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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вища математика 
2. Інформатика та обчислювальна техніка 
3. Статистичні методи в БЖД 
4. Безпека життєдіяльності 
5. Виробнича санітарія та гігієна праці 
6. Надійність та ергономічність технічних систем та техногенний ризик 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Проектування систем промислової безпеки та сталого розвитку 
2. Системи управління  
3. Охорона праці в галузі 
4. Моніторинг середовища існування 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. методи забезпечення безпеки; 
2. небезпечні виробничі фактори; 
3. критерії оцінки травматизму, методи аналізу й прогнозування виробничого 
травматизму; 
4. причини небезпечних дій працюючих, порядок, форми й процедури підготовки 
персоналу до безпечної праці; 
5. правила забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, засобами 
колективного захисту; 
6. ергономічні вимоги до робочих місць і обладнання; 
7. вимоги безпеки до технологічних процесів і виробничого обладнання; 
8. правила безпечної експлуатації виробничого обладнання; 
9. вимоги безпеки до виробничих будинків, споруд і територій; 
10. порядок і правила проведення робіт підвищеної небезпеки; 
12. вимоги й правила промислової безпеки. 

 
Вміти: 

1. визначати шкідливі й небезпечні фактори виробничого середовища й визначити 
найбільш ефективні методи забезпечення безпеки; 
2. аналізувати й прогнозувати виробничий травматизм; 
3. проводити підготовку персоналу до безпечної праці, розробляти інструкції  з 
безпечної експлуатації виробничого обладнання й виробничих процесів; 
4. визначати ергономічні вимоги до робочих місць і обладнання; 
5. здійснювати виробничий контроль на небезпечних виробничих об'єктах. 

 
Володіти: 

1. Навичками розробки заходів щодо безпеки робіт; 
2. Навичками проведення інструктажу з безпеки праці; 



3. Навичками складання документації з безпеки праці й промислової безпеки; 
4. Навичками організації безпечного ведення робіт. 
 

3. Зміст робочої програми 
Модуль №1 

Загальні відомості про безпеку виробничих процесів та устаткування 
Тема 1. Взаємодія людини з виробничим середовищем. Раціональна 

організація робочого місця, технічна естетика, вимоги до виробничих приміщень. 
Тема 2  Режим праці та відпочинку. Основні шляхи підвищення безпеки 

праці. Вимоги безпеки до території підприємств. 
Тема 3. Ідентифікація небезпечних виробничих об’єктів.  
Тема 4. Електробезпека на виробництві 
 

Модуль №2 
Вимоги безпеки до виробничого обладнання 

Тема 1. Небезпечна зона виробничого обладнання, надійність виробничого 
обладнання. Фізичний  та моральний знос виробничого обладнання, його вплив на 
безпеку праці, вплив планово-попереджувального ремонту обладнання на його 
безпеку. 

Тема 2  Загальні правила безпеки, що пред’являються до конструкції 
виробничого обладнання. Засоби захисту виробничого обладнання 

 
Модуль №3 

Забезпечення безпеки виробничих процесів 
Тема 1. Поняття про виробничі процеси, їх класифікація. Основні напрямки 

створення безпечних виробничих процесів.  
Тема 2. Умови безпечної експлуатації судин під тиском, газових балонів. 

Принципи роботи компресорних установок та умови їх безаварійної роботи. 
Тема 3. Безпека при експлуатації парових та водогрійних котлів. Причини 

аварій, контрольно-вимірювальні прилади та автоматика. Безпека вантажно-
розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки до виконання робіт на висоті 
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