
 

 



 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Безпека життєдіяльності 

Розробник(и) Пігулко Наталія Захарівна, викладач першої категорії 

E-mail: pigulkon@gmail.com 

 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

Для скороченого терміну навчання - 17 тижнів протягом (4)-

го семестру. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 2,0 кредитів ЄКТС, 

60 годин, з яких 34 годин становить контактна робота з 

викладачем (26 годин лекцій, 6 годин практичних занять), 

28 години становить самостійна робота. 

Форма контролю – диференційований залік. 

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми 

навчання - 2 год. 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – непередбачено. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньо-професійною 

програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: біології, фізики, хімії, екології, 

медицини, філософія, математика  тощо 

Додаткові умови Забезпечує вивчення: економіки,  філософії, соціології,  

психології, основи правознавства 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті здобувачем  освіти 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 та привести до несприятливих наслідків на об’єктах 

господарювання, а також формування у здобувачів  освіти відповідальності за особисту та 

колективну безпеку. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та 

навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог 
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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. 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті вивчення 

дисципліни 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, 

комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації на 

підприємствах харчової промисловості, машинобудування та в закладах готельно-

ресторанного господарства. 

5. Програмні  результати навчання 

РН6. Розробляти заходи з безпечних умов та охорони праці і довкілля, реалізовувати їх 

та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах харчової 

промисловості; виконувати вимоги правил дорожньої безпеки. 

6.    Вимоги до знань і вмінь  

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» фаховий молодший 

бакалавр у відповідних напрямах підготовки повинні знати: 

здатність до розуміння основних принципів формування безпечної життєдіяльності 

людини; знати характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів; 

розуміти вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її 

безпеки; знати класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що 

негативно впливають на здоров’я людини; володіти методами виявлення 

шкідливих та небезпечних факторів; орієнтуватися у законодавчих актах та 

нормативних документах з питань безпеки життєдіяльності людини.  

Повинні вміти: 

самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення 

екстремальних ситуацій; забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях; 

розробляти й впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я 

людини та її гармонійний розвиток; надати першу медичну допомогу в 

екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим; визначити вимоги 

законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності. 

7. Програма навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 

Зміст теми. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, 

загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, 

національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує 

захисну функцію людства. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи 

безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, 

ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, 

вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. 

Критерії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної 

ознаки НС та їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній 

та інших сферах життєдіяльності. Класифікація НС за причинами походження, 

територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. 

Професійна складова  

Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних 

структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання. 

Обґрунтування категорії ОГ за рівнем загрози техногенного, природного і терористичного 

характеру та ступенем їхньої захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і 

територій. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої небезпечності.  

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки. 

Зміст теми. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, 

карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі 

фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки та навколишнє середовище.  

Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в 

умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, 

урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або 

паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, 

підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними 

формуються, характер їхніх проявів та наслідки. 

Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). 

Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика 

небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. 

Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо 

небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і 

рослин. 

Професійна складова  

Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих 

факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з запобігання природних НС 

та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків. 

 Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 

Зміст теми. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і 



 

 

механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів 

фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.  

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в 

залежності від їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування 

будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.  

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до 

транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з 

небезпечними речовинами. 

Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних 

небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і 

розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки. 

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи 

розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні 

для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до 

ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення 

навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. 

Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі 

пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, 

організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. 

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за 

характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. 

Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного 

ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. 

Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів 

атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон 

радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення 

Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до 

горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем 

їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у 

разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів 

господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. 

Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і 

розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація 

дозиметричного й хімічного контролю. 

Професійна складова 

Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, підприємств, 

установ та організацій в залежності від профільного напряму ВНЗ.. Загальні вимоги до 

безпечності технологічного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. 

Особливості структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність 

діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на об’єкті з попередження НС, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків за відомими алгоритмами, технологіями з 

урахуванням чинних галузевих норм і правил. 

 Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 

Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС.  



 

 

Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна 

криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення 

ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, 

сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. 

Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового 

ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; 

збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення 

вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), 

викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їхнього зберігання, використання, 

переробляння або під час транспортування. Класифікація об’єктів щодо забезпечення 

захисту від терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного 

тероризму. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи 

об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні інформаційні технології та безпека 

життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я 

людини та безпеку суспільства. 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і 

криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя 

між різними прошарками населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня 

профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. 

Види злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини 

в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність 

наразитись на небезпеку. 

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні 

властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: 

психічні процеси, стани, властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). 

Види напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових 

станів у людей, що знаходяться в районі НС. 

Професійна складова 

Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС. Психологічна 

та медична реабілітація постраждалого населення. Професії підвищеного ризику. 

Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної 

стійкості кадрів до професійних небезпек. 

 Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які 

охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та 

природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. 

Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської 

діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. 

Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 

Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до 

визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання 

ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. 

Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою 

зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 



 

 

Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів 

управління виявленим ризиком.  

Професійна складова  

Визначення наявних проблем з безпеки і захисту ОГ у НС, рівня їхнього ризику. 

Галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого функціонування ОГ та контролю за 

станом його основних фондів. 

 Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у НС. 

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів 

управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, 

регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема 

державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового 

статусу і повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження 

та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних 

актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що 

регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і 

пом’якшення наслідків НС. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, 

сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та 

експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем 

життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, 

резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, 

страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та 

процедури їхнього застосування. 

Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Основні 

показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій області. Загальні засади моніторингу НС та порядок 

його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, 

постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. 

Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, 

регулюванням, координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, 

організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та 

моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне 

забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення 

НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків. 

Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій 

діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми 

підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. 

Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють 

заходи у сфері цивільного захисту. 

Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та 

захисту в НС об’єкту господарювання. 

Професійна складова 

Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як складова державної 

системи, її місце і значення в системі управління функціонуванням галузі. Організаційна 

побудова системи управління безпекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та 



 

 

організації. Завдання і повноваження спеціально створених координуючих і постійних 

органів управління безпекою і захистом у НС.  

Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків 

постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання 

фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного 

фонду державного бюджету. Використання матеріальних ресурсів з державного, 

оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на 

підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС. 

 Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 

Зміст теми.  

Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, 

правил поведінки та способів дій в цих умовах.  

Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, 

заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений 

керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. 

Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, 

що застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване 

угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. 

Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів 

забезпечення у зоні НС. 

Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні 

засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, 

транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, 

продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини..  

Професійна складова 

Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у межах їхніх 

тактико-технічних можливостей) до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Визначення порядку їхнього приведення до готовності та організації управління діями у 

процесі виконання завдань. 

Основні засоби, тактика дій і способи виконання робіт у зоні НС в залежності від 

профільного напряму ВНЗ. Матеріально-технічне, медичне та інші види забезпечення при 

проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі. Організація 

життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим. 

 

8. Тематичне планування навчальної дисципліни (структура дисципліни) 

 

№ 

з/п 

Назва розділу і теми Кількість годин 

Всього 

(год.)  

З них аудиторні Самостійн

а робота 

(год.) 

Теоретичні, 

(год.) 

Практичні,  

(год.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Категорійно-понятійний апарат з 

безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Ризик, як кількісна оцінка 

4 2  2 



 

 

небезпек.  

2. Природні загрози, характер їхніх 

проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки. 

4 2  2 

3 Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об’єктах. 

4 2  2 

 3.1. Пожежна безпека 4 2  2 

 3.2. Радіаційна безпека.  4 2  2 

 3.3. Хімічна безпека.  4 2  2 

4 Соціально-політичні небезпеки, їхні 

види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС. 

8 4  4 

5 Застосування ризик-орієнтованого 

підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. 

10 4 2 4 

6 Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту 

населення та АТО у НС. 

10 4 2 4 

7 Управління силами та засобами ОГ 

під час НС.  
6 4  2 

8 Контрольна  робота 2  2  

 Разом 60 28 6 26 

 

9. Теоретичне планування курсу 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кіль

кіст

ь 

годи

н на 

тему 

Кількіс

ть 

годин 

на 

лекцій

не 

заняття  

№п/п 

уроку  

Теми лекційних 

занять  

Бібліог

рафія 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки 

життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Ризик, як кількісна оцінка 

небезпек 

2 2 1-2  Вступ.  Категорійно-

понятійний апарат з 

безпеки 

життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Ризик, як кількісна 

 



 

 

оцінка небезпек 

2 

 

Види небезпек 10 2 3-4 Природні загрози, 

характер їхніх проявів 

та дії на людей, 

тварин, рослин, 

об’єкти економіки. 

 

 2 5-6 Техногенні небезпеки 

та їхні наслідки. 

Типологія аварій на 

потенційно-

небезпечних об’єктах. 

 

 2 7-8 Пожежна безпека  

 2 9-10 Радіаційна безпека  

 2 11-12 Хімічна безпека  

3  Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та 

психологічні чинники 

ризику. Поведінкові 

реакції населення у НС. 

4 2 13-14 Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види 

та особливості. 

 

2 15-16 Соціальні та 

психологічні чинники 

ризику. Поведінкові 

реакції населення у 

НС. 

 

4  Застосування ризик-

орієнтованого підходу 

для побудови 

імовірнісних структурно-

логічних моделей 

виникнення та розвитку 

НС. 

4 2 17-18 Загальний аналіз 

ризику і проблем 

безпеки складних 

систем, які 

охоплюють людину 

(керівник, оператор, 

персонал, населення), 

об’єкти техносфери та 

природне середовище. 

Індивідуальний та 

груповий ризик. 

Концепція 

прийнятного ризику. 

 

2 19-20 Головні етапи 

кількісного аналізу та 

оцінки ризику. 

Методичні підходи до 

визначення ризику. 

Статистичний метод. 

Метод аналогій. 

Експертні методи 

 



 

 

оцінювання ризиків. 

Застосування у 

розрахунках ризику 

імовірнісних 

структурно-логічних 

моделей. Визначення 

базисних подій. 

Ідентифікація ризику. 

Вибір методів 

5 Менеджмент безпеки, 

правове забезпечення та 

організаційно-

функціональна структура 

захисту населення та 

АТО у НС. 

4 2 21-22 Правові норми, що 

регламентують 

організаційну 

структуру органів 

управління безпекою 

та захистом у НС. 

Органи управління, 

сили і ресурси з 

попередження та 

реагування  НС на 

державному рівні. 

Загальні норми 

законодавства, 

підзаконних актів, 

стандарти і технічні 

умови, технічні і 

адміністративні 

регламенти, 

Превентивні та 

ситуаційні норми: 

експертиза, 

ліцензування, 

сертифікація, аудит. 

 

2 23-24 Головні положення 

про навчання 

персоналу 

підприємств, установ і 

організацій діям та 

способам захисту в 

разі виникнення НС та 

аварій. Система 

інструктажів. 

Програми підготовки 

населення до дій у 

НС. Спеціальні 

об’єктові навчання і 

 



 

 

тренування. 

Функціональне 

навчання керівних 

працівників і фахівців, 

які організують та 

здійснюють заходи у 

сфері цивільного 

захисту. 

6  Управління силами та 

засобами ОГ під час НС. 

4 2 25-26 Порядок надання 

населенню інформації 

про наявність загрози 

або виникнення НС, 

правил поведінки та 

способів дій в цих 

умовах.  

Сутність і 

особливості 

оперативного 

управління за умов 

виникнення НС. 

Міські, заміські, 

запасні та пересувні 

пункти управління в 

НС. Спеціально 

уповноважений 

керівник та штаб з 

ліквідації НС. Сили і 

засоби постійної 

готовності. 

Мета і загальна 

характеристика 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Техніка, що 

застосовується при 

ліквідації наслідків 

НС. 

 

   2 27-28 Здійснення 

карантинних та інших 

санітарно-

протиепідемічних 

заходів. Технічні 

засоби і способи 

проведення 

дезактивації, дегазації 

та дезінфекції 

території, техніки, 

транспорту, будівель, 

приміщень, одягу, 

взуття і засобів 

захисту, 

 



 

 

продовольства, води, 

продовольчої 

сировини і фуражу. 

Дезактивуючи, 

дегазуючи та 

дезінфікуючи 

розчини. 
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10. Планування практичних занять 

 

№ 

п\п 

Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

практичне 

заняття 

№п/п 

уроку 

Теми 

практичних 

занять 

 

Бібліог

рафія 

1 Застосування ризик-

орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. 

2 2 1-2 Ризик - побудова 

імовірнісної 

структурно – 

логічної моделі 

виникнення нс. 

 

2 Менеджмент безпеки, 

правове забезпечення та 

організаційно-функціональна 

структура захисту населення 

та АТО у НС. 

2 2 3-4 Організація і 

ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій. 

 

3 Контрольна робота 2 2 5-6 Контрольна 

робота 

 

4 Всього  6     

 

11. Планування самостійної роботи 

№ 

п\п 

Назва теми Кількіст

ь годин 

на тему 

Всього 

годин на 

самостійн

у роботу 

Кількіст

ь годин 

на тему 

Теми самостійної роботи 

 

Бібліогра

фія 

 

1 Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки 

життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Ризик, як кількісна оцінка 

небезпек. 

12 2 1-2 Ризик, як кількісна оцінка 

небезпек. 

 

   2 3-4 Природні загрози та характер 

їхніх проявів і дії на людей, 

тварин, рослин, об’єкти 

економіки. 

 

   2 5-6 Природні загрози та характер 

їхніх проявів і дії на людей, 

 



 

 

тварин, рослин, об’єкти 

економіки. 

   2 7-8 Пожежна безпека  

   2 9-10 Радіаційна безпека  

   2 11-12 Хімічна безпека  

3 Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та 

психологічні чинники 

ризику. Поведінкові реакції 

населення у НС. 

4 2 13-14 Глобальні проблеми людства: 

Соціально-політичні конфлікти з 

використанням звичайної зброї та 

засобів масового ураження.  

Види тероризму. Класифікація 

об’єктів щодо забезпечення 

захисту від терористичних дій. 

Аналіз аварійних ситуацій під час 

технологічного тероризму. 

Антитерористичні критерії 

оцінки уразливості та підвищення 

стійкості роботи об’єктів 

підвищеної небезпеки. Сучасні 

інформаційні технології та 

безпека життєдіяльності людини. 

Особливості впливу 

інформаційного чинника на 

здоров’я людини та безпеку 

суспільства.  

 

   2 15-16 Соціальні фактори, що 

впливають на життя та 

здоров’я людини. Корупція і 

криміналізація суспільства. 

Маніпуляція свідомістю. 

Розрив у рівні забезпечення 

життя між різними 

прошарками населення. 

Шкідливі звички, соціальні 

хвороби та їхня профілактика. 

Алкоголізм та наркоманія. 

Зростання злочинності як 

фактор небезпеки. Види 

злочинних посягань на 

людину. Поняття та різновиди 

натовпу. Поводження людини 

в натовпі. Фактори, що стійко 

або тимчасово підвищують 

індивідуальну імовірність 

наразитись на небезпеку. 

Психологічна надійність 

людини та її роль у 

забезпеченні безпеки. Захисні 

 



 

 

властивості людського 

організму. Види поведінки 

людини та її психічна 

діяльність: психічні процеси, 

стани, властивості. Поняття 

про психоемоційні 

напруження (стрес). Види 

напруження. Психотипи за 

реакцією людей на небезпеку. 

Частота змін стресових станів 

у людей, що знаходяться в 

районі НС. 

4 Застосування ризик-

орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних 

структурно-логічних 

моделей виникнення та 

розвитку НС. 

4 2 17-18 Загальний аналіз ризику і 

проблем безпеки складних 

систем, які охоплюють людину 

(керівник, оператор, персонал, 

населення), об’єкти техносфери 

та природне середовище. 

Індивідуальний та груповий 

ризик. Концепція прийнятного 

ризику  

Розподіл підприємств. установ та 

організацій за ступенем ризику 

їхньої господарської діяльності 

щодо забезпечення безпеки та 

захисту населення і територій від 

НС. Управління безпекою через 

порівняння витрат та отриманих 

вигод від зниження ризику. 

 

   2 19-20 Головні етапи кількісного 

аналізу та оцінки ризику. 

Методичні підходи до визначення 

ризику. Статистичний метод. 

Метод аналогій. Експертні 

методи оцінювання ризиків. 

Застосування у розрахунках 

ризику імовірнісних структурно-

логічних моделей. Визначення 

базисних подій. Ідентифікація 

ризику. 

Розробка ризик-стратегії з метою 

зниження вірогідності реалізації 

ризику і мінімізації можливих 

негативних наслідків. Вибір 

методів (відмова від ризиків, 

зниження, передача і ухвалення) 

та інструментів управління 

виявленим ризиком.  

 



 

 

5 Менеджмент безпеки, 

правове забезпечення та 

організаційно-

функціональна структура 

захисту населення та АТО 

у НС. 

4 2 21-22 Правові норми, що 

регламентують організаційну 

структуру органів управління 

безпекою та захистом у НС, 

процеси її функціонування і 

розвитку, регламентацію режимів 

запобігання і ліквідації НС. 

Структурно-функціональна схема 

державного управління безпекою 

та захистом у НС в Україні з 

урахуванням правового статусу і 

повноважень органів влади. 

Органи управління, сили і 

ресурси з попередження та 

реагування на НС на державному 

рівні. Загальні норми 

законодавства, підзаконних актів, 

стандарти і технічні умови, 

технічні і адміністративні 

регламенти, що регламентують 

принципи і механізми 

регулювання безпеки, зниження 

ризиків і пом’якшення наслідків 

НС. Превентивні та ситуаційні 

норми: експертиза, ліцензування, 

сертифікація, аудит; підвищення 

технологічної безпеки 

виробничих процесів та 

експлуатаційної надійності 

об’єктів, підготовка об’єктів 

економіки і систем 

життєзабезпечення до роботи в 

умовах НС. Компенсаційні та 

регламентні норми: пільги, 

резервування джерел постачання, 

матеріально-технічних і 

фінансових ресурсів, 

страхування, спеціальні виплати, 

норми цивільної, 

адміністративної 

відповідальності та процедури 

їхнього застосування.  

Зонування території за 

можливою дією вражаючих 

факторів НС. Основні показники 

рівнів небезпеки регіону, 

Застосування захисних бар’єрів 

та видів цивільного захисту: 

фізичного, постійно діючого 

функціонального, природного, 

 



 

 

комбінованого. 

   2 23-24 Загальні функції управління 

пов’язанні з прогнозуванням, 

плануванням, регулюванням, 

координацією і контролем. 

Управлінське рішення, Загальна 

технологія та моделі прийняття 

управлінських рішень. 

Інформаційна підтримка та 

процедурне забезпечення 

прийняття й реалізації рішень 

пов’язаних з усуненням загрози 

виникнення НС або реагуванням 

на НС та організації ліквідування 

її наслідків. 

Головні положення про навчання 

персоналу підприємств, установ і 

організацій діям та способам 

захисту в разі виникнення НС та 

аварій. Система інструктажів. 

Програми підготовки населення 

до дій у НС. Спеціальні об’єктові 

навчання і тренування. 

Функціональне навчання 

керівних працівників і фахівців, 

які організують та здійснюють 

заходи у сфері цивільного 

захисту. 

Критерії та показники оцінки 

ефективності функціонування 

системи безпеки та захисту в НС 

об’єкту господарювання. 

 



 

 

6 Управління силами та 

засобами ОГ під час НС. 

2 2 25-26 Порядок надання населенню 

інформації про наявність загрози 

або виникнення НС, правил 

поведінки та способів дій в цих 

умовах.  

Сутність і особливості 

оперативного управління за умов 

виникнення НС. Міські, заміські, 

запасні та пересувні пункти 

управління в НС. Спеціально 

уповноважений керівник та штаб 

з ліквідації НС. Сили і засоби 

постійної готовності. 

Мета і загальна характеристика 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт. Техніка, що 

застосовується при ліквідації 

наслідків НС. Розрахунок сил та 

їх ешелоноване угрупування. 

Склад та завдання угрупування 

сил першого, другого ешелонів 

та резерву. Організація взаємодії 

сил при проведенні аварійно-

рятувальних робіт та основних 

видів забезпечення у зоні НС. 

Здійснення карантинних та 

інших санітарно-

протиепідемічних заходів. 

Технічні засоби і способи 

проведення дезактивації, 

дегазації та дезінфекції території, 

техніки, транспорту, будівель, 

приміщень, одягу, взуття і засобів 

захисту, продовольства, води, 

продовольчої сировини і фуражу. 

Дезактивуючи, дегазуючи та 

дезінфікуючи розчини..  
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12. Форми організації навчання 

 

Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» є лекції, з використанням мультимедійних засобів навчання, практичні 

заняття, підготовка рефератів, доповідей, презентацій на щорічні конференції, 

консультації, самостійна робота здобувачів освіти.  

Відповідно до вищезазначених форм організації навчання формами контролю 

засвоєння програми є: самоконтроль, написання контрольних робіт, реферату, виконання і 

захист практичних робіт та диференційований  залік  за період вивчення дисципліни.  



 

 

Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти, які використовуються при вивченні дисципліни:  

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні 

(ілюстрація, демонстрація).  

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально-ілюстративні (презентація); 

репродуктивні (короткі тестові контрольні).  

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; 

самостійна робота під керівництвом викладача.  

4. В аспекті діяльності в колективі: методи стимулювання (додаткові оцінки за 

реферати, статті, тези).  

Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність рівня 

набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів 

щодо фахової перед вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування освітнього 

процесу.  

Вхідний контроль проводиться перед вивченням предмету з метою визначення рівня 

підготовки здобувачів освіти з відповідних дисциплін, які формують базу для його 

опанування. Вхідний контроль проводиться на першому занятті по питаннях, які 

відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати вхідного контролю 

враховують при коригуванні завдань для самостійної роботи здобувачів освіти.  

Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів освіти за 

визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачами та здобувачами освіти, управління навчальною мотивацією здобувачів 

освіти. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – 

для коригування методів і засобів навчання, - так і здобувачами освіти – для планування 

самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є підсумковий контроль за 

контрольними роботами, захист лабораторних робіт. Поточний контроль може 

проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, а також у формі тестування. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення 

підсумкової оцінки з дисципліни при рубіжному контролі за теми.  

Семестровий контроль з дисципліни «Безпека життєдіяльності» проводиться в 

процесі освітнього процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою дисципліни згідно з діючим  Положенням про екзамени та заліки в ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ». 

Форма проведення семестрового контролю є комбінованою (частково усна - при 

проведенні співбесіди, частково письмова - при відповідях на теоретичні питання та 

виконання розрахунків), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань), 

критерії оцінювання визначаються рішенням ЦМК у НМК дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» й доводяться до відома здобувачів освіти. 

 Поточний контроль на лекції покликаний привчити здобувачів освіти до 

систематичного опрацювання пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої лекції, 

встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для сприйняття здобувачів 

освіти розділи з наступним роз'ясненням їх.  



 

 

Контроль у позааудиторний час 

 1. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури.  

2. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який самостійно 

пророблюється.  

3. Індивідуальна співбесіда зі здобувачем освіти на консультаціях.  

Консультації. Мета консультацій – допомогти здобувачам освіти розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких здобувачі освіти самостійно розібратись не 

можуть. Одночасно консультації надають можливість проконтролювати знання здобувачів 

освіти, скласти правильне уявлення про перебіг і результати навчальної роботи. 

 

13. Критерії оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

 

Контроль навчальної роботи здобувачів освіти і оцінювання здійснюються за 4-

бальною (традиційною) шкалою: 

 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих помилок. 
«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. «4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. «5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом.  

14. Політика навчальної дисципліни 

 

Активна участь здобувачів на практичних заняттях під час опитування,відвідування 

лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем,своєчасність захисту ПР, 

самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково-дослідної роботи. 



 

 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного 

заняття, здобувач презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач недопустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 

оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну доброчесність у 

Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський ТФК ЛНТУ». 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87

%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1

%82%d1%8c/ 

 Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання коледжу;з метою 

контролю виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач має право протягом 

усього заходу користуватись засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, які 

дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Zoom,GoogleMeet, Viber тощо). 

 

15. Рекомендована література 

            15.1. Література до теоретичного курсу. 

 

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

2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. 

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського 

центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с. 

4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993. 

5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон 

України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.  

6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 

1998 р. – К., 1998. 

7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

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

9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993. 

10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993. 

11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 

1998 р. – К., 1998. 

12. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.  

14. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: 

Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко -  К.:  , 2004. – 328с. 

15. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: 

Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

16. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів 

акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", 

Львів: “Новий Світ., 2008. – 344 с. 



 

 

17. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. 

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2006. – 284 с.  

18. Концепція освіти з напряму "Безпека  життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. 

Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-

метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.  

19. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с. 

20. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. 

Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с. 

21. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008, - 158 с.  

22. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук 

В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ 

"Львівська політехніка", 2009.- 264 с. 

23. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація  функціонального навчання у сфері цивільного 

захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с. 

24. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  ІІI-

IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор,  2003. – 424с. 

25. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький М.І. Медицина 

катастроф. Навч. посібник. К.: "Здоров’я". 2001, - 348 с. 

26. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 

2005.  – 304 с.  

27. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр 

ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.  

 

15.2 Література до лабораторних занять 

28.  Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный 

Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. 

НТУУ КПИ, 2009, -363с.  

29. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 с.  

30. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: 

Ранок, 2000. – 304 с. 

31. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: 

Центр учбової літератури,  2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1 

32. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 

2010.- 142.  

33. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. "Безпека життєдіяльності" навчально-

контролюючі тести. – Київ: "Саміт-книга", 2005. – 148 с.  

34. Импульсная техника пожаротушения и многоплановой защиты. Изд.3-е, с изм. и доп./ 

Сост. В.Д.Захматов, А.С. Кожемякин. – Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с. 

35. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби 

пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. 

Київ, 2011. – 189 с. 

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



 

 

безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271 с.  

37. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - 

ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с. 

38. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с. 

39. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко 

та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.  

40. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – 

К.: "Основа", 1998. – 152 с.  

41. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми:  Університет. книга, 1999. – 

301 с.  

42. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 

року № 126 

43. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: 

"Здоров’я", 2000. – 335 с. 

44. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: 

Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.  

45. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: 

НМЦ, 1997. – 292 с.  

 

15.3. Інформаційні ресурси   

46. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

47. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

48. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

49. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com. 

50. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

51. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

52. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

53. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

54. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

55. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

56. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian/. 

57. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

58. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою). 

59. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

60. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

61. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/…
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/


 

 

62.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

63. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 

64. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

65. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

66. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании 

Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  

67. http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-

%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/ 

 

 

http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/

