежна безпека про-

мислових об'єктів та управління ризиками» є формування достатнього рівня 

знань та умінь з питань забезпечення пожежної безпеки промисловихоб’єктів, 

про їх технологічні процеси, з метою їх використання під час моделювання 

впливу вражаючих факторів НС на промислових об’єктах. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Пожежна безпека 

промислових об'єктів та управління ризиками» є отримання вмінь та навичок 

виконання наукових досліджень щодо пожежної безпеки сучасних технологіч-

них процесів і апаратів, а також розрахунку ризиків виникнення НС на даних 

об’єктах та розробки науково-обгрунтованих заходів щодо зменшення та 

управління ризиками. 

 

1.3. Згідно з вимогами профільної освітньо-наукової програми здобувачі 

вищої освіти повинні: 

знати:  

 сучасні технологічні процеси промислових об’єктів. Іх характерис-

тики, баланс, причини порушення балансу. 

 основи моделювання технологічних процесів. Граничні умови, до-

пущення при моделюванні технологічних процесів. 

 методи розрахунку імовірності. 

 сутність методу «дерева відмов» та «дерева подій». 
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 методи зменшення ризиків; 

 прикладні програми для розрахунку ризиків. 

вміти: 

 проводити аналіз основних параметрів моделювання; 

 проводити науковий аналіз результатів моделювання; 

 оцінювати межі достовірності модельного опису; 

 будувати F-N и F-G діаграми; 

 розраховувати ризики  та побувати поля ризиків 

 проводити аналіз НС та будувати «дерева відмов» та  «дерева від-

мов»; 

мати навички 

– складання систем рівнянь, що моделюють технологічні процеси  у 

конкретних ситуаціях; 

– мати навички використання сучасного програмного забезпечення 

для рішення типових науково-дослідницьких задач. 

1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  

 Здатність аналізувати, застосовувати,  розробляти математичні мо-

делі під час рішення наукових задач; 

 Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, розраховувати  

ризики та приймати рішення щодо їх зменшення.  

 Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інфор-

маційні технології під час рішення наукових завдань. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин(и) / 4 креди-

ти ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Модуль 1. Сучасні технологічні процеси промислових об’єктів та моделю-

вання впливу вражаючих факторів НС на промислових об’єктах. 

Сучасні технологічні процеси промислових об’єктів. Іх характеристики, 

баланс, причини порушення балансу. Мета, задачі дисципліни. Основні понят-

тя та визначення. Основи моделювання технологічних процесів. Граничні 

умови, допущення при моделюванні технологічних процесів.  Інформаційні 

технології при моделюванні технологічних процесів. Первинні і вторинні вра-

жаючі фактори пожеж. Основи їх моделювання. Моделювання впливу пожеж. 

Моделювання впливу вибухів. 

 

Модуль 2. Імовірності виникнення НС та управління ризиками. 

Сучасні підходи до розрахунку імовірності виникнення НС. Метод «де-

рева відмов» при аналізі НС. Метод «дерева подій» при аналізі НС. Розрахунок  

ризиків. Побудова F-N и F-G діаграм. Розрахунок та побудова полів ризиків. 

Управління ризиками. Прикладні програми для розрахунку ризиків. 
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