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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань: 

10 Природничі науки; 

18 Виробництво і 

технології 

Спеціальність: 

101 Екологія; 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Нормативна 

Модулів - 1 

Освітня програма: 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища; 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 
ІІ-й 

Самостійне 

науково-дослідне 

завдання 

«Аналіз ризику 

впливу 

вражаючих 

факторів та 

розрахунок сил 

для аварійно-

відновлювальних 

робіт у НС» (РГР) 

Семестр 

ІV 

 

Загальна 

кількість 

годин – 90 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної 

роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

15 год.  

Практичні 

15 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Індивідуальні завдання 

- - 

 

Вид контролю 

залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

(індивідуальної) роботи становить: 

˗ для денної форми навчання –1:1; 

˗ для заочної форми навчання - 1:5. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок 

для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації (НС) та привести до несприятливих наслідків на об’єктах 

господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту 

та колективну безпеку. 

Завдання – передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками 

вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог 

щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та 

надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування 

об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

– сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності; 

– нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки; 

– організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та 

обґрунтування й забезпечення виконання у повному обсязі заходів з колективної 

та особистої безпеки; 

– сукупність загальнокультурних та професійних компетенцій з питань 

безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення 

професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я 

персоналу суб’єкта господарювання (СГ) в умовах небезпечних і надзвичайних 

ситуацій; 

– обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед 

працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за 

надзвичайних ситуацій. 

– культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання 

безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як 

найважливіші пріоритети в житті й діяльності; 

вміти: 

– оцінювати середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки 

колективу, суспільства, проводити моніторинг небезпечних ситуацій та 

обґрунтовувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту 

працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; 

– приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень; 

– визначати коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної 

діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах 

господарювання; 
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– орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної 

безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту 

людини і природного середовища від небезпек; 

– оцінювати сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах 

надзвичайних ситуацій та обґрунтовувати заходи щодо її підвищення; 

– обґрунтовувати та забезпечувати виконання комплексу робіт на об’єкті з 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків; 

– забезпечувати координацію зусиль виробничого колективу в 

попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

– ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного 

середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої вражаючої дії використовуючи 

імовірнісні структурно-логічні моделі; 

– оцінювати безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати 

заходи щодо її підвищення; 

– надавати допомогу та консультації працівникам та населенню з 

практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних 

ситуаціях; 

– оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і 

виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати 

консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня; 

– аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер 

взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням 

специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу 

та комбінованої дії вражаючих факторів. 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К03. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

К07. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

К11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

К13. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи 

та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і 

практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

ПР24. Розуміти і реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

ПР25. Зберігати та примножувати 

досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області 

у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми 
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відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

К14. Знання та розуміння теоретичних 

основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

К22. Здатність до участі в розробці системи 

управління та поводження з відходами 

виробництва та споживання. 

К24. Здатність інформувати громадськість 

про стан екологічної безпеки та 

збалансованого природокористування. 

К25. Здатність до опанування 

міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем.  

К27. Здатність до застосування методів та 

засобів визначення геоаномальних зон, 

визначення властивостей матеріалів і їх 

використання в народному господарстві. 

К31. Знання впливу випромінювань різного 

типу на біологічні організми та методів 

радіоекологічних досліджень 

рухової активності для ведення здорового 

способу життя. 

ПР26. Вміти виявляти геопатогенні та 

геопозитивні зони, оцінювати можливий 

ризик виникнення кризових геологічних 

явищ та катастроф. 

ПР27. Вміти приймати організаційні, 

нормативно-правові, природоохоронні та 

інші рішення, які забезпечують 

екологічно-безпечне функціонування 

інженерно-технічної інфраструктури. 

ПР28. Використовувати сучасні 

інформаційні ресурси з питань екології, 

природокористування та захисту довкілля. 

ПР29.. Вміти оцінювати перспективи 

управління і характеристики курортної та 

рекреаційної діяльності, надавати 

рекомендації щодо раціонального 

використання природних ресурсів для 

рекреаційної діяльності. 

 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К22. Здатність визначати рівень небезпеки 

надзвичайних ситуацій і заходів їх 

застереження.  

 

ПР17 Вміти ідентифікувати небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори, що 

супроводжують працю на виробництві, 

організувати вирішення питань охорони 

праці,  використовуючи існуючі 

нормативні документи. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Методологія виявлення небезпек в системі 

«людина-техніка-середовище» 

Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат БЖД. 

Тема 1.2. Небезпеки природного середовища. 

Тема 1.3. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Тема 1.4. Соціальні небезпеки: їхні види та характеристики. 
 

Змістовний модуль 2. Забезпечення необхідного рівня безпеки у НС 

Тема 2.1. Застосування ризик-орієнтовного підходу для вирішення проблем 

безпеки суб’єкта господарювання у НС. 

Тема 2.2. Організація захисту населення і територій у НС. 

Тема 2.3. Рятувальні та інші невідкладні роботи у НС, основи надання першої 

медичної допомоги. 

.



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п.з. інд с.р. л п.з. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовний модуль 1. Методологія виявлення небезпек в системі «людина-техніка-середовище» 

Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат БЖД.  4 4    7 2   5 

Тема 1.2. Небезпеки природного середовища. 7 2 2  3 7 2   5 

Тема 1.3. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 11 3 5  3 7  2  5 

Тема 1.4. Соціальні небезпеки: їхні види та 

характеристики. 

7 2 2  3 5    5 

Розрахунково-графічна робота 6    6      

Модульна контрольна робота      5    5 

Усього по 1 модулю 35 11 9  15 31 4 2  25 

Змістовний модуль 2. Забезпечення необхідного рівня безпеки у НС 

Тема 2.1. Застосування ризик-орієнтовного підходу 

для вирішення проблем безпеки суб’єкта 

господарювання у НС. 

7 2 2  3 9 2 2  
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Тема 2.2. Організація захисту населення і територій 

у НС. 

8 2   6 5    5 

Тема 2.3. Рятувальні та інші невідкладні роботи у 

НС, основи надання першої медичної допомого. 

4  4   5    5 

Модульна контрольна робота           

Розрахунково-графічна робота 6    6 10    10 

Усього по 2 модулю 25 4 6  15 29 2 2  25 

Усього годин 60 15 15  30 58 4 4  50 

Примітка. Для студентів заочної форми навчання читаються оглядові лекції за темами змістових модулів в обсягах відповідно до таблиці 

(розд. 4). 



5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Культура безпеки як умова існування людства. 

1. Модель життєдіяльності людини, визначення головних 

категорій і понять БЖД. Основи культури безпеки 

людства. 

2. Види таксономія, ідентифікація та класифікація 

небезпек. 

2 

2 

Методологічні основи БЖД. 

1. Системний підхід у безпеці життєдіяльності (людина-

техніка-середовище). 

2. Причинно-наслідкові зв’язки виникнення небезпек у 

системі людина-техніка-середовище. 

3. Критерії переходу небезпечної події у НС. Класифікація 

НС. 

2 

3 

Природні загрози, характер їхніх проявів. 

1. Характеристика небезпечних природних явищ та 

процесів. 

2. Запобігання природних НС та усунення їхніх 

негативних наслідків. 

2 

4 

Типологія аварій на потенційно небезпечному об’єкті. 

1. Вражаючи фактори техногенних небезпек за генезисом 

і механізмом впливу, їхня класифікація, номенклатура та 

одиниці виміру. 

2. Загальні вимоги до безпеки технологічного обладнання 

виробничих процесів, будівель і споруд. 

2 

5 

Основи забезпечення пожежної безпеки на суб’єктах 

господарювання. 

1. Умови розвитку і припинення горіння. Характеристика 

вибухів, етапів розвитку пожежі та притаманних їм 

небезпечних факторів для людини. 

2. Відповідальність за порушення вимог пожежної 

безпеки. 

1 

6 

Соціальні небезпеки та фактори, що впливають на 

життя людини. 

1. Види тероризму, його вражаючи фактори. Особливості 

впливу інформаційного чинника на безпеку людини і 

суспільство. 

2. Корупція і криміналізація суспільства. Шкідливі 

звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

 

 

2 
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7 

Використання ймовірнісних структурно-логічних 

моделей у ідентифікації ризику. 

1. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 

систем «людина техніка-середовище» 

2. Застосування ймовірнісних структурно-логічних 

моделей в управлінні ризиком. 

2 

8 

Державне управління безпекою та захистом у НС в 

Україні. 

1. Структурно-функціональна схема державного 

управління безпекою та захистом у НС. Органи 

управління, сили, ресурси з попередження та реагування 

на НС. 

2. Структура державного управління безпекою та 

захистом населення у НС. 

3. Основи надання першої медичної допомоги. 

2 

 Разом 15 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Виявлення вражаючих факторів регіональних 

природних загроз. 

1. Визначення вражаючих факторів НС та їхнього впливу 

на людину. Визначення наслідків землетрусу. 

2. Визначення параметрів та наслідків повеней. 

2 

2 

Визначення характеристик пожежі на суб’єкті 

господарювання. 

1. Методика розрахунку параметрів пожежі. 

2. Розв’язання завдань з розрахунку основних параметрів 

пожежі. 

1 

3 

Техногенні вибухи. Характеристики їхньої вражаючої 

дії. 
1. Методика розрахунків вражаючих факторів вибухів. 

2. Розрахунок небезпечних зон при пожежі 

2 

4 

Особливості життєдіяльності при аваріях з викидом 

небезпечних хімічних речовин. 

1. Типологія аварій на хімічно небезпечному об’єкті. 

2. Довгострокове прогнозування наслідків аварій на 

хімічно небезпечному об’єкті. 

3. Визначення ступеня хімічної небезпеки об’єктів 

економіки та адміністративно територіальних одиниць. 

 

 

 

2 
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5 

Поведінкові реакції населення у НС. 

1. Психологічна надійність людини та її роль у 

забезпеченні безпеки. 

2. Модульна контрольна робота (МКР-1). 

2 

6 

Ризик-стратегія в управлінні безпекою суб’єкта 

господарювання у НС. 

1. Методи та інструментарій управління виявленим 

ризиком (рішення задач з оцінки ризику). 

2 

7 

Надання першої медичної допомоги при нещасних 

випадках. 

1. Теоретичні основи надання першої медичної допомоги. 

2. Основні способи надання першої медичної допомоги 

при нещасних випадках. 

2 

8 

Рятувальні та інші невідкладні роботи, способи та 

засоби ведення. 

1. Організація взаємодії сил під час аварійно рятувальних 

та інших невідкладних робіт. 

2. Модульна контрольна робота. (МКР-2). 

2 

 Разом 15 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Регіональні природні загрози та їхній вплив на населення 

та території. 
6 

2 Класифікація аварій на потенційно-небезпечному об’єкті. 6 

3 

Визначення наслідків радіаційного враження людини. 

Режими захисту населення, попередження, локалізації та 

ліквідації наслідків радіаційних аварій (Розрахунково-

графічна робота). 

6 

4 
Аварійне прогнозування наслідків викиду небезпечних 

хімічних речовин (Розрахунково-графічна робота). 
6 

5 Соціальні хвороби в Україні та їхнє попередження. 6 

6 Порядок визначення об’єктів підвищеної небезпеки. 6 

7 
Аналіз ризику виникнення небезпеки (Розрахунково-

графічна робота). 
6 

8 
Законодавчі акти щодо забезпечення радіаційної безпеки 

населення України. 
12 

9 
Аварійно-відновлювані роботи при повені (Розрахунково-

графічна робота). 
6 

 Разом 60 
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8. Методи контролю 

 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

модульної контрольної роботи (МКР) у вигляді тестових завдань різної 

складності, виконання практичних робіт, етапів самостійної роботи у вигляді 

індивідуального завдання та підсумкового контролю у формі диференційованого 

заліку. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

модульний контроль, результатів виконання практичних робіт, результатів 

самостійного завдання та заліку. У разі успішного навчання протягом семестру, 

тобто своєчасного та якісного виконання практичних робіт, самостійного 

завдання, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, 

підсумкова оцінка може бути виставлена без заліку. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати 

від 0 до 100 балів. 

 

9. Методи навчання 

 

При викладанні дисципліни використовується наступні методи навчання:  

І. методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

 а) за характером викладання навчального матеріалу  

  - словесні; 

  - наглядні; 

 б) за характером навчально-пізнавальної діяльності 

  - репродуктивні пояснювально-ілюстративні; 

  в) за логікою викладання та сприйняття навчального матеріалу 

  - аналітично-синтетичні; 

ІІ. методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

- пасивні. 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Модуль 2  

100 Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т2.1 Т2.2 Т2.3 

Л.р.  8 12 4 8 4  

П.р.   5  5   

РГР 10 10 

МКР 20 20 

 

Т1, Т2, …. Т8 – теми змістових модулів 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Критерії підсумкової оцінки 

«Відмінно» – студент вільно володіє нормативно-правовою базою Україні 

з питань надзвичайних ситуацій, новітньою теорією, методами і технологією з 

прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику 

та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту 

персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

«Добре» – студент знає нормативно-правову базу Україні з питань НС, 

новітню теорію, методи і технологію з прогнозування НС, побудову моделей 

їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, 

спрямованих на відвернення НС, захист персоналу, населення, матеріальних та 

культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

«Задовільно» – студент має уявлення про нормативно-правову базу 

Україні з питань НС, новітню теорію, методи і технологію з прогнозування НС, 

побудову моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування 

комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захист персоналу, 

населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та 

ліквідації їхніх наслідків.  

«Незадовільно» – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою «задовільно».  

Система рейтингових балів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання практичних робіт; 

2) результатів виконання МКР; 

3) результатів виконання самостійного завдання; 

4) відповіді на заліку. 

 

1. Практичні роботи: 

Ваговий бал – 1: 

Максимальна кількість балів за цикл практичних робіт (6 шт.) 

дорівнює 6 бал × 6 = 36 балів. 

 

2. Поточний модульний контроль: 

Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 40 балів. 

 

3. Самостійна робота (РГР поза розкладом): 

Максимальна кількість балів дорівнює 24 бали. 

 

4. Штрафні та заохочувальні бали за: 

відсутність на занятті без поважної причини……………………… – 5 балів 

несвоєчасна здача на перевірку індивідуального завдання (РГР)…– 10 балів 

підготовка реферату з теми модуля………………………………... + 5 балів 

участь у розробці навчально-матеріальної бази та виконання завдань  

із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни…………… .+ 10 балів. 
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11. Методичне забезпечення 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються мультимедіа – проектор Epson, проектор Полілюкс, плакати. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання зі студентами проводяться групові та 

індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістових модулів оцінюється шляхом проведення модульних контрольних робіт 

(МКР) та захисту практичних робіт. 

 

12. Рекомендована література та джерела інформації 

 

12.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять [Текст]. 

2. Конституція України. Основний закон [Текст]. – К., 1996. 

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [Текст] – Київ : 

Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. 

- 125 с. 

4. Закон України «Про адміністративні порушення» [Текст] : – К., 

1993. 

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 

№ 27. 

6. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань» [Текст] : від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

7. Закон України «Про охорону здоров'я» [Текст] : – К., 1992. 

8. Закон України «Про охорону праці» : – К., 1992. 

9. Наказ МВС №1417 «Правила пожежної безпеки України» [Текст] -

2014 р. 

10. Кодекс цивільного захисту України [Текст] від 2.10. 2012 р. № 

5403-VІ. – К., 2012 р. 

11. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань» [Текст] : від 14.01. 1998 р. – К., 1998. 

12. Закон України «Про охорону здоров'я» [Текст] : – К., 1992. 

13. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74) [Текст]. 

14. Постанова КМУ № 444 «Про затвердження порядку здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» [Текст] : від 26 червня 2013 

р. 

12.2. Базова 

15. Піскунова, Л. Е. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / Л. Е. 

Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок К. : Академія, 2012. – 224 с. 
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16. Копач, С. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності [Текст] 

: накази / авт. кол. : С. Копач, І. Корсун, упоряд. Н. Мурашко К. : Редакції газет з 

управління освітою, 2013. – 128 с. 

17. Беликов, А.С. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Под ред. 

д.т.н., профессора А. С. Беликова. / Изд-во : Днепропетровск : ФОП Середняк 

Т.К. 2015. – 636 с. 

18. Юрченко, В. Д. Домедична допомога в умовах бойових дій [Текст] : 

В. Д. Юрченко, В.О. Крилюк, А. А Гудима / Формат : PDF / Вид-во: Середняк Т. 

К. / Рік: 2014 

19. Запорожець, О. І. Безпека життєдіяльності [Текст] : 2-ге вид.: 

підручник / Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін. – К. : Центр 

учбової літератури, 2016. – 448 с. 

20. Зацарний, В. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : Конспект лекцій. 

˗  Київ : НТУУ «КПІ», 2016. ˗ 152 c. 

21. Зацарний, В. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : Навчальний 

посібник / Зацарний В. В., Зацарна О. В., Землянська О. В., Праховнік Н. А. ˗ 

Київ : НТУУ «КПІ», 2016. ˗ 230 с. 

22. Кошель, В. І. Безпека життєдіяльності і цивільний захист [Текст] : 

навчально-методичний посібник / Кошель В. І., Поплавський О. П., Савюк Г. П., 

Дзундза Б. С. Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 93 c. 
 

12.3. Допоміжна 

23. Арустамова, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : 

Учебник / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Изд. 

дом «Дашков и К»", 2000. – 678с. 

24. Бегун, В. В. Культура безопасности на ядерных объектах Украины 

[Текст] : Бегун В. В., Бегун С. В., Широков С. В. Казачков И. В., Литвинов В. В., 

Письменный Е. Н. : Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с. 

25. Баб’як, О. С. Безпека життєдіяльності [Текст] : Навч. посіб. / О. С. 

Баб’як, О. М. Сітенко, І. В. Ківва та ін. – Х. : Ранок, 2000. – 304 с. 

26. Заплатинський, В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки 

[Текст] : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2009.-120с. ISBN 978-911-

01-0002-1 

27. Заплатинський, В. Безопасность в эру глобализации [Текст] : 

Монография : Заплатинський В., Матис Й. – ЦУЛ, 2010. ˗ 142. 

28. Іванова, І. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : навчально-

контролюючі тести : Іванова, І. В., Заплатинський В. М., Гвоздій С. П. – Київ : 

«Саміт-книга», 2005. – 148 с. 

29. Захматов, В. Д. Импульсная техника пожаротушения и 

многоплановой защиты [Текст] : Изд.3-е, с изм. и доп./ Сост. В. Д. Захматов, А. 

С. Кожемякин. – Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с. 

30. Кулалаєва, Н. В. Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні 

типи, будова та безпечне використання [Текст] : Навчальний посібник Кулалаєва 

Н. В., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д.˗. Київ, 2011. – 189 с. 

https://www.twirpx.com/file/1888655/
https://www.twirpx.com/file/2602279/
https://www.twirpx.com/file/2602341/
https://www.twirpx.com/file/2485166/
https://www.twirpx.com/file/2485166/
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31. Кулешов, Н. І. Пожежна безпека будівель та споруд [Текст] : 

Кулешов Н. І., Уваров Ю. В., Олейник Є. Л., Пустомельник В. П., Єгурнов Ф. І. 

– Харків, 2004. – 271 с. 

32. Літвак, С. М. Безпека життєдіяльності [Текст] : Навч. посібник. 

Літвак, С. М., Михайлюк В. О. Миколаїв. - ТОВ «Компанія ВІД». – 2001. – 230 с. 

33. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України [Текст] : – К., 

1998. – 544 с. 

34. Основи соціоекології [Текст] : Навч. посіб. / Г. О. Бачинський, Н. В. 

Бернада, В. Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К. : Вища шк., 1995. 

– 238 с. 

35. Павленко, А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы [Текст] 

: 3-е изд., перераб. и доп. – К.: «Основа», 1998. – 152 с. 

36. Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : Навч. посіб. – Суми : 

Університет. книга, 1999. – 301 с. 

37. Смоляр, В. І. Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : Підручник 

для студентів. – К. : «Здоров’я», 2000. – 335 с. 

38. Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в 

надзвичайних ситуаціях [Текст] : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 

2006. – 138 с. 

39. Ярошевська, В. М. Безпека життєдіяльності [Текст] : Ярошевська В. 

М., Ярошевський М. М., Москальов І. В. – К. : НМЦ, 1997. – 292 с. 

 

12.4. Інформаційні ресурси 

40. Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://www.president.gov.ua/. 

41. Верховна Рада України [Електрон. ресурс] : Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua . 

42. Кабінет Міністрів України [Електрон. ресурс] : Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua/. 

43. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

44. Міністерство екології та природних ресурсів України [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/. 

45. Рада національної безпеки і оборони України [Електрон. ресурс] : 

Режим доступу : http://www.rainbow.gov.ua/. 

46. Постійне представництво України при ООН [Електрон. ресурс] : 

Режим доступу : http://www.uamission.org/. 

47. Північноатлантичний альянс (НАТО) [Електрон. ресурс] : Режим 

доступу : http://www.nato.int/. 

48. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню 

території [Електрон. ресурс] : Режим доступу : http://www.scgis.ru/russian/. 

49. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

[Електрон. ресурс] : Режим доступу : http://chronicl.chat.ru/. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
Міністерство%20екології%20та%20природних%20ресурсів%20України%20
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://chronicl.chat.ru/
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50. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

[Електрон. ресурс] : Режим доступу : http://vulcan.wr.usgs.gov/(англійською 

мовою). 

51. Український інститут досліджень навколишнього середовища i 

ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України [Електрон. ресурс] : 

Режим доступу : http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

52. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://www.dnop.kiev.ua 

53. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://www.social.org.ua  

54. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://www.iacis.ru  

55. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ [Електрон. 

ресурс] : Режим доступу : http://base.safework.ru/iloenc  

56. Библиотека безопасного труда МОТ [Електрон. ресурс] : Режим 

доступу : http://base.safework.ru/safework 

57. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 

(НАУ)» [Електрон. ресурс] : Режим доступу : http://www.nau.ua 

58. ДСНС України [Електрон. ресурс] : Режим доступу : 

http://www.dsns.gov.ua/ 

 

http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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Додаток 

 

Питання для модульного контролю 

 

Змістовий модуль 1 

 

1. Завдання науки БЖД. 

2. Небезпека. Класифікація небезпек. 

3. Безпека. Культура безпеки. 

4. Методи системного аналізу для визначення небезпек. 

5. Рівні функціонування системи «людина-техніка-середовище». 

6. Надзвичайна ситуація. Класифікація НС в Україні. 

7. Природні небезпеки. Класифікація природних небезпек. 

8. Вражаючі фактори землетрусу. 

9. Причини і наслідки повеней. 

10. Техногенні небезпеки та їх джерела. 

11. Класифікація вражаючих факторів техногенних небезпек. 

12. Характеристика ударної хвилі вибуху, її вплив на людину і об'єкти. 

13. Іонізуючі випромінювання. Їх види та властивості. 

14. Дози випромінювання. Їх види та одиниці виміру. потужність дози. 

15. Наслідки впливу іонізуючих випромінювань на живі організми і 

матеріали. 

16. Характеристики радіоактивного забруднення місцевості при аварії на 

АЕС. 

17. Категорії осіб, що опромінюються в Україні. Гранично допустимі дози 

опромінення відповідно з НРБУ-97. 

18. Небезпечні хімічні речовини. Їх класифікація. 

19. Умови формування зон хімічного забруднення місцевості при аваріях 

на ХОО, типи вертикальної стійкості атмосфери. 

20. Горіння матеріалів, умови виникнення горіння. 

21. Пожежа. Стадії пожежі. 

22. Небезпечні фактори пожежі. 

23. Небезпечні зони при пожежі. 

24. Ступені опіків при впливі теплового випромінювання. 
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25. Соціальні небезпеки і їх види. 

26. Тероризм. Класифікація тероризму. 

27. Характеристика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. 

28. Соціальні хвороби. Їх види та причини. 

 

Змістовий модуль 2 

 

1. Ризик. Класифікація ризику. 

2. Методи якісного аналізу ризику. 

3. Кількісна оцінка ризику. 

4. Правові норми організації управління безпекою та захистом у НС. 

5. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та 

захистом у НС. 

6. Органи управління, сили з попередження та реагування на НС. 

7. Що таке травма? 

8. Які бувають травми за ступенем тяжкості? 

9. Чим відрізняються закриті та відкриті травми? 

10. Класифікація травм в залежності від вражаючого фактору? 

11. Як визначити стан здоров'я потерпілого? 

12. Які прийоми надання реанімації? 

13. Що робити при отруєнні? 

14. Що робити при кровотечах, пораненнях? 

15. Що робити при ураженні електричним струмом? 

16. Що робити при термічних травмах? 

17. Що робити при утопленні? 

18. Що робити при механічних травмах? 

16. Що робити при попаданні стороннього тіла в око або дихальні шляхи? 

19. Що таке десмургія? 

20. Які є види пов'язок? 

21. Який існує перев'язний матеріал? 

22. Як правильно бинтувати? 

23. Як накладати пов'язки на різні частини тіла? 

24. Що таке іммобілізація? 

25. Які є правила накладання транспортних шин? 
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26. Які є види засобів іммобілізації? 

27. Як правильно накладати транспортні шини на різні ділянки тіла? 

28. Які є засоби і способи транспортування потерпілих? 
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