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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 24 6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2-4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:4-8 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4,5 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - аналіз негативного впливу 

різного роду небезпек на життя та здоров'я людини, а також методів, засобів і 

заходів захисту від них. 

 

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами 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 студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

 
Передумови для вивчення дисципліни певні знання з фундаментальних та 

прикладних наук: фізики, хімії, біології, математики, гігієни та санітарії, 

екології, економіки, філософії. 

 
Міждисциплінарні зв’язки фізика, хімії, біології, математика, організація 

виробництва, охорона праці, філософія, етика, естетика, соціологія, ергономіка 

та ін. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання Закони України, основні підходи та засоби збереження життя, 

здоров'я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій;культуру безпеки; вимоги щодо електро - і 

пожежобезпеки;орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області 



забезпечення безпеки;сучасні проблеми і головні завдання безпеки 

життєдіяльності; 

2. Уміння приймати рішення щодо безпеки в межах своїх 

повноважень;вирішувати професійні завдання з обов'язковим урахуванням 

галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в 

небезпечних та надзвичайних ситуаціях; аналізувати механізми впливу 

небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з 

небезпеками середовища існування; ідентифікувати небезпечні чинники 

навколишнього середовища та віднайти шляхи відвернення їхньої уражаючої 

дії; здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати 

характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування; 

орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення безпеки, 

обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і 

навколишнього середовища від небезпек. 

3. Комунікація – організовувати заходи забезпечення безпечної 

експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій; організовувати навчання з питань охорони праці в 

закладах освіти у формі бесід, інструктажів, лекцій тощо. 

4. Автономність та відповідальність – здатність вчитися упродовж життя 

та вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетентності; усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, 

сформованість мотивації до здійснення професійної діяльності; відповідальне 

ставлення до  забезпечення охорони життя та здоров’я у трудовій діяльності. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1.  Управління силами 

та засобами об'єкта 

господарювання під 

час надзвичайних 

ситуацій 

4 2 2 - - - 10 2 2 - - -  12 

2.  Категорійно-

понятійний апарат із 

безпеки 

життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Ризик як кількісна 

оцінка небезпек. 

4 2 2 - - - 10 2 2 - - -  16 

3.  Природні загрози, 

характер їх проявів 

та дії на людей, 

тварин, рослин, 

об'єкти економіки 

8 4 4 - - - 10 2 2 - - -  16 



4.  Техногенні 

небезпеки та їх 

наслідки. Типологія 

аварій на 

потенційно-

небезпечних об'єктах 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 16 

5.  Соціально-політичні 

небезпеки, їх види та 

особливості. 

Соціальні та 

психологічні 

чинники ризику. 

Поведінкові реакції 

населення у 

надзвичайних 

ситуаціях 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 16 

6.  Застосування ризик-

орієнтованого 

підходу для 

побудови 

ймовірнісних 

структурно-логічних 

моделей виникнення 

та розвитку 

надзвичайних 

ситуацій 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 16 

7.  Менеджмент 

безпеки, правове 

забезпечення та 

організаційно-

функціональна 

структура захисту 

населення та 

адміністративних 

територіальних 

одиниць (АТО) у 

надзвичайних 

ситуаціях (НС) 

8 4 4 - - - 12 - - - - - - 16 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 48 24 24 - - - 72 12 6 6 - - - 108 

 

5. ПРОГРАМАНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1.Зміст навчальної дисципліни за темами 
1. Категорійно-понятійний апарат із безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Модель 

життєдіяльності людини. Головні визначення: життя, діяльність, здоров'я, 

безпека, небезпека, загроза, надзвичайна ситуація (НС), ризик. Безпека людини, 

суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної 

культури, що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми безпеки 

життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, 

ідентифікація та квантифікація небезпек. Критерії переходу небезпечної події у 

надзвичайну ситуацію. Класифікація НС за причинами походження, 



територіальним поширенням та обсягом заподіяних або очікуваних збитків. 

Визначення потенційно-небезпечних об'єктів і територій. Об'єкти підвищеної 

небезпеки та класи їхньої небезпечності.  

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

рослин, об'єкти економіки.Загальна характеристика природного середовища. 

Небезпечні природні явища, їх класифікація. Негативний вплив на 

життєдіяльність людей та функціонування об'єктів економіки небезпечних 

метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної 

спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледиці. Негативний вплив на 

життєдіяльність людей та функціонування об'єктів економіки небезпечних 

топологічних явищ: повеней, цунамі, маловоддя, зсувів, селі та ін. Негативний 

вплив на життєдіяльність людей та функціонування об'єктів економіки 

небезпечних тектонічних явищ: землетрусів, вивержень вулканів та ін. 

Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об'єктів 

економіки небезпечних космічних явищ: космічних випромінювань, падіння 

метеоритів та ін. Біологічні небезпеки. 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. Регіональний комплекс природних загроз. Комплекс заходів із 

запобігання природних НС та організації дій щодо усунення їх негативних 

наслідків.  

Тема 3. Техногенні небезпеки та їх наслідки. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об'єктах. Загальна характеристика техногенного 

середовища. Небезпечні техногенні фактори та їх оцінка. Промислові аварії, 

катастрофи та їх наслідки. Рівні виробничих аварій залежно від їх 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. Джерела радіації та 

одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і 

масштабами. 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. Режими захисту 

населення. Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за характером впливу на організм 

людини. Шляхи потрапляння небезпечних хімічних речовин до організму 

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. Організація дозиметричного й хімічного контролю. 

Фактори, що впливають на безпечність діяльності працівників. Комплекс робіт 

на об'єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їх наслідків за відомими 

алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих норм і правил.  

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

Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у 



надзвичайних ситуаціях.Загальна характеристика соціального середовища. 

Небезпечні соціальні фактори. 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. Класифікація об'єктів щодо забезпечення 

захисту від терористичних дій. Антитерористичні критерії оцінки вразливості 

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. Шкідливі 

звички, соціальні хвороби та їх профілактика. Алкоголізм та наркоманія. 

Зростання злочинності як фактор небезпеки. Поняття та різновиди натовпу. 

Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують 

індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. Фізіологічні та 

психологічні критерії безпеки людини. Основні фізіологічні системи організму 

людини. Захисні властивості людського організму. Психологічна надійність 

людини та її роль у забезпеченні безпеки. Види поведінки людини та її 

психічна діяльність: психічні процеси та властивості. Поняття про 

психоемоційні напруження (стрес). Види стресових станів. Психотипи за 

реакцією людини на небезпеку. Психосоціальні наслідки впливу негативних 

факторів небезпек НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого 

населення. Професії підвищеного ризику. Основи підвищення 

психофізіологічної стійкості кадрів до професійних небезпек.  

Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

ймовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 

систем. Класифікація ризиків. Концепція прийнятного ризику. Управління 

безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 

Методичні підходи до визначення ризику. Основні етапи якісного та 

кількісного аналізу ризику. Застосування у розрахунках ризику ймовірнісних 

структурно-логічних моделей. Модельний метод. Експертні методи оцінювання 

ризиків. Соціологічний метод. 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. Визначення 

наявних проблем з безпеки і захисту об'єкта господарю- вання (ОГ) у НС, рівня 

їх 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 адміністративних 

територіальних одиниць (АТО) у надзвичайних ситуаціях (НС). 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 й технічні умови, технічні та 

адміністративні регламенти, що визначають 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'єкта господарювання. Фінансування заходів із ліквідації наслідків НС, 

відшкодування збит- ків постраждалим. Страховий механізм відшкодування 

збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання 

звернень щодо виділення коштів із резервного фонду державного бюджету. 

Використання матеріальних ресурсів із державного, оперативного, 

регіонального та місцевого резерву.  

Тема 7. Управління силами та засобами об'єкта господарювання під час 

надзвичайних ситуацій 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 із 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. Дезактивуючі, 

дегазуючі та дезінфікуючі розчини. Спеціальні відомчі та позаштатні 

формування, які залучають (у межах їх тактико-технічних можливостей) до 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Визначення порядку їх 

приведення до готовності та організації управління діями у процесі виконання 

завдань. 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. 

 

5.2. Тематика практичних занять. 
1.  Категорійно-понятійний апарат із безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 

2.  Техногенні небезпеки та їх наслідки. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об'єктах 

3.  Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об'єкти економіки 

4.  Соціально-політичні небезпеки, їх види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у 

надзвичайних ситуаціях 

5.  Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

ймовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій 

6. Менеджмент безпеки, правове забезпечен- ня та організаційно-

функціональна структура захисту населення та адміністративних 

територіальних одиниць (АТО) у надзвичайних ситуаціях (НС) 

7. Управління силами та засобами об'єкта господарювання під час 

надзвичайних ситуацій  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 
Форми звітності 

д.ф.н. з.ф.н. 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 14 4 конспекти лекційних тем 

2. Підготовка до практичних занять 24 6 усні відповіді та 

виконання практичних 

завдань  

3. Підготовка до модульного 

(проміжного) контролю 

4 4 модульна контрольна 

робота 

4. Опрацювання тем, винесених на 

самостійну підготовку, в т.ч. 

конспектування за заданим планом 

18 81 робота на практичних 

заняттях та виконання 

творчих завдань  

5. Робота з інтернет-ресурсами 2 3 індивідуальні завдання, 

підготовка до МКР, 



практичних занять 

6. Написання та оформлення реферату 10 10 Реферат 

 Разом 72 108  

 

5.4. Тематика індивідуальних (групових) завдань 

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» є 

виконання індивідуальних завдань відповідно до тем. Завданням до 

індивідуальної роботи є написання реферату на задану тему. 

Реферат - короткий виклад письмово або у формі публічної доповіді вмісту 

книги, статті або декількох робіт, наукової праці, літератури із загальної 

тематики. Реферат - це самостійна учбово-дослідницька робота студента, де 

автор розкриває суть досліджуваної проблеми, приводить різні точки зору, а 

також власні погляди на неї. 

Вміст матеріалу має бути логічним, виклад матеріалу носить проблемно-

пошуковий характер.  

Теми рефератів 
1. Актуальність дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖. 

2. Основні етапи розвитку проблеми забезпечення дисципліни ―Безпека 

життєдіяльності‖. 

3. Поняття сталого розвитку суспільства та його проблеми. 

4. Функції, мета та завдання дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖. 

5. Об’єкти вивчення дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖. 

6. Законодавство України про охорону здоров’я. 

7. Законодавство України про охорону праці та пожежну безпеку. 

8. Законодавство України про охорону навколишнього середовища. 

9. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. 

10. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

11. Організація життєзабезпечення населення в НС. 

12. Забруднення атмосфери міст. 

13. Забруднення міських приміщень. 

14. Забруднення питної води в містах. 

15. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. 

16. Безпека поведінки людей в умовах міста. 

17. Сучасні екологічні проблеми і здоров'я людини 

18. Концепція сталого людського розвитку — основа науки про безпеку 

людини 

19. Система "людина — навколишнє середовище" та її компоненти 

20. Надзвичайні ситуації в сучасних умовах 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю.Усна або письмова перевірка вивчення 

навчальних матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю. Залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 



Засобами діагностики з дисципліни «Безпека життєдіяльності»» є 

навчальні матеріали, які використовуються для перевірки рівня навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти: тести. 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання 

студентом завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з 

навчальною літературою, а також якість виконання студентом індивідуального 

завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Безпека життєдіяльності вивчає: 

а) засоби особистого захисту 

б) способи особистого захисту 

в) основи захисту особистості 

г) інструменти захисту особистості 

 

2. Безпека – це: 

а) збалансований стан людини, держави, соціуму. 

б) незбалансований стан людини, держави, соціуму. 

в) розбалансований стан людини, держави, соціуму. 

г) стан людини, яка чекає небезпеку 

 

3. Небезпека – це 

а) умова, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до 

небажаного вивільнення енергії і спричинити шкоду, поранення, 

пошкодження. 

б) ситуація у навколишньому середовищі, яка постійно існує і призводить 

до пошкодження людей. 

в) ситуація або умова, яка існує у навколишньому середовищі але не може 

призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям, тваринам. 

г) умова або ситуація у навколишньому середовищі, яка вимушена 

призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям. 

 

4. Безпека життєдіяльності – це 

а) наука, яка вивчає загальні підходи до розробки і реалізації відповідних 

заходів по створенню і підтримці здорових та безпечних умов життя і 

діяльності людини. 

б) наука, яка вивчає фактори безпеки для запобігання небезпеки. 

в) наука, яка вивчає шкідливі і нешкідливі фактори, що впливають на 

створення здорового способу життя. 

г) наука, що вивчає вплив небезпечних факторів на організм людини для 

створення безпечного життя. 

 

5. Що є нехарактерним для визначення категорії життя? 

а) одна із форм існування матерії. 

б) здатність до розмноження. 

в) можливість пристосуватися до середовища. 

г) наявність системи дихання. 



 

6. Безпека людини прямо пропорційна індексу розвитку країни: чим багатша 

країна, тим більше захищена людина. Що віднесете ви до другорядного, яке 

мало вплине на створення безпечних умов життя: 

а) питомий об’єм продукції на душу населення. 

б) середня тривалість життя людини. 

в) освіченість населення. 

г) забезпечення транспортом населення. 

 

7. У класифікації небезпек за наслідками не виділяють: 

а) загибель. 

б) захворювання. 

в) зниження працездатності. 

г) інвалідність. 

 

8. Класифікація та систематизація явищ, процесів, що здатні завдавати шкоди 

для здоров’я людини називається: 

а) Ідентифікація небезпек 

б) Квантифікація небезпек 

в) Номенклатура небезпек 

г) Таксономія небезпек 

 

9. Виявлення типу небезпеки та її характеристик, необхідних для розробки 

заходів щодо її запобігання та ліквідації наслідків називається: 

а) Таксономія небезпек 

б) Ідентифікація небезпек 

в) Квантифікація небезпек 

г) Номенклатура небезпек 

 

10. Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоди систематизованих 

за певними ознаками називається: 

а) Таксономія небезпек 

б) Ідентифікація небезпек 

в) Квантифікація небезпек 

г) Номенклатура небезпек 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 

Оцінка за традиційною 

шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 



26-50 
не зараховано 

1-25 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на практичних заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 
Критерії оцінювання дослідження у вигляді реферату 

№ 

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість 

балів за кожним критерієм 

1.  Обґрунтування актуальності, формулювання 

мети, завдань та визначення методів дослідження 

 

1 

2.  Складання плану реферату 1 

3.  Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. 

Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 

послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 

проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 

даного питання. 

 

 

3 



4.  Дотримання правил реферуванням наукових 

публікацій 

2 

5.  Доказовість висновків, обґрунтованість власної 

позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, 

визначення перспектив дослідження 

2 

6.  Дотримання вимог щодо технічного 

оформлення структурних елементів роботи (титульний 

аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки 

(якщо вони є), список використаних джерел) 

1 

Разом 10 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю, тобто модульної контрольної роботи 

здійснюється за шкалою від «0» до «30». За кожне правильно вирішене тестове 

завдання студент отримує 1 бал. Максимальна кількість балів за модульну 

контрольну работу – 30 балів. 
Таблиця переведення балів  

за виконання модульної контрольної роботи 
Кількість 

балів 

Оцінка за національною 

шкалою 

27-30 5 відмінно 

23-26 4 добре 

16-22 3 задовільно 

0-15 2 незадовіль

но 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій 

програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний 

контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів).  

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Немає потреби 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної 

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

2. 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. 

3. 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., 2002. – 328 с. 

4. 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.  

5. 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.  

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

208 с. 

7. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – 

ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с. 

8. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.  

9. 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. 

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

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

11. 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. 

12. 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. 

13. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво 

"Бескид Біт", 2005.  – 304 с.  

14. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. 

Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.  

 

10.2. Допоміжні джерела 

15. 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.  

16. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. 

Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 

678 с.  

17. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва 

та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с. 

18. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. 

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

19. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эруглобализации. Монография. 

– ЦУЛ, 2010.- 142.  

20. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. "Безпека життєдіяльності" 

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

21. 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. 

22. 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. 

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



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

24. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. 

Миколаїв. - ТОВ ―Компанія ВІД‖. – 2001. – 230 с. 

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

26. 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.  

27. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. 

и доп. – К.: "Основа", 1998. – 152 с.  

28. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми:  Університет. 

книга, 1999. – 301 с.  

29. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 

19.10.2004 року № 126 

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

"Здоров’я", 2000. – 335 с. 

31. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних 

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

32. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека 

життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.  

 

10.3. Інтернет-ресурси 

33. Офіційне інтернет-представництво Президента України 

http://www.president.gov.ua/. 

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

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

36. Міністерство екології та природних ресурсів України  

http://www.menr.gov.ua/. 

37. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

http://www.mns.gov.ua/. 

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

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

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

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

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

42. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

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

43. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

44. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

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

45. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів 

при Раді національної безпеки i оборони України  

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