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Загальна інформація про дисципліну 

 

Анотація дисципліни 

 

Однією з найважливіших задач, які стоять сьогодні перед Україною, є забезпечення 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру. Актуальність проблеми забезпечення техногенної безпеки зумовлена стійкими 

тенденціями зростання людських втрат та збитків територіям, що спричиняються 

промисловими аваріями і катастрофами. Особливо небезпечними є виробництва, в яких 

використовується велика кількість небезпечних речовин і матеріалів і на яких виникнення 

навіть локальних пожеж або вибухів за несприятливого збігу обставин може призвести, 

внаслідок ланцюгового розвитку, до великомасштабних катастроф. У цих умовах важливим 

завданням є підвищення техногенної безпеки, яке повинно базуватися  на загальновідомих 

наукових положеннях з урахуванням сьогоднішнього стану розвитку систем безпеки. 

Як навчальна дисципліна «Техногенна безпека об’єктів» забезпечує формування 

особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління техногенною безпекою 

об’єктів, що передбачають створення, застосування систем і засобів забезпечення 

техногенної безпеки об’єктів. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 

 

Загальна інформація 

Михайлюк Олександра Петрівна, доцент кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об’єктів та технологій факультету 

пожежної безпеки, кандидат хімічних наук, доцент 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 337. Робочий 

номер телефону 057 707-34-40.  

Е-mail michayluk@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

 

- пожежна безпека технологічних процесів та апаратів; 

- пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки; 

- промислова безпека; 

- техногенна безпека об’єктів. 

Професійні здібності 

- професійні знання і значний досвід роботи в дослідженні 

пожежовибухобезпеки технологічних процесів та апаратів 

потенційно небезпечних об’єктів  

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

https://orcid.org/0000-0002-1258-1936 

http://surl.li/alsyo 

 

Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого 

розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру щосереди з 

15.00 до 16.00 в кабінеті № 338. У разі додаткової потреби здобувача в консультації час 

погоджується з викладачем. 

 

Мета вивчення дисципліни - формування особистості фахівця, здатного вирішувати 

складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в 

галузі управління техногенною безпекою об’єктів, що передбачають створення, застосування 

систем і засобів забезпечення техногенної безпеки об’єктів. 

У результаті вивчення дисципліни магістр повинен отримати: 

знання:  

mailto:michayluk@nuczu.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-5193-1775
http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group
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– видів, характеристик та ознак надзвичайних ситуацій техногенного характеру; 

– вимог до забезпечення техногенної безпеки на небезпечних територіях та у зонах 

можливого ураження від небезпечних об’єктів; 

– методики ідентифікації потенційної небезпеки об’єктів; 

– методики ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

– методів кількісної оцінки небезпеки аварійних ситуацій та аварій на об’єктах; 

– методів оцінки наслідків техногенних аварій на об’єктах; 

– нормативного забезпечення техногенної безпеки об’єктів. 

Відповідальність та автономія: 

– управління робочими або навчальними процесами, які є складними 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.  

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни  обов’язкова професійна 

Рік підготовки 1 

Семестр 2 

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 3,5 

- кількість модулів 3 

- загальна кількість годин 105 

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 24 

- практичні заняття (годин) 28 

- семінарські заняття (годин)  

- лабораторні заняття (годин)  

- курсовий проект (робота) (годин) 1 

- інші види занять (годин)  

- самостійна робота (годин)  53 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) (годин)  

- підсумковий контроль (диференційний залік, екзамен)  екзамен, курсова робота 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліна «Техногенна безпека об’єктів» вивчає питання забезпечення техногенної 

безпеки об’єктів з використанням фундаментальних законів фізики, хімії, термодинаміки, 

механіки, загальнонаукових методів пізнання та дослідницької діяльності. Вивчення дисципліни 

проводиться після вивчення дисциплін: «Філософія і методологія науки», «Основи ризик-

орієнтованого підходу», «Пожежна профілактика в населених пунктах», «Прикладні 

інформаційні технології у сфері пожежної безпеки», «Теорія прийняття управлінських 

рішень». 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми: «Управління пожежною безпекою» 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання : 

 

Програмні результати навчання  абревіатура 

Керувати діяльністю колективу, спрямованою на регулювання пожежної 

безпеки, та прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, з 

ПРН5 
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урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 

 Застосовувати ефективні методи та засоби дослідження механізму 

виникнення пожеж та пожежних ризиків, у тому числі, методи та засоби 

математичного і комп’ютерного моделювання, статистичного аналізу 

даних. 

ПРН7 

Виконувати випробування: речовин, матеріалів будівельних 

конструкцій, електротехнічних та кабельних виробів щодо визначення 

показників та характеристик пожежної небезпеки; систем 

протипожежного захисту,  пожежно-технічного оснащення. 

ПРН 8 

 Аналізувати, оцінювати протипожежну та аварійно-рятувальну техніку, 

пожежно-технічне оснащення та надавати рекомендації щодо їх 

оптимального вибору. 

ПРН 9 

 Виконувати та обґрунтовувати техніко-економічні розрахунки заходів 

щодо підвищення пожежної безпеки. 

ПРН11 

Оцінювати стан забезпечення пожежної безпеки об’єктів, будівель та 

споруд, відповідність інженерних систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захисту вимогам пожежної безпеки, 

створювати моделі нових систем. 

ПРН12 

Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення пожежі та можливості 

пожежно-рятувальних підрозділів. 

ПРН13 

Аналізувати встановлені в технічній документації на речовини, 

матеріали, вироби, технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів 

вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. 

ПРН14 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші вікові, гендерні та (або) культурні 

відмінності 

ПРН18 

Дисциплінарні результати навчання  

Аналізувати та кількісно визначати рівень пожежної та техногенної 

небезпеки об’єктів різного призначення, розробляти заходи щодо його 

зниження 

 

Визначати можливі сценарії розвитку техногенних аварій на об’єктах та 

прогнозувати масштаби і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного  

характеру. 

 

 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей: 

 

Програмні компетентності (загальні (ЗК) та професійні (ПК)) абревіатура 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК1 

Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних та 

непередбачуваних умовах. 

ЗК3 

Здатність проводити комплексний аналіз існуючої протипожежної, 

аварійно-рятувальної техніки та пожежно-технічного оснащення і 

розробляти рішення під час проєктування сучасних зразків 

протипожежної, аварійно-рятувальної техніки та пожежно-технічного 

оснащення. 

ПК8 

Здатність організовувати моніторинг пожежної обстановки й аналізувати 

його результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо 

проведення заходів із запобігання та ліквідування пожеж. 

ПК 9 

Здатність до проведення випробувань нових інноваційних технологій, 

обладнання, засобів та систем протипожежного та інженерного захисту.  

ПК14 

Здатність аналізувати та визначати системи забезпечення пожежної 

безпеки об’єктів різного призначення. 

ПК 18 

Очікувані компетентності з дисципліни  



5 

 
Здатність аналізувати та кількісно визначати рівень пожежної та 

техногенної небезпеки об’єктів різного призначення, розробляти заходи 

щодо його зниження.   

 

Здатність аналізувати процеси, стан об'єктів та прогнозувати можливі 

загрози виникнення пожеж. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Теми навчальної дисципліни: 

 

Модуль 1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 

Тема 1.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх класифікація. 

Мета, задачі та зміст дисципліни «Техногенна безпека» у системі підготовки 

здобувача вищої освіти за 2-м (магістерським) рівнем спеціальності 261 «Пожежна безпека». 

Основні поняття та визначення техногенної безпеки: безпека; техногенна небезпека; 

техногенна безпека; аварія, аварійна ситуація; потенційно небезпечний об’єкт; об’єкт 

підвищеної небезпеки. Стан техногенної небезпеки в Україні. Види та характеристика 

небезпек техногенного характеру. Техногенні джерела небезпеки. Класифікація 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Надзвичайна подія.  Класифікаційні ознаки 

надзвичайних ситуацій. Вимоги до встановлення порогових значень класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій.     

Тема 1.2.  Забезпечення техногенної безпеки на об’єктах 

Забезпечення техногенної безпеки на небезпечних територіях та у зонах можливого 

ураження від небезпечних об’єктів. Умови та шляхи забезпечення техногенної безпеки на 

об’єктах. Організація заходів техногенної безпеки. Повідомлення про виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного характеру. Нормативно-правове забезпечення 

техногенної безпеки об’єктів 

 

Модуль 2. Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

Тема 2.1.  Ідентифікація потенційної небезпеки об’єктів  

Потенційно небезпечні об’єкти. Вимоги до моніторингу та паспортизації. Методика 

ідентифікації потенційної небезпеки об’єктів. Загальні положення. Визначення джерел 

небезпеки на об’єкті та кодів і рівнів можливих надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. Розробка повідомлення про результати ідентифікації потенційної небезпеки на 

об’єкті. Вимоги нормативних документів.         

Тема 2.2.  Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки  

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. Закон України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки». Нормативи порогових мас небезпечних речовин. Категорії та групи небезпечних 

речовин. Методика виконання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Основні 

положення. Розробка повідомлення про результати ідентифікації безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки. Вимоги нормативних документів.    

 Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Методика визначення ризиків 

та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Нормативний документ. Вимоги до розробки, затвердження та експертизи декларації безпеки 

об’єкта підвищеної небезпеки.    

 

Модуль 3. Техногенні небезпеки та їх наслідки 

Тема 3.1. Аналіз та оцінка параметрів техногенних небезпек об’єктів 

Ідентифікація небезпек техногенного характеру. Режими функціонування 

промислових об’єктів. Аварійний та передаварійний режим. Фази та рівні аварії. Сценарії 

розвитку аварії. Схема виникнення і розвитку аварійної ситуації. Небезпечні фактори аварії.

 Критерії оцінки рівня техногенної небезпеки на об’єкті. Кількісні методи оцінки 

небезпеки об’єктів. Пожежовибухонебезпечні об’єкти. Пожежний ризик. Підходи до оцінки 
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та визначення.   

Метод кількісної оцінки пожежовибухонебезпеки технологічних блоків. Загальні 

принципи. Енергетичний показник вибухопожежонебезпеки технологічних блоків. 

Розрахункове визначення. Нормативний документ.   

Імовірність виникнення пожежі. Метод визначення ймовірності виникнення пожежі 

(вибуху) на об’єкті. Розрахунок ймовірності утворення горючого середовища. Розрахунок 

ймовірності появи джерел запалювання. Розрахунок ймовірності виникнення пожежі у 

технологічному обладнанні. Нормативний документ.       

Тема 3.2. Оцінка наслідків техногенних аварій на об’єктах 

Негативні чинники впливу джерел надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

людину та стан довкілля. Їх класифікація та характеристика.  

Фактори ураження джерел небезпек техногенного характеру.   Оцінка  наслідків 

техногенних аварій на пожежовибухонебезпечних об’єктах. Негативні чинники впливу 

пожеж і вибухів на людину і навколишнє середовище. Термічний вплив на людину і 

будівельні конструкції.  

Вплив ударної хвилі на людину, будинки та споруди. Надлишковий тиск вибуху. 

 Оцінка ймовірності руйнування промислових будинків від вибуху 

пожежовибухонебезпечних сумішей. Оцінка ймовірності ураження людей при вибуху 

пожежовибухонебезпечних сумішей. Оцінка ймовірності ураження людини тепловим 

випромінюванням.    

Оцінка наслідків техногенних аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. 

Характеристики хімічного ураження. Визначення площі зони можливого хімічного 

ураження. Визначення можливих втрат населення в осередку хімічного ураження. Методика 

прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 

промислових об’єктах і транспорті. 

Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних 

об’єктах. Розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). 

Вимоги нормативних документів.  

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять:  

 

Модулі і теми 

Очна (денна) форма 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття (інші 

види занять) 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

2- й семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 12 2 2  8  

Тема 1.2 12 2 2  8  

Разом за модулем  1 24 4 4  16  

Модуль 2 

Тема 2.1 12 2 2  8  

Тема 2.2 20 4 4  8  

Разом за модулем 2 30 6 6  16  

Модуль 3 

Тема 3.1 28 6 6  10  

Тема 3.2 36 8 12  11  

Всього за модулем 51 14 16  21  

Всього  105 24 28  53  
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми Годин 

1. Тема 1.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 2 

2. Тема 1.2. Забезпечення техногенної безпеки на об’єктах 2 

3. Тема 2.1. Ідентифікація потенційної небезпеки об’єктів 2 

4. 
Тема 2.2. Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки 

4 

5. Тема 3.1. Аналіз та оцінка параметрів техногенних небезпек об’єктів 6 

6. Тема 3.2. Оцінка наслідків техногенних аварій на об’єктах 12 

 Разом 28 

 

Форми та методи навчання і викладання 
 

  Вивчення навчальної дисципліни реалізується в таких формах: навчальні заняття за 

видами, виконання індивідуальних завдань (якщо є), консультації, контрольні заходи, 

самостійна робота.                                                                                                 

В навчальній дисципліні використовуються такі методи  навчання і викладання: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником заняття 

здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу з наголосом на його 

подальше практичне застосування під час виконання службових обов’язків); 

– обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального заняття, особлива 

увага звертається на практичні питання, пов’язані з вивченням керівних документів з питань 

охорони навколишнього природного середовища від промислових забруднень та на питання 

проведення практичних розрахунків); 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий результат виконання 

відповідного завдання під час проведення практичних (семінарських) занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять на 

прикладах розгляду документів з питань охорони праці підприємств, установ та організацій); 

– творчого підходу (викликає у здобувачів вищої освіти почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття відповідного 

завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення вказаного завдання 

допоможе кожному з них в подальшому натхненно вирішувати подібні завдання під час 

службової діяльності); 

– контролю (спрямований на те, що кожний здобувач вищої освіти повинен в 

кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент завдання, яке 

йому ставилося). 

 
Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Засоби оцінювання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є виконання 

модульної контрольної роботи, курсової роботи, складання тесту у системі Open test 2, 

складання екзамену.  

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми компонентами, 

здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в НУЦЗ України з переведенням 

в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної дисципліни за 

різними шкалами 
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За 100-бальною шкалою, що 

використовується в НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 

 

Критерії оцінювання 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Поточний контроль проводиться у формі фронтального та індивідуального 

опитування, контрольних робіт, тестування. 

Підсумковий контроль проводиться у формі курсової роботи та екзамену (2 семестр).  

 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами навчальних 

занять та контрольними заходами з дисципліни 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за видами 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних занять 

І. Поточний контроль  

Модуль 1 

лекції 2 2 4 

семінарські заняття    

практичні заняття 2 3 6 

Разом за модуль 1 4 5 10 

Модуль 2 

лекції 3 2 6 

семінарські заняття    

практичні заняття 3 3 9 

Разом за модуль 2 6 15 

Модуль  3 

лекції 7 2 14 

семінарські заняття    

практичні заняття 9 3 27 

комп’ютерне тестування 1 6 6 

 за результатами 

виконання контрольних 

(модульних) робіт  

1 8 8 

Разом за модуль  3   55 

Разом за поточний контроль 80 

ІІ. Індивідуальні завдання (науково-дослідне) – не обов’язкове 10 

ІІІ. Підсумковий контроль (екзамен)  20 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Курсова робота 

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист курсової роботи Сума 
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до 50 до 30 до 20 100 

 

Поточний контроль 

 

Поточний контроль проводиться у формі фронтального та індивідуального 

опитування, контрольної роботи, комп’ютерного тестування. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекційному занятті: 

Активність здобувачів вищої освіти на лекційних заняттях оцінюється 2 балами: 

- 2 бали – активність на лекції, ведення конспекту; 

- 1 бал – відвідування лекції; 

- 0 балів – відсутність на лекції, відсутність конспекту лекції. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті: 

Активність здобувачів вищої освіти на практичних заняттях оцінюється 3 балами: 

- 3 бали – за знання теми заняття, наявність конспекту, виконання у повному обсязі 

завдання; 

- 2 бали -  за знання теми заняття, наявність конспекту, завдання виконано не в 

повному обсязі; 

- 1 бал – низький рівень знань за темою заняття, відсутність конспекту лекції та 

виконаного завдання; 

- 0 балів – відсутність на практичному занятті, відсутність конспекту лекції та 

виконаного завдання.  

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів при комп’ютерному 

тестуванні: 

Комп’ютерне тестування здобувачів вищої освіти проводиться у системі OPEN TEST 

2.  Максимальна кількість балів за тестування 6. Відповідність встановлених балів 

оцінюється згідно критеріїв, визначених програмою системи тестування (максимальна 

кількість набраних балів (вірних відповідей) становить 60): 

- 60-51 бал – 6 балів; 

- 50-41 бал – 5 балів; 

- 40-31 бал – 4 бали; 

- 30-21 бал – 3 бали; 

- 20-11 балів – 2 бали; 

- 10-1 бал – 1 бал.  

 

Модульний контроль 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульної  контрольної 

роботи: 

Загальний бал за контрольну роботу становить 8 балів: 

8 балів – контрольна робота виконана самостійно та вірно у повному обсязі з 

дотриманням всіх вимог згідно методичних рекомендацій. Робота містить чітко поставлене 

завдання, відповідає варіанту, розрахунки при розв’язанні задач виконані вірно з поясненням 

до формул, вказані одиниці вимірювання, посилання на літературні джерела, формули, 

таблиці, рисунки мають нумерацію згідно вимог, наведено список використаних 

літературних джерел. Робота має висновки. Відслідковується вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

7 балів - контрольна робота виконана за варіантом самостійно та вірно у повному 

обсязі з дотриманням всіх вимог згідно методичних рекомендацій. Робота містить чітко 

поставлене завдання. Розрахунки наведені з поясненням до формул, але допускаються 

помилки в одиницях вимірювання, посиланнях на літературні джерела, в нумерації формул, 
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таблиць, рисунків. Відслідковується вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач. 

6 балів ‒ контрольна робота виконана за варіантом самостійно та вірно у повному 

обсязі з дотриманням всіх вимог згідно методичних рекомендацій. Робота містить чітко 

поставлене завдання. При розв’язанні задач допущені несуттєві помилки, допускаються 

помилки в одиницях вимірювання, посиланнях на літературні джерела, в нумерації формул, 

таблиць, рисунків. Відсутні висновки в роботі. Здобувач частково застосовує теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач.    

5 балів – контрольна робота виконана за варіантом самостійно у повному обсязі. У 

роботі відсутні вихідні дані. Допущені суттєві помилки та неточності в розрахунках, 

допускаються помилки в одиницях вимірювання, посиланнях на літературні джерела, в 

нумерації формул, таблиць, рисунків. Відсутні висновки роботи. Не в повній мірі 

застосовуються теоретичні положення під час розв’язання практичних задач.  

4 бали - контрольна робота виконана за варіантом самостійно не в повному обсязі. 

Допущені суттєві помилки та неточності в розрахунках, допускаються помилки в одиницях 

вимірювання, посиланнях на літературні джерела, в нумерації формул, таблиць, рисунків. Не 

в повній мірі застосовуються теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

Відсутні вихідні дані та висновки роботи.   

3-2 бали - контрольна робота виконана за варіантом не в повному обсязі. У роботі 

відсутні вихідні дані, висновки, перелік використаних джерел, відсутня нумерація формул, 

таблиць, рисунків. Відсутнє теоретичне обґрунтування виконаних розрахунків.   

1-0 бал (незадовільна кількість балів) – контрольна робота виконана не за варіантом. 

У роботі відсутні вихідні дані, висновки, повністю не дотримані вимоги до виконання роботи 

згідно методичних рекомендацій, робота виконана не в повному обсязі, робота має велику 

кількість істотних помилок. З роботи видно не розуміння сутності поставлених завдань. 

 

Індивідуальні завдання 

 

Виконання індивідуального завдання не є обов’язковим, але за умов його 

добровільного та успішного виконання  нараховується додаткові 10 балів, що дає можливість 

підвищити рівень оцінки знань з дисципліни. В якості індивідуальних завдань при вивченні 

дисципліни можуть бути підготовка рефератів, доповідей на конференціях, участь у 

конкурсах наукових робіт за тематикою дисципліни.  

 

Підсумковий контроль 
 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену (2 семестр). 

Максимальна кількість балів на екзамені становить 20 балів:    

20-17 балів ‒ за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і послідовно 

відповідати на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач;    

16-14 балів ‒ за знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки; аргументовані 

відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;    

13-11 балів ‒ за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані 

відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 

10-7 балів ‒ за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані 

відповіді, з порушенням послідовності викладання, за слабке застосування теоретичних 

положень під час розв’язання практичних задач;   

6-4 бали ‒ за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у 

відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
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практичних задач;        

3–1 бал (незадовільна кількість балів) ‒ за незнання значної частини навчального 

матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час 

розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання та захисту курсової 

роботи: 

Загальний бал за виконання та захист курсової роботи складає 100 балів: 

100-90 балів – курсова робота виконана самостійно та вірно у повному обсязі з 

дотриманням всіх вимог згідно методичних рекомендацій. Робота містить чітко поставлене 

завдання, відповідає варіанту, пояснювальна записка та ілюстративна частина роботи (схеми, 

таблиці, додатки) виконані вірно. Наявні пояснення до формул, вказані одиниці 

вимірювання, посилання на літературні джерела, формули, таблиці, рисунки мають 

нумерацію згідно вимог, наведено список використаних літературних джерел. Робота має 

висновки. Відслідковується вміння застосовувати теоретичні положення під час виконання 

курсової роботи. При захисті роботи отримані повні та вірні відповіді. 

89-75 балів – курсова робота виконана за варіантом самостійно та вірно у повному 

обсязі з дотриманням всіх вимог згідно методичних рекомендацій. Робота містить чітко 

поставлене завдання, відповідає варіанту, пояснювальна записка та ілюстративна частина 

роботи (схеми, таблиці, додатки) виконані вірно.  Наявні пояснення до формул, вказані 

одиниці вимірювання, посилання на літературні джерела, формули, таблиці, рисунки мають 

нумерацію згідно вимог, наведено список використаних літературних джерел. Робота має 

висновки. При захисті роботи отримані не досить повні та вірні відповіді, допущені помилки. 

76-55 балів ‒ курсова робота виконана за варіантом самостійно та вірно у повному 

обсязі з дотриманням всіх вимог згідно методичних рекомендацій. Робота містить чітко 

поставлене завдання. Пояснювальна записка містить несуттєві помилки, допускаються 

помилки в одиницях вимірювання, посиланнях на літературні джерела, в нумерації формул, 

таблиць, рисунків. Відсутні висновки в роботі. Здобувач частково застосовує теоретичні 

положення в ілюстративній частині роботи. При захисті роботи отримані не досить повні та 

вірні відповіді, допущені помилки.    

56-45 балів – курсова робота виконана за варіантом самостійно у повному обсязі. У 

роботі відсутні вихідні дані. У пояснювальній записці та ілюстративній частині роботи 

допущені суттєві помилки та неточності в розрахунках, допускаються помилки в одиницях 

вимірювання, посиланнях на літературні джерела, в нумерації формул, таблиць, рисунків. 

Відсутні висновки роботи. При захисті роботи допускаються не повні та вірні відповіді.  

44-35 балів – курсова робота виконана за варіантом самостійно не в повному обсязі. У 

пояснювальній записці та ілюстративній частині роботи допущені суттєві помилки та 

неточності в розрахунках, допускаються помилки в одиницях вимірювання, посиланнях на 

літературні джерела, в нумерації формул, таблиць, рисунків. Допущені суттєві помилки в 

розрахунках. Відсутні вихідні дані та висновки роботи. При захисті роботи отримані не повні 

відповіді.    

34-25 бали – курсова робота виконана за варіантом не в повному обсязі. У 

пояснювальній записці та ілюстративній частині роботи допущені суттєві помилки та 

неточності в розрахунках. Відсутні вихідні дані та висновки роботи, а також обов’язкові 

додатки до роботи. При захисті роботи допущені суттєві помилки. 

24-15 балів - курсова робота виконана за варіантом не в повному обсязі. У 

пояснювальній записці допущені суттєві помилки та неточності в розрахунках. Відсутні 

вихідні дані та висновки роботи, а також обов’язкові додатки до роботи. Відсутні 

ілюстративні матеріали. При захисті роботи отримані не вірні відповіді. 

14-0 балів (незадовільна кількість балів) – курсова робота виконана не за варіантом. У 

роботі відсутні вихідні дані, висновки, повністю не дотримані вимоги до виконання роботи 

згідно методичних рекомендацій, робота виконана не в повному обсязі, робота має велику 

кількість істотних помилок. Ілюстративний матеріал відсутній. З роботи видно не розуміння 
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сутності поставлених завдань. При захисті роботи не отримані відповіді.  

 

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену 

 

Модуль 1 

1. Що розуміють під поняттями «Надзвичайна ситуація техногенного характеру», 

«Техногенна небезпека», «Техногенна безпека»? 

2. Що розуміють під поняттями «Об’єкт підвищеної небезпеки», «Потенційно-

небезпечний об’єкт»? 

3. Що розуміють під поняттями «Аварійна ситуація», «Аварія»? 

4. Що розуміють під поняттями «Пожежна безпека», «Пожежний ризик»? 

5. Назвати та охарактеризувати основні небезпеки техногенного характеру? 

6. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

7. Класифікація об’єктів господарювання за видами небезпеки. 

8. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської 

діяльності та визначається періодичність здійснення заходів державного контролю у сфері 

техногенної і пожежної безпеки. 

9. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. 

10. Назвати та охарактеризувати рівні надзвичайних ситуацій техногенного характеру.  

11. Шляхи забезпечення техногенної безпеки на об’єктах. Нормативні вимоги. 

12. Шляхи забезпечення техногенної безпеки на небезпечних територіях та у зонах 

можливого ураження від небезпечних об’єктів. Нормативні вимоги.  

13.Повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. 

Форма НС-1. 

14. Шляхи забезпечення техногенної безпеки на небезпечних об’єктах. 

15. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК-019-2010. Призначення та 

характеристика.      

 

Модуль 2 

16. Основні положення закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”. 

17. Назвіть основні етапи процедури проведення ідентифікації об’єктів підвищеної 

небезпеки.   

18. Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та вимоги до її проведення. 

Нормативні документи. 

19. Розрахункове визначення нормативу порогових мас небезпечних речовин з 

врахуванням відстаней до елементів селитебної території. 

20. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. Вимоги нормативних 

документів. 

21. Основні положення Кодексу цивільного захисту України.  

22. Територіальний, індивідуальний та соціальний ризик аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки. Методи оцінки. 

23. Основні вимоги до складання декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.  

24. Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

25. Що розуміють під поняттям „декларація безпеки”?  

26. Основні положення методики визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для 

декларування об’єктів підвищеної небезпеки. Нормативний документ. 

27. Прийнятний ризик та його визначення. 

28. Ідентифікація потенційної небезпеки промислових об’єктів. 

29. Основні вимоги Наказу МНС України №98.  

30. Визначення джерел небезпеки та кодів і рівнів можливих надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру.  

31. Вимоги до розробки повідомлення про результати ідентифікації потенційної 

небезпеки на об’єкті. 



13 

 
32. Вимоги до розробки повідомлення про результати ідентифікації безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки. Нормативний документ.    

      

Модуль 3 

33. Мета та основні вимоги до розробки планів локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій (ПЛАС). Вимоги нормативних документів.  

34. Рівні аварій та їх визначення. Сценарії виникнення і розвитку аварійних ситуацій і 

аварій на об’єктах підвищеної небезпеки. 

35. Аналітична та оперативна частина ПЛАСу. Склад та вимоги.     

36. Що розуміють під поняттями «Аналіз ризику аварії» та «Оцінка ризику аварії»?  

37. Режими функціонування промислових об’єктів. Аварійний та передаварійний 

режим. 

38. Критерії оцінки рівня техногенної небезпеки на об’єкті. 

39. Пожежний ризик. Підходи до оцінки та визначення.      

40. Метод кількісної оцінки пожежовибухонебезпеки технологічних блоків. Загальні 

принципи. 

41. Розрахункове визначення енергетичного показника вибухопожежонебезпеки 

технологічних блоків.    

42. Метод визначення ймовірності виникнення пожежі (вибуху) на промисловому 

об’єкті. 

43. Розрахункове визначення ймовірності утворення горючого середовища. 

43. Розрахункове визначення ймовірності появи джерела запалювання. 

44. Методи та способи зниження пожежного ризику на промислових об’єктах. 

45. Метод визначення ймовірності виникнення пожежі (вибуху) на промисловому 

об’єкті. 

46. Негативні чинники впливу джерел надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

на людину та стан довкілля. Їх класифікація та характеристика.  

47. Загальна характеристика факторів ураження джерел небезпек техногенного 

характеру.    

48. Оцінка наслідків техногенних аварій на пожежовибухонебезпечних об’єктах. 

49. Оцінка наслідків техногенних аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. 

50. Нормативно-правове забезпечення техногенної безпеки об’єктів.  

 

Політика викладання навчальної дисципліни 

 

1. При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

НУЦЗУ, Кодексу про академічну доброчесність НУЦЗУ, Положення про систему 

забезпечення Національним університетом цивільного захисту України якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості). 

2. Кожний викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил 

поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт.  

3. Викладач обов’язково враховує присутність здобувачів на заняттях (здобувачі 

вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються), активність під час 

обговорення навчальних питань, попередню підготовку до практичних і семінарських занять 

за рекомендованою літературою, якісне та своєчасне виконання завдань. 

4. Без дозволу викладача користування мобільними пристроями на заняттях не 

дозволяється.  

5. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у 

викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

 

Політика доброчесності 
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1. Здобувач вищої освіти при виконанні самостійної чи індивідуальної роботи 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах 

робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і має право на повторне 

виконання завдання, що передбачене силабусом, з дотриманням політики доброчесності. 

2. При виконанні індивідуальної самостійної роботи над рефератами  до захисту 

допускаються роботи, які містять не менше 60 % оригінального тексту при перевірці на 

плагіат. 
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