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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Дисципліна «Соціальна  та екологічна безпека діяльності» посідає важливе 

місце у формуванні у студентів загальних системних уявлень, теоретичних знань 

та практичних навичок щодо ефективного управління безпечною діяльністю в 

соціальній та екологічній сферах. 

Однією з основних форм вивчення дисципліни «Соціальна  та екологічна 

безпека діяльності»  є самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, істотним 

чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння студентом знань 

та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в 

позааудиторний час. 

 Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню у повному обсязі 

навчальної програми дисципліни «Соціальна  та екологічна безпека діяльності» та 

формуванню вміння самостійно працювати, що є важливою освітньою та 

професійною якістю, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та  

контролі  власної діяльності. 

 Завдання  самостійної роботи студентів – засвоїти певні знання, уміння, 

навички, закріпити та систематизувати здобі знання, навчитися застосовувати їх 

при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявити прогалини у 

системі знань з предмету «Соціальна  та екологічна безпека діяльності». 

        Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальна  та екологічна 

безпека діяльності» визначається навчальною програмою дисципліни, методич-

ними матеріалами, завданнями викладача. 

 Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни «Соціальна  та 

екологічна безпека діяльності»: навчальними та методичними посібниками, 

методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій,  

періодичними виданнями тощо. 

 Самостійна робота студентів з даної навчальної дисципліни» організовується 

з дотриманням низки вимог: 
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−  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

−  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

−  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами.  

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Соціальна  та екологічна 

безпека діяльності», мають інформуватися викладачем щодо організації 

самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 

звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»). 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів 

здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 

роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 

 

 

11..  ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

«СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ» 

№№    

пп//пп  

  

Назва модулю і теми 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  ІІ..  Соціальна та екологічна безпека діяльності 

11..  Сучасні соціальні та екологічні системи 

2. Надзвичайні ситуації в соціальних та екологічних системах. 

33..  Ідентифікація ризику у соціальних та екологічних системах 

44..  Управління ризиком в соціальних та екологічних системах. 

55..  Система цивільного захисту населення. 

66..  Прогнозування можливості виникнення небезпечних ситуацій. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  ІІ. Забезпечення цивільного захисту персоналу та 

об’єктів господарювання 

77..  Небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організації 

(підприємства, установи). 

88..  Система заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. 

99..  Система захисту персоналу в організації (підприємстві) 

1100..  Система управління охороною праці 

1111..  Принципи ергономіки робочого місця та робочого часу. 

 ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  ІІІ. Забезпечення фахової дієздатності 

1122..  Система забезпечення фахової дієздатності персоналу організації та її 

управління.  

1133..  Суб’єктивні та об’єктивні показники самоконтролю в програмах 

забезпечення фахової дієздатності.  

1144..  Методики самоконтролю в професійній діяльності. 

1155..  Методики психофізичного тренінгу 

Разом годин:  90 

 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.  Соціальна та екологічна безпека діяльності 

 

ТЕМА 1. Сучасні соціальні та екологічні системи. 

Людське суспільство та середовище його існування. Соціум як стійка 

соціальна спільнота, що характеризується єдністю умов життєдіяльності 

населення. Умови існування людини в сучасному соціумі. Довкілля як сукупність 

умов проживання людини. Абіотичні умови проживання – абіотичне середовище 

біосфери. Біотичне середовище і біотичні умови для забезпечення життєдіяльності 
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людини. Роль суспільства в забезпечення потреб та інтересів людей. Загальний 

контекст управління в галузі охорони довкілля. 

Природа та соціальне буття людини. Сучасна специфіка взаємодії 

суспільства і природи. Соціальна система як складно організоване впорядковане 

ціле, що охоплює окремих індивідів і соціальні спільноти в процесі спільної 

діяльності. Соціоекосистема як  саморегульована система з динамічною 

рівновагою. Закономірності розвитку і функціонування соціальних систем. Засади 

прийняття рішень і формування політики. 

Соціальний та екологічний аспекти науково-технічної революції. Соціально-

екологічна політика держави. Проблеми оптимізації та гармонізації системи 

«суспільство-природа». Моделювання та прогнозування впливу соціально-

екологічних процесів на діяльність в соціумі. Міжнародний досвід. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Як ви розумієте зміст поняття «ноосфера» ? 

2. У чому різниця між абіотичними та біотичними умовами проживання? 

3. Розкрийте зміст поняття «Безпека». 

4. Що таке соціоекосистема? 

5. Якими властивостями наділені соціоекосистеми?  

6. Принципи соціально-екологічної політики держави? 

7. Назвіть та розкрийте зміст основних груп інструментів здійснення 

соціально-екологічної політики. 

Література: [15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 34, 38, 59, 60]  

 

ТЕМА 2. Надзвичайні ситуації в соціальних та екологічних системах. 

Надзвичайні ситуації, їх визначення та ознаки. Класифікація надзвичайних 

ситуацій. 

Чинники надзвичайних ситуацій. Порогове значення класифікаційної ознаки 

надзвичайної ситуації. Джерело надзвичайної ситуації. Рівні надзвичайних 

ситуацій. Загальні та класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. Участь 

громадськості. 
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Надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного та 

воєнного, економічного, соціального, інформаційного, змішаного та іншого 

характеру. Загальні причини виникнення, вид прояву, сфера, наслідки, терміни та 

масштаби прояву надзвичайних ситуацій. Механізми оцінки. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке надзвичайна ситуаціа?  

2. Назвіть види надзвичайних ситуацій та їх головні ознаки.  

3. Які, на Вашу думку слід проводити заходи для запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій? 

4. Що таке техногенна небезпека? 

5. Назвіть різновиди надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

6. Розкрийте сутність надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру 

7. Охарактеризуйте наслідки надзвичайних ситуацій воєнного характеру 

8. Що являють собою техногенні рислини? 

9. У чому криються загрози розвитку сучасної наукової діяльності? 

Література: [9, 15, 16, 24, 34, 35, 38]  

 

ТЕМА 3. Ідентифікація ризику у соціальних та екологічних системах  

Людина як об’єкт  техногенного середовища. Діяльність людини як джерело 

небезпек. Сучасне техногенне та соціальне середовище як похідна діяльності 

людини. Безпека та небезпека життя та діяльності в соціумі. Людина як суб’єкт 

системи управління безпекою життя та діяльності. 

Визначення та формалізація терміна «ризик». Загальна характеристика 

ризику. Природний екологічний ризик. Техногенний екологічний ризик. Чинники 

ризиків екологічної небезпеки. Соціальний, медичний та екологічний аспект 

ризику в соціумі. Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій.  

Антропогенний вплив на природне середовище. Протиріччя що визначають 

екологічний ризик в ХХI столітті. Глобальні екологічні проблеми. Стійкий 

екологічно безпечний розвиток суспільства. Екологічне законодавство. 

Національна безпека України. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Розкрийте сутність  поняття «ризик». 

2. У чому полягає особливість екологічного ризику? 

3. Які суттєві відмінності існують між природним та техногенним  екологічним 

ризиком?  

4. Назвіть фактори небезпеки з урахуванням джерел їх походження. 

5. У чому сутність соціального ризику у суспільстві? 

6. Що таке традиційні і не традиційні соціальні ризики? 

7. Назвіть основні фактори антропогенного впливу 

8. Які види і причини забруднень природного середовища Ви знаєте? 

9. У чому сутність такого явища як - зміна структури земної поверхні? 

10. Назвіть головні екологічні проблеми, що стосуються всього людства. 

Література: [14, 15, 16, 21, 59, 61]  

 

ТЕМА 4. Управління ризиком в соціальних та екологічних системах.   

Ймовірність виникнення негативного впливу чинників природного чи 

техногенного походження як фактор ризику. Небезпеки та усвідомлена 

можливість існування  ризику. Оцінка ризику екологічної небезпеки за 

літогеохімічними, гідролгеологічними та інженерно-геодинамічними складовими. 

Моніторинг довкілля. 

Класифікація ризиків. Компоненти, що характеризують ризик. Окремі види 

ризиків: індивідуальний, колективний, прийнятний, мотивований (обґрунтований) 

та немотивований (необґрунтований) та  характеристика управління ними. 

Коефіцієнт індивідуального ризику. Загальні розрахунки ризику. Визначення 

прийнятного ризику. Збитки та їх аналіз.  Принцип Алара. Метод дерева відмов та 

його застосування. Можливості управління ризиком.  Загальна схема управління 

ризиками.  

Розвиток цивілізації та управління ризиком. Оцінка ризику впливу 

антропогенних чинників на безпеку і здоров’я людини. Управління ризиком як 

група рішень що направлені на зменшення, мінімізацію та оптимізацію ризику. 
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Проблеми і завдання ризик-орієнтованого підходу. Аналіз ризику – найважливіша 

складова управління безпекою.  

Екологічна безпека та нормування. Екологічні стандарти та інструменти.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть причини виникнення ризику. 

2. Яким чином класифікуються ризики? 

3. Категорії ризиків є основними кількісними показниками ризику загибелі. 

4. Розкрийте сутність індивідуального ризику. 

5. Що таке мотивований і немотивований ризик? 

6. Сутність оцінки ризику екологічної небезпеки? Назвіть етапи оцінки ризику. 

7. Які методи визначення та оцінки  ризику Ви знаєте? 

8. Яка основна мета та завдання моніторингу навколишнього середовища? 

9. Назвіть та охарактеризуйте види моніторингу навколишнього середовища. 

10. Розкрийте сутність та мету процесу управління ризиками. 

11. Назвіть причин, які сприяють  міжнародній співпраці з вирішення завдань з 

управління ризиками. 

Література: [14, 15, 16, 21, 31, 61]  

 

ТЕМА 5. Система цивільного захисту населення. 

Захист населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій. Загальні положення та основні принципи захисту населення і територій. 

Основні напрями, мета та завдання захисту населення і територій. 

Цивільна оборона – мета, завдання, особливості функціонування. Організація 

та контроль діяльності цивільної оборони. 

Основні заходи захисту населення і територій. Оповіщення та інформування. 

Спостереження і контроль. Укриття у захисних спорудах. Евакуаційні заходи. 

Евакуація населення: мета, способи, організація, матеріально-технічне 

забезпечення. Обов’язки громадян при  підготовці до евакуації та під час її 

проведення. 
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Індивідуальні засоби захисту. Інженерний, біологічний, медичний, 

радіаційний і хімічний захист. Режим функціонування систем захисту населення і 

територій. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів захисту населення і 

територій. Дія населення в надзвичайних ситуаціях.    

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Цивільна оборона – мета, завдання, особливості функціонування. 

2. За яким принципом будується система ЦО в Україні? 

3. Хто входить до штабу ЦО України? 

4. Які завдання стоять перед штабами ЦО? 

5. Назвіть служби, що входять до ЦО. 

6. Що входить в поняття «Об'єкт народного господарства»? 

7. Які обов’язки покладаються на ЦО підприємства? 

8. З якою метою створено постійні комісії з надзвичайних ситуацій? 

9. За яким принципом розподіляються функції постійних комісій з 

надзвичайних ситуацій? 

Література: [1, 3, 8, 9, 26, 33, 52, 53]  

  

ТЕМА 7. Прогнозування можливості виникнення небезпечних ситуацій. 

Поняття та сутність небезпеки. Класифікація небезпек.  

Цивільна оборона об’єкта: мета і завдання; організація; нормативно-правове, 

фінансове і матеріальне забезпечення.  

Конституційні засади встановлення безпеки в Україні. Концепція захисту 

населення.  

Поняття про «стійкість об’єкта» в умовах надзвичайних ситуацій. 

Прогнозування небезпечної ситуацій та можливостей їх виникнення. Планування 

системи заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Заходи 

щодо підвищення стійкості роботи промислових об’єктів у надзвичайній ситуації: 

ті, що проводяться постійно; за сигналами оповіщення; під час раптової 

надзвичайної ситуації.   
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Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Яким чином класифікуються небезпеки? 

2. Назвіть та групи факторів що характеризують небезпечні та шкідливі умови 

для життя і діяльності людини. 

3. Концепція захисту населення: сутність призначення.  

4. Сутність пончття «стійкість об’єкта». 

5. Прогнозування небезпечної ситуацій та можливостей їх виникнення. 

6. Планування системи заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

7. Сутність заходів щодо підвищення стійкості роботи промислових об’єктів у 

надзвичайній ситуації. 

Література: [1, 3, 8, 9, 14, 31, 35, 47, 65]  

 

ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  
 

1. Соціоекосистема – це: 

а) Стійка сукупність зв’язків між людським суспільством або його окремими 

відносно самостійними частинами та оточуючим природним середовищем; 

б) Суспільно-територіальна цілісність, яка складається з регіональних і 

локальних соціально-територіальних систем; 

в) Суспільство або його територіальна частина, яка сформована і функціонує в 

конкретних природно-історичних умовах відповідно до принципів 

екологічного імперативу – біосферного, еволюційного та буттєвого; 

г) Територіальна саморегульована система, динамічна рівновага якої 

забезпечується людським суспільством. 
 

2. Який тип взаємовідносин людини з природою є найбільш 

природовідповідповідним (екологічним): 

а) Привласнюючий;                     

б) Симбіотичний;  

в) Відтворюючий; 

г) Перетворюючий (техногенний).                     
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3. Соціум – це: 

а) суспільство як цілісна соціальна система;  

б) людська спільність певного типу (родові і сімейно-споріднені, соціально-

класові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності);  

в) соціальне оточення людини, сукупність форм діяльності людей, що історично 

склалися; 

г) всі варіанти вірні.  
 

4.Еволюція людини відбувається в напрямі формування: 

a) Культури;                     

б) Сексуальності; 

в) Морфо-фізіологічних змін;                     

г) Механізмів адаптації. 
 

5. Які з перерахованих нижче критеріїв використовуються у реалізації соціально-

екологічної політики держави? 

а) рівень екологічної свідомості і культури суспільства;  

б) законодавче та інформаційно-технічне забезпечення соціально-екологічної 

політики;  

в) економічний критерій (переробки сировини, утилізація відходів тощо); 

г) всі варіанти вірні.  
 

6. Екологічний ризик – це: 

а) ймовірність несприятливих для навколишнього середовища наслідків будь-

яких змін природних об'єктів і факторів;  

б) ймовірність виникнення техногенних аварій, що здатні завдати істотної 

шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей;  

в) можливість появи непереборних екологічних явищ: розвиток парникового 

ефекту, руйнування озонового шару, радіоактивне забруднення, кислотні 

опади; 

г) всі варіанти вірні.  
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7. Найбільшим джерелом небезпеки для життя і здоров’я населення є така сфера: 

a) Техногенна;               

б) Екологічна (природна);              

в) Соціальна;               

г) Виробнича. 

 

8. До напрямів виникнення соціального ризику належать: 

а) тимчасова непрацездатність (вагітність, пологи, догляд за дитиною чи 

членами  родини тощо);  

б) хвороба, інвалідність, старість тощо;  

в) безробіття з незалежних від людини причин; 

г) всі варіанти вірні.  

 

9. Найбільш ймовірною гіпотезою зміни клімату є: 

а) Промислова діяльність;                    

б) Автомобільний транспорт; 

в) Природний процес циклічної зміни геологічних епох; 

г) Порушення природних механізмів регулювання вмісту СО2 в атмосфері 

(фотосинтез, карбонатна рівновага, механізм глобального перенесення 

океанними течіями розчиненої у воді СО2). 

 

10. Екологічна криза – це: 

а) закономірне загострення всіх протиріч буржуазного суспільства; 

б) ідеологічний трюк з метою відвернення уваги пригноблених мас від 

соціальних проблем; 

в) порушення взаємозв'язків в системі географічної оболонки або незворотних 

явищ у біосфері, що викликані антропогенною діяльністю і загрожують 

існуванню людини як виду; 

г) результат науково-технічного прогресу і економічного зростання за будь-яку 

ціну. 



 14 

 

11. Достатньою умовою подолання екологічної кризи є: 

а) Перехід до інформаційних технологій;                     

б) Обмеження економічного зростання; 

в)  Зміна філософії життя;                     

г) Зменшення ресурсопотоків в економіку. 

 

12. Стійкий екологічно-безпечний розвиток – це: 

а) Розбудова держави з урахуванням охорони природи і реального використання 

її ресурсів; 

б) Кількісне збільшення та якісне використання суспільного продукту і засобів 

його виробництва; 

в) Глобалізація світової економіки і управління національних культур; 

г) Розвиток, який забезпечує потреби нинішнього і майбутніх поколінь. 

 

13. Екологічна безпека – це: 

а) Такий стан системи «суспільство-природа», який забезпечує збалансовану 

взаємодію природних, технічних і соціальних систем; 

б) Такий стан життя, коли досягаються максимальні можливості гармонізувати 

взаємодію суспільства і природи; 

в) Стан захищеності особи, суспільства і держави від загроз, які створюються 

стихійними лихами і техногенними катастрофами; 

г) Стан, коли немає порушень екологічних норм і регламентів, ознак деградації 

природного середовища. 

 

14. Стихійне лихо – це подія, пов’язана: 

а) З екологічним неблагополуччям, яка характеризується глибокими 

незворотними змінами природного середовища й суттєвим погіршенням 

здоров’я населення; 

б) З негативними природними явищами; 

в) З перетворенням і погіршенням природи людиною до критичної межі; 



 15 

г) З непридатністю для проживання людей на певній території, яка виникає з 

техногенних і природних причин. 

 

15. Як категорія ризику при аналізі і управлінні безпекою визначення 

«просторовий розподіл частоти реалізації негативної дії певного рівня» – 

характеризує: 

а) колективний ризик;                     

б) індивідуальний ризик; 

в)  потенційний територіальний ризик;                     

г) прийнятний ризик. 

 

16. На яких принципах будується система моніторингу навколишнього 

природного середовища: 

а) відкритості, об’єктивності і достовірності;                     

б) систематичності спостережень за станом навколишнього природного 

середовища; 

в)  узгодженості нормативного, методичного забезпечення, технічного та 

програмного забезпечення;                     

г) усі варіанти вірні. 

 

17. Процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

мінімально можливого ризику – це: 

а) управління ризиком;                    

б) моніторинг ризику; 

в)  управління безпекою;                     

г) оцінювання ризику. 

 

18. Процес управління безпекою включає: 

а) ідентифікацію факторів ризику;                     

б) оцінку ризику; 

в)  управління ризиком;                     
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г) усі варіанти вірні. 

 

19. Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або 

створює на об`єкті, території або акваторії загрозу для життя та здоров`я людей і 

призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, 

порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю – 

це: 

а) катастрофа;                    

б) аварія; 

в)  нещасний випадок;                     

г) небезпека. 

 

20. Надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей  

або загрожує транскордонним пере несенням, а також у разі, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні 

можливості окремої області – це НС: 

а) регіонального рівня;                    

б) загальнодержавного рівня; 

в)  місцевого рівня;                     

г) об'єктового рівня. 

 

21. Надзвичайна ситуація, пов'язані з протиправними діями терористичного і 

антиконституційного спрямування  належать до: 

а) НС техногенного характеру;                    

б) НС природного характеру; 

в)  НС соціально-політичного характеру;                     

г) НС воєнного характеру. 

 

22. За яким принципом створено систему цивільної оборони в Україні? 

а) економічного розвитку;                    

б) територіально-виробничим; 
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в)  територіальним;                     

г) екологічної безпеки. 

 

23. Забезпечення постачання електроенергією об'єктів та транспорту,  ліквідації 

аварій на електромагістралях, забезпечення режимів затемнення здійснює: 

а) інженерна служба;                    

б) служба енергопостачання і світломаскування; 

в)  комунально-технічна служба;                     

г) технічна служба. 

 

24. Евакуаційні заходи здійснюються за рішенням: 

а) місцевих органів виконавчої влади;                     

б) виконавчих органів рад; 

в) уповноважених органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення відповідного рівня;                     

г) усі варіанти вірні. 

 

25. Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного 

надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного 

благополуччя в районах надзвичайних ситуацій – це: 

а) санітарно-епідеміологічний захист;                    

б) медичний захист; 

в)  біологічний захист;                     

г) усі варіанти вірні. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Забезпечення цивільного захисту персоналу та 

об’єктів господарювання 

 

ТЕМА 7. Небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організації 

(підприємства, установи). 

Поняття середовища організації. Ресурси, умови та фактори організації. 

Аналіз стану макро- та мікросередоища організації. 

 Зовнішнє оточення організації, середовище прямого і непрямого впливу. 

Чинники зовнішнього середовища: політичні, соціокультурні, науково-технічні та 

екологічні. Внутрішнє середовище. Внутрішні складові організації та їх 

взаємозв’язок. Фактори внутрішнього середовища. Класифікація 

неконтрольованих факторів. Аналіз загроз та можливостей зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Ризик у діяльності підприємства, організації, установи.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке організація? 

2. Охарактеризуйте чинники внутрішнього середовища організації.  

3. Назвіть чинники зовнішнього середовища. 

4. Який вплив здійснює на організацію зовнішнє середовище? 

5. Сутність не контрольованих факторів та їх вплив на діяльність організації. 

6. Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок.  

7. Назвіть небезпеки зовнішнього середовища організації. 

8. Назвіть небезпеки внутрішнього середовища організації. 

9.  Які причини їх виникнення ризику на підприємстві (організації)? 

Література: [7, 34, 36, 39, 56, 67, 68]  

 

ТЕМА 8. Система заходів запобігання та реагування на надзвичайні  

             ситуації. 

Цивільна оборона об’єкта: мета і завдання; організація; нормативно- 

Підготовка об’єкта до цивільної оборони: планування, організація, навчання 

персоналу, контроль. 



 19 

Система інформування і оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях. 

Організація i проведення рятувальних і інших невідкладних робіт (РіШР) в 

осередках масового ураження.  Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, її 

основні етапи з рятувальні та відновлювальні роботи. Призначення та сутність 

рятувальних та невідкладних робіт робіт. Загальна структура рятувальних та 

невідкладних робіт. Планування та проведення робіт з остаточної ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. Остаточна ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій. Сили та кошти, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. Основи безпеки під час робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

Обов’язки громадян при  підготовці до евакуації. Евакуація персоналу при 

надзвичайних ситуаціях на виробництві. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть заходи захисту населення і територій. 

2. У чому полягає завдання системи інформування та оповіщення при 

надзвичайних ситуаціях? 

3. Які види робіт входять до РіІНР? 

4. Заходи евакуації населення: мета, способи, організація.  

5. При планування евакуаційних заходів на які дані слід звертати увагу? 

6. Як повинні поводити себе громадяни при проведення евакуаційних заходів? 

7. Евакуація персоналу при надзвичайних ситуаціях на виробництві. 

8. Які Ви знаєте засоби індивідуального захисту населення? 

9. Назвіть засоби коллективного захисту населення. 

Література: [1, 3, 8, 9, 14, 31, 35, 47, 65]  

 

ТЕМА 9. Система захисту персоналу в організації (підприємстві) 

Праця та її фізіолого-психологічні особливості. Значення адаптації в 

трудовому процесі. Небезпечні психофізіологічні та шкідливі виробничі чинники.  

Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки праці. Гігієна праці та виробнича 
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санітарія. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці. Повітря робочої зони. 

Шкідливі речовини в повітрі робочої зони, їх визначення та нормування. 

Освітлення виробничих процесів. Види освітлення. Значення світла для 

працездатності та здоровця людини. 

Гігієнічне нормування та захист від шуму, вібрації, ультразвуку та 

інфразвуку. Норми радіаційної безпеки. Дія електромагнітного випромінювання на 

організм людини та його нормування. Випромінювання оптичного діапазону.  

Норми щодо санітарно-побутових приміщень залежно від групи виробничих 

процесів. Охорона праці користувачів персонального комп’ютера.  

Безпека процесів праці. Загальні вимоги безпеки до технологічного 

обладнання та процесів. Електробезпека. Пожежна безпека. Безпека систем, що 

працюють під тиском. Показники пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів. 

Система попередження пожеж. Система пожежного захисту.  Впровадження, 

функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці для 

організації ефективної та безпечної праці.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке гігієна праці? 

2. Що таке мікроклімат виробничих приміщень? Вимоги до нього. 

3. Назвіть заходи нормалізації мікроклімату робочої зони. 

4. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони. 

5. Охарактеризуйте методи захисту людини (працівника) вiд шкiдливого 

впливу шуму, iнфразвука та ультpазвуку. 

6. Які шляхи підвищення безпеки праці на підприємстві Ви знаєте? 

7. Визначте роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці. 

Література: [5, 6, 7, 10, 11, 22, 30, 31, 48, 63, 68, 72]  

 

ТЕМА 10. Система управління охороною праці  

Основні етапи розвитку системи охорони праці. Охорона праці як система 

соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів. Стан 

охорони праці в Україні. Основи державної політики в галузі охорони праці. 
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Система управління охороною праці в умовах євро інтеграційних процесів. 

Вимоги міжнародних стандартів до управління охороною праці. Сучасні підходи 

до управління охороною праці.  

Державне управління охороною праці: структура, комплексний підхід, 

організація та функціонування на регіональному рівні. 

Система управління охороною праці й ризиком на підприємстві. Служба 

охорони праці. Загальні функції управління охороною праці. Прогнозування і 

планування роботи з охорони праці. Навчання працівників з охорони праці. 

Інструктаж. Стажування (дублювання). Допуск працівників до роботи. 

Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці. 

Оцінка стану охорони праці та пільги і компенсації за несприятливі умови праці. 

Соціальні та економічні питання охорони праці. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке «охорона праці»?  

2. Стан охорони праці в Україні. 

3. Принципаи державної політики України в галузі охорони праці? 

4. У чому полягає соціальне та економічне значення охорони праці? 

5. Зміст системи управління охороною праці в на підприємствах? 

6. Коли створюється на підприємстві служба хорони праці і з якою метою? 

7. Які завдання стоять перед службою охорони праці? 

8. Яка організація займається питаннями охорони праці на міжнародному 

рівні? 

Література: [5, 6, 7, 10, 11, 22, 39, 48]  

 

ТЕМА 11. Принципи ергономіки робочого місця та робочого часу. 

Ергономічні основи безпеки праці. Ергономіка як важливий чинник 

покращення умов праці. Робоче місце. Класифікація типів робочих місць за 

різними ознаками. Сучасна модель робочого місця. Вимоги до організації робочих 

місць: інформаційні, економічні, технічні, організаційні, гігієнічні, естетичні та 

ергономічні. Вимоги та оцінка ергономічності робочих місць, виробничого 
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середовища, обладнання та інформаційного забезпечення діяльності. Ергономічні 

вимоги до діяльності менеджера.  

Естетичні основи безпеки праці. Параметри естетичного клімату. Роль 

кольору у виробничому середовищі. Призначення та сфера застосування 

сигнальних кольорів. Знаки безпеки праці: вказівні, заборонні, попереджувальні та 

приписувальні. принципи їх побудови та роль у виробничій діяльності людини. 

Принципи ергономіки робочого часу. Режим праці та відпочинку як основний 

засіб підтримання оптимальної працездатності працівника. Режим праці та 

відпочинку протягом робочої зміни, тижня, року. Визначення часу на відпочинок 

на основі фізіологічних характеристик. Ефективність і структура відпочинку.  

Основні напрями наукової організації праці в апараті управління. Робоче місце та 

робочий час менеджера і їх раціональна організація. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке робоче місце та його організація? 

2. Розкрийте зміст основних характеристик робочого місця. 

3. Перерахуйте ознаки диференціації робочих місць. 

4. Розкрийте зміст поняття «ергономіка». 

5. У чому полягають естетичні основи безпеки праці? 

6. Розкрийте принципи ергономіки робочого часу. 

7. Опишіть ергономічні вимоги до робочого місця менеджера. 

Література: [5, 6, 7, 10, 11, 22, 30, 31, 48, 57, 58, 63, 66, 68]  

 

ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  
 

1.Форма об’єднання людей з метою досягнення певних цілей на засадах 

позаособистих стосунків – це… 

а) колектив; 

б) організація; 

в) група; 

г) спілка. 
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2. Неформальні організації – це… 

а) це групи людей, які створені на вимогу керівництва для проведення певного 

технологічного процесу; 

б) це групи людей, які створені на відстоювання особистих інтересів; 

в) це непередбачено утворені групи людей, які вступають у постійні взаємодії 

для досягнення відповідної цілі; 

г) всі попередні відповіді є вірними. 

 

3.Контроль за своїми членами неформальної організації шляхом встановлення 

групового еталона поведінки, одягу, видів робіт тощо має назву –  

а) соціальний контроль; 

б) груповий контроль; 

в) управлінський контроль; 

г) адміністративний контроль. 

 

4. Сукупність певних обставин і факторів як у середині організації, так і навколо 

неї, що впливають на прийняття рішень – це… 

а) чинники організації; 

б) фактори організації; 

в) середовище організації; 

г) зовнішнє середовище організації. 

 

5.Сукупність факторів, які можуть не здійснювати прямий, тобто негайний вплив 

на операції організації, але з часом будуть відображатись на них – це… 

а) зовнішнє середовище організації опосередкованого впливу; 

б) зовнішнє середовище організації прямого впливу; 

в) внутрішнє середовище організації опосередкованого впливу; 

г) внутрішнє середовище організації прямого впливу. 

 

6. До внутрішнього середовища організації не належать: 
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а) цілі та завдання; 

б) постачальники; 

в) структура; 

г) технології. 

 

7. Процес, який допомагає розпізнати можливості та загрози для досягнення цілей 

організації – це … 

а) дослідження середовища організації; 

б) аналіз зовнішнього середовища; 

в) удосконалення зовнішнього середовища; 

г) аналіз внутрішнього середовища. 

 

8. «Зміни суспільних цінностей», «розвиток руху з питань захисту споживачів», 

«загострені національні почуття» тощо – це чинники, що відносяться до: 

а) конкурентних; 

б) соціальних; 

в) політичних; 

г) ринкових. 

 

9.Охорона праці – це… 

а) система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності; 

б) комплексу заходів технічного характеру і санітарно-гігієнічних та навчально-

інформаційних заходів, які забезпечують нормальні умови і безпеку праці; 

в) система запобіжних заходів у поліпшенні умов та безпеки праці на 

підприємства та організаціях будь-якої форми власності; 

г) підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, 

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, 
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спрямованих на забезпечення здоров'я та працездатності людини в процесі 

праці. 

 

10.Система управління охороною праці підприємства (СУОП) включає: 

а) службу охорони праці і керівництво підприємства; 

б) службу охорони праці і персонал підприємства; 

в) персонал підприємства; 

г) службу охорони підприємства. 

 

11. Служба з охорони праці створюється якщо на підприємстві працюють: 

а) до 10 працюючих; 

б) понад 20 працюючих; 

в) 35 працюючих і більше; 

г) 50 працюючих і більше. 

 

12. Вищим органом МОП є: 

а) Генеральна Рада праці; 

б) Генеральна асамблея праці; 

в) Генеральна Конференція праці; 

г) Міжнародна Рада праці. 

 

13. Сукупність фізіологічних та психічних процесів, які спонукають, програмують 

і регулюють діяльність людини це… 

а) діяльність; 

б) функціональність; 

в) праця; 

г) робота. 

 

14. Розумова праця визначається тами характеристиками… 

а) великими витратами енергії; 

б) швидким стомленням;  
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в) відносно низькою продуктивністю; 

г) накопичувальною втомою. 

 

15. До особливостей фізичної праці не належить … 

а) підсилення кровообігу в організмі людини; 

б) великі витрати енергії; 

в) велика кількість стресів; 

г) м'язові навантаження. 

 

16. Скільки груп небезпечних та шкідливих виробничих факторів існує: 

а) 2;  

б) 4; 

в) 5; 

г) 7. 

 

17. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що характеризують технологічний 

процес та повітря виробничих приміщень тощо, належать до групи: 

а) хімічних факторів;  

б) фізичних факторів; 

в) біологічних факторів; 

г) психофізіологічних факторів. 

 

18. Пеpедача теплоти вiд шару до шару завдяки розповсюдження удаpної хвилi - 

це 

а) займання; 

б) спалах;  

в) вибух; 

г) детонація. 

 

19. По гоpючості речовини діляться на: 

а) 3 гpупи; 
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б) 4 гpупи; 

в) 5 гpуп; 

г) 6 гpуп. 

 

20. Навчання працюючих пpавилам пожежної безпеки, пpоведення інстpукцій, 

бесiд, лекцiй тощо належать до: 

а) технiчних заходів пожежної безпеки; 

б) експлуатацiйних заходів пожежної безпеки; 

в) заходів пожежної безпеки pежимного хаpактеpу; 

г) оpганізаційних заходів пожежної безпеки. 

 

21. Hоpмування шуму це… 

а) визначення та регулювання допустимих рівнів шуму на робочих мiсцях, що  

встановлені санітарними нормами; 

б) розсiювання звукової енергiї у пористих матерiалах (войлок, пенопласт, 

поролон, скловолокно); 

в) зменшення вiбрацiї за рахунок pозположення мiж джерелом і захищаємим 

об’єктом додаткових пристроїв; 

г) перетворення енергiї механiчних коливань у інші вигляди енергiї, частiше за 

все у теплову, за рахунок використання матеpіалів з бiльшим внутpішнім 

тертям. 

 

22. Сукупність обставин та умов при яких потенційна небезпека реалізувалася в 

небажану подію – це: 

а) ситуація; 

б) причина;  

в) наслідок; 

г) результат. 

 

23. Передбачення найбільш зручного положення робітника при виконанні кон-

кретної роботи, найбільш короткі та зручні зони рухів тощо, відноситься до: 
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а) технологічних вимог до робочих місць; 

б) фізіологічних вимог до робочих місць;  

в) організаційних вимог до робочих місць; 

г) естетичних вимог до робочих місць. 

 

24.Процес наукової організації праці, направлений на створення засобів 

оптимізації праці, вдосконалення методів виконання людиною якої-небудь роботи 

з урахуванням його безпеки, комфортності і продуктивності це… 

а) організації робочого місця; 

б) атестація робочого місця 

в) ерганоміка; 

г) умови праці. 

 

25. Навчання безпечній праці зорієнтовано на: 

а) психіку людини з метою розвинути у неї якості, які сприяють її безпечній 

роботі; 

б) проведення інструктажів з техніки безпеки праці; 

в) розвиток здібностей мислити, уміння критично оцінювати різні трудові 

завдання, готовності до дій в нових, спонтанно виникаючих небезпечних 

ситуаціях; 

г) поширення передових ідей, положень та знань, які служать закріпленню, 

зміні та розвитку ставлення працюючих до дотримання нормативних актів 

про охорону праці. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Забезпечення фахової дієздатності 

 

ТЕМА 15. Система забезпечення фахової дієздатності персоналу 

організації та її управління 

  Сутність понять «кваліфікація», «кваліфікація менеджера». Квалікаційні 

вимоги до підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
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спеціальності «бізнес-адміністрування». Схема визначення кваліфікації менеджера 

з урахуванням специфіки робочого місця. Підходи до визначення професійних та 

особистих якостей менеджера. Головні навички необхідних для менеджера. Оцінка 

здатності особистості до управлінської діяльності. Професійна підготовка і 

підвищення кваліфікації менеджера.  

Сутність та шляхи у забезпечення професійної дієздатності. Позитивні та 

негативні чинники що вливають на дієздатність. Роль ергономічних технологій у 

забезпеченні якості життя та діяльності. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть та охарактеризуйте найголовніші кваліфікаційні вимоги до менеджера  

2. У чому відмінність між поняттями «дієздатність» та «професійна (фахова 

дієздатність»? 

3. Які навички необхідні для роботи менеджера? 

4. У чому полягає американській підхід до визначення професійних та 

особистих якостей менеджера? 

5. Розкрийте сутність та шляхи у забезпечення професійної дієздатності. 

6. У чому полягає роль ергономічних технологій у забезпеченні якості життя та 

діяльності. 

Література: [12, 13, 19, 32, 44, 51, 55, 56, 64,  66, 67, 73] 

  

ТЕМА 13. Суб’єктивні та об’єктивні показники самоконтролю в 

                 програмах забезпечення фахової дієздатності. 

Структура Програми забезпечення професійної (фахової) дієздатності. 

Головні завдання Програми забезпечення професійної. Самоконтроль працівника 

(менеджера): характеристика, зміст. Суб’єктивні та об’єктивні показники 

самоконтролю. Структура особистості. Індивід, особистість, індивідуальність. 

Формування особистості в результаті активної взаємодії індивіда з 

об’єктивною реальністю. Діяльність і поведінка. Індивідуальний досвід: знання, 

уміння, навички, вчинки, поведінка.  
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Структура особистості здібного організатора (загальні якості та специфічні 

властивості). Психофізичні пізнавальні процеси в забезпеченні фахової 

дієздатності: відчуття, сприймання, уява, пам'ять, увага, мислення. Емоції і воля. 

Вікові психофізичні особливості особистості та вимоги щодо роботи з людьми. 

Гендерні відмінностей в управлінській діяльності. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Які основні завдання Програми забезпечення професійної (фахової) 

дієздатності? 

2. Що включає  в себе структура особистості? 

3. Що таке професійний розвиток?. 

4. Що таке самоконтроль? 

5. Розкрийте зміст суб'єктивних та об’єктивних показників самоконтролю. 

6. Розкрийте структуру особистості здібного організатора.  

7. Гендерні особливості фахової дієздатності. 

8. Назвіть особливості керівника-жінки. 

Література: [32, 37, 45, 49, 51, 55] 

 

ТЕМА 14. Методики самоконтролю в професійній діяльності. 

Поняття про психічне та фізичне здоров’я в професійній діяльності. 

Психофізіологічний стан менеджера і способи його регуляції. Психофізична 

напруженість. Кризи і шляхи їх подолання.  

Працездатність менеджера та вимоги до її підтримки. Суб’єктивні та 

об’єктивні передумови розвитку керівника. Шляхи і етапи підвищення 

працездатності менеджера. Адаптація у процесі регулювання психофізичного 

стану. 

Поняття про імідж. Механізм створення іміджу. Групи особистісних якостей 

іміджу менеджера. Критерії поведінки менеджера. Роль іміджу в комунікації. 

Стиль одягу. Вплив іміджу менеджера на імідж фірми, організації. Самоконтроль 

менеджера у процесі формування іміджу. 
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 Здоровий спосіб життя менеджера як складова ефективності самоконтролю в 

професійній діяльності.   

Поняття про самопізнання і самореалізацію менеджера. Менеджер та ролі які 

він виконує. Самопізнання менеджера. Самореалізація менеджера. Правила 

розробки особистого плану розвитку менеджера. 

Професіограма особистості менеджера: зміст, призначення. Структура та 

складові елементи професіограми менеджера. 

Самоактуалізація особистості, її соціальна активність, особистісний розвиток. 

Потреби самоактуалізації, або потреби особистого самовдосконалення за Маслоу. 

Самопізнання. Самооцінка.  Планування кар’єри і ділового успіху. Поняття про 

ефективний менеджмент.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке самореалізація менеджера? 

2. Розкрийте поняття про психічне та фізичне здоров’я в професійній 

діяльності.  

3. Розкрийте чинники що впливають на психофізіологічний стан менеджера. 

4. Сутність психофізичної напруженості праці.  

5. Працездатність менеджера та вимоги до її підтримки.  

6. Які шляхи підвищення працездатності менеджера ви знаєте? 

7. Самоконтоль менеджера у процесі формування іміджу. 

8. Здоровий спосіб життя менеджера як складова ефективності самоконтролю 

в професійній діяльності.   

9. У чому полягає сутність процесу самопізнання у роботі менеджера? 

10. Що таке професіоргама? Яка структура професіограми? 

11. Назвіть риси що характеризують особистість керівника. 

12. Самоактуалізація особистості та розвиток: поняття та сутність. 

13. Яка роль самооцінки в системі фаховій дієздатності?   

Література: [19, 29, 32, 55, 64, 71]  
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ТЕМА 15. Методики психофізичного тренінгу. 

Вплив емоцій та фізичного перенавантаження на ефективність управлінської 

діяльності. Особистісна тривожність і емоційна стійкість менеджера. 

Стресостійкість: методики оцінки. Діагностика психічного стану 

особистості за невербальною поведінкою і зовнішнім виглядом (візуальна 

психодіагностика). Поняття про саморегуляцію, її види. Психотехніки і прийоми 

саморегуляції.  

Місце та роль релаксації в системі релаксації. Аутогенне тренування. 

Акмеологічний тренінг.    

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Як Ви розумієте поняття «саморегуляція»? 

2. Що таке «психотехніка»? 

3. Яким чином поділяються психотехніки? 

4. Які Ви знаєте прийоми саморегуляції? 

5. Що таке «стресостійкість»?  

6. Назвіть методи профілактики стресу. 

7. Поняття про психічне та фізичне здоров’я в професійній діяльності.  

8. Які ознаки здорового способу життя працівника (менеджера)? 

9. У чому полягає сутність самоконтролю у професійній діяльності? 

10. Розкрийте сутність релаксації.  

11. Які ви знаєте психофізичні тренінги що забезпечують стан релаксу?  

Література: [13, 37, 45, 49, 50, 55, 56, 64, 69] 

 

ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 

1. Якими головними компетенція ми повинен володіти менеджер? 

a) аналітичними, технічними, комунікативними;                     

б) аналітичними, організаційними, виконавськими; 

в) аналітичними, організаційними, ораторськими;                     

г) аналітичними, виконавськими, комунікативними. 
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2. Безперервний процес вивчення та адекватне усвідомлення своїх особистісних 

якостей, що сприяють чи заважають успішному виконанню професійної 

(управлінської) діяльності, які формуються, розвиваються та змінюються під 

впливом власних біологічних особливостей, потреб у професійній та соціальній 

самореалізації - це: 

a) самопізнання менеджера;                     

б) самосприйняття менеджера; 

в) самореалізація менеджера;                     

г) саморозвиток менеджера. 

 

3. Самореалізація менеджера – це: 

a) реалізація внутрішнього потенціалу та здійснення життєвої місії;                     

б) зусилля особистості, що спрямовані на утримання не стільки тієї чи іншої 

поширеної діяльності, але на підсилення, розширення, збільшення 

багатомірності простору власного життя, на включення в його контури 

світів інших людей; 

в) реалізація існуючого професійного і особистісного потенціалу, здійснення 

управлінських прагнень за допомогою своїх професійних якостей та 

уявлення про себе і свою діяльність;                     

г) всі варіанти вірні. 

 

4. Саморозвиток – це: 

а) усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого 

відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій 

людини, розгортання її індивідуальності;  

б) розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона досягає самостійними 

заняттями, вправами;  

в) самозміна суб'єкта у напрямі свого Я-ідеального, яке виникає під впливом 

зовнішніх і внутрішніх причин; 

г) всі варіанти вірні. 



 34 

 

5. Повний опис особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної 

праці, а також вимог, які вона ставить перед людиною визначається як: 

а) класифікаційна картка професії;  

б) професіограма;  

в) опис робочого місця; 

г) кваліфікаційні вимоги. 

 

6. В якій з перерахованих площин аналізу праці ґрунтується самоконтроль 

працівника (менеджера)? 

а) в нормативній;  

б) в просторовій;  

в) в часовій; 

г) всі варіанти вірні. 

 

7. До біопсихічної підструктури особистості належать: 

а) генетичні особливості;  

б) вікові особливості;  

в) статеві особливості; 

г) всі варіанти вірні. 

 

8. Здоров’я – це: 

а) нормальний стан організму, який характеризується оптимальною 

саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів та 

систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при 

відсутності хворобливих проявів;  

б) стан живого організму, при якому організм у цілому і всі органи здатні 

виконувати свої життєві функції; 

в) функціональний стан організму людини, який забезпечує тривалість життя, 

фізичну та розумову працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, 

а також відтворення здорового потомства; 
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г) всі варіанти вірні. 

 

9. Серед статистично значущих факторів, що визначають здоров’я людини, 

першочерговим є такий фактор: 

a) Екологічний стан природного середовища;                     

б) Спосіб життя; 

в) Спадковість;                     

г) Система охорони здоров’я. 

  

10. Індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, досконале (за нормою) 

фізіологічне функціонування організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, 

генетичної спадщини, рівень фізичного розвитку органів і систем організму 

належать до: 

а) показників соціального здоров'я; 

б) показників фізичного здоров'я; 

в) показників психічного здоров’я; 

г) показників духовного здоров'я. 

 

11. Який з наведених нижче варіантів не належить до видів станів людини? 

а) біологічний; 

б) психічний; 

в) функціональний; 

г) психофізіологічний. 

 

12. Властивість що характеризує стан людини і визначається ступенем виразності 

переживань і зрушень фізіологічних функцій, називається: 

а) модальність станів; 

б) тривалість станів; 

в) глибина станів (інтенсивність); 

г) якість станів. 
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13. Пристосування працюючої людини до системи відносин у робочому колективі 

з його нормами, правилами, традиціями, ціннісними орієнтаціями – це: 

а) фізіологічна адаптація; 

б) психічна адаптація; 

в) соціальна адаптація; 

г) професійна адаптація. 

 

14. Ситуації, що викликають психічну напруженість називають: 

а) випадком; 

б) стресором; 

в) небажаною подією; 

г) непередбаченою ситуацією. 

 

15. Працездатність – це: 

а) здатність до трудової діяльності, яка залежить від стану здоров'я людини;  

б) потенційна здатність людини протягом заданого часу та з певною 

ефективністю виконувати максимально можливий обсяг роботи; 

в) здатність організму витримувати відповідне фізичне та нервово-

психологічне навантаження та забезпечувати нормальний хід трудового 

процесу за визначений період часу; 

г) всі варіанти вірні. 

 

16. Який з перерахованих видів працездатності, що виокремлюють залежно від 

характеру роботи, яку може виконувати людина, не існує: 

а) загальна; 

б) професійна; 

в) колективна; 

г) спеціальна. 

 

17. До компонентів структуру професіоналізму, не належить: 

 а) освітній; 
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б) операційний; 

в) змістовий; 

г) мотиваційний. 

 

18. Стійкий стан фізичного, емоційного та розумового виснаження суб'єкта праці, 

що супроводжується цинізмом та знеціненням професійних досягнень – це: 

а) професійне вигорання; 

б) професійне «плато»; 

в) професійні деструкції; 

г) професійне захворювання. 

 

19. До складових, що характеризують готовність до управлінської діяльності 

належать: 

а) наявність спеціальних здібностей, інтересу до управлінської діяльності;  

б) уміння приймати ризиковані рішення, вступати у конфлікти заради інтересів 

справи, активно діяти в екстремальних умовах; 

в) готовність до збільшення стресових навантажень, умов праці й особистого 

життя 

г) всі варіанти вірні. 

 

20. Надмірне психологічне і фізіологічне напруження, викликане сильним 

несприятливим впливом того чи іншого фактора визначається як: 

а) афект; 

б) настрій; 

в) стрес; 

г) емоція. 

 

21. Основними рисами психічного стресу є:  

а) стрес - стан організму, його виникнення передбачає взаємодію між 

організмом і середовищем;  
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б) стрес - більш напружений стан, ніж звичайне мотиваційний; воно вимагає 

для свого виникнення сприйняття погрози;  

в) явища стресу мають місце тоді, коли нормальна адаптивна реакція 

недостатня; 

г) всі варіанти вірні. 

 

22. Самооцінка здібностей та можливостей подолання екстремальної ситуації 

пов'язана з ресурсом особистості чи запасом, потенціалом різних структурно-

функціональних характеристик, що забезпечують загальні види життєдіяльності та 

специфічні форми поведінки, реагування, адаптації тощо визначається як: 

 а) самосприйняття;  

б) ситуативна готовність;  

в) сомоорганізація; 

г) стресостійкість. 

 

23. Психотехніки призначені для зняття наслідків перевантажень, стресів, 

травматичних переживань визначаються як: 

a) реабілітаційні психотехніки;                     

б) оперативні психотехніки; 

в) превентивні психотехніки;                     

г) комплексні психотехніки. 

 

24. Психічний вплив людини на саму себе за допомогою слова, що змінює її 

психофізичний стан – це: 

а) спмопереконання; 

б) самонавіювання; 

в) самозмушування; 

г) самоконтроль. 

 

25. Стан  релаксу може бути досягнути людиною за допомогою: 

a) застосування спеціальних психофізіологічних технік;                     
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б) фізіотерапії; 

в) лікарських препаратів;                     

г) всі варіанти вірні. 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої є 

поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Соціальна та екологічна безпека 

діяльності». 

 Варіант контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера 

своєї залікової книжки (див. таблицю). 

Остання цифра номера залікової 

книжки студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номер варіанту контрольної роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою курсу, 

що зумовлює таку послідовність роботи: 

• вибір варіанту, що місти два теоретичних та одне практичне завдання; 

• ознайомлення з рекомендованою літературою; 

• написання та оформлення роботи. 

При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими вимогами: 

- обґрунтування вибраної теми; 

- опрацювання відповідної літератури; 

- наявність авторського розділу; 

- наявність списку використаної літератури. 

Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. Цитати та 

статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати посиланнями на джерела 

інформації, які мають бути відображені у списку використаної літератури. 

Посилання на інформаційні джерела необхідно подавати по тексту контрольної 

роботи у квадратних дужках, наприклад [17, с. 24], 17 – це порядковий номер 

джерела у списку літератури, а 24 – сторінка із вказаного джерела. 
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Контрольна робота має складатися із вступу (актуальність проблеми, мета, 

завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), 

висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – до 25 

машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями 

(верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.). 

Увага! Для виконання завдань (практичної частини) в варіантах контрольних 

робіт необхідно проаналізувати установчу, планову та звітну документацію 

організації (підприємства, установи) з місця роботи або проходження практики та 

на базі проведеного аналізу виконати поставлене завдання. 

Слід мати на увазі, що головною вимогою написання контрольної роботи є 

розкриття суті питань, а не кількість сторінок. У кінці роботи студент ставить 

підпис та дату закінчення виконання контрольної роботи. 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1. 

1. Управлінські заходи щодо зменшення шкідливого впливу чинників 

виробничого середовища на людину. 

2. Стратегічне та оперативне планування охорони довкілля. 

3. Завдання. Застосовуючи методи ідентифікації, визначати джерела 

потенційних небезпек зовнішнього і внутрішнього  середовища організації 

(підприємства, установи), що можуть створювати загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 

Варіант 2. 

1. Основні фактори ризику при виробничій діяльності. 

2. Міжнародна співпраця з екологічних питань загальнодержавного значення. 

3. Завдання. На підставі відомостей щодо джерел потенційних небезпек 

зовнішнього і внутрішнього середовища організації (підприємства, 

установи) за допомогою типових інструкцій зпланувати заходи запобігання 

та реагування на надзвичайні ситуації. 
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Варіант 3. 

1. Управління  земельними ресурсами та їх охорона. 

2. Фізіологічна та психологічна надійність людини 

3. Завдання. На підставі результатів аналізу змісту робіт, з врахування опису 

продуктів діяльності та технологій їх створення, визначити облаштування 

робочих місць, що сприятиме ефективній та безпечній праці персоналу 

організації (підприємства, установи). 

 

Варіант 4. 

1. Управління охороною довкілля  на транспорті. 

2. Ризик – орієнтований підхід до безпеки життя та діяльності людини. 

3. Завдання. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну 

нормативно-правову базу з питань охорони праці організовувати 

дотримання вимог безпеки праці персоналом організації (підприємства, 

установи). 

 

Варіант 5. 

1. Стан здоров’я населення України та найнебезпечніші захворювання. 

2. Мобілізація фінансових ресурсів для охорони навколишнього  природного 

середовища. 

3. Завдання. Враховуючи  технологічну документацію, використовуючи  

чинну нормативно-правову базу з питань охорони  праці,  розробити заходи 

контролю дотримання безпеки праці персоналом організації. 

 

Варіант 6. 

1. Управління охороною довкілля  в промисловості. 

2. Особливості функціонування організму людини в стресових ситуаціях. 

3. Завдання. В умовах надзвичайної ситуації, орієнтуючись на сигнал про 

виникнення небезпеки, за планом заходів запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації розробити план евакуаційних заходів персоналу 

організації (підприємства, установи) з небезпечної зони. 
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Варіант 7. 

1. Управління охороною довкілля  в енергетиці. 

2. Система цивільної оборони, її основні завдання і організація діяльності. 

3. Завдання. На основі аналізу результатів власних спостережень за 

наслідками нещасного випадку або аварії, використовуючи чинну 

нормативно-правову базу з питань охорони праці, визначати факт випадку 

чи аварії. 

 

Варіант 8. 

1. Надзвичайні ситуації та їх вплив на життя та діяльність людини. 

2. Вплив чинників виробничого середовища на людину 

3. Завдання. В умовах розслідування нещасного випадку, користуючись 

чинними положеннями складати акт про нещасний випадок на виробництві. 

 

Варіант 9. 

1. Законодавче забезпечення системи безпеки життя та діяльності людини. 

2. Техногенне середовище – середовище життя і діяльності людини 

3. Завдання. В умовах виробничої діяльності, з метою збереження та  

зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та забезпечення фахової 

дієздатності персоналу організації (підприємства, установи), 

використовуючи типові управлінські технології розробити план організації 

та проведення фізичних вправ. 

 

Варіант 10. 

1. Безпека життя та діяльності як науковий напрям. 

2. Негативні виробничі фактори. 

3. Завдання. В умовах виробничої діяльності, з метою профілактики 

захворювань та забезпечення фахової дієздатності персоналу організації 

(підприємства, установи), використовуючи типові управлінські технології 

розробити план заходів з проведення психофізичного тренінгу. 
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5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Характеристика складових екологічної системи. 

2. Характеристика складових соціальної системи. 

3. Довкілля як сукупність умов проживання людини.  

4. Характеристика безпеки життєдіяльності населення. 

5. Роль суспільства в забезпечення потреб та інтересів людей. 

6. Сучасна специфіка взаємодії суспільства і природи.  

7. Соціально-екологічна політика держави. 

8. Моделювання та прогнозування впливу соціально-екологічних процесів на 

діяльність в соціумі. 

9. Надзвичайні ситуації, їх визначення, види та ознаки.  

10. Заходи запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

11. Ризик в соціальних системах. 

12. Ризик в екологічних системах. 

13. Управління ризиком в соціальній та екологічній системах. 

14. Планування превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій в соціальній 

сфері. 

15. Планування превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій в 

екологічній сфері. 

16. Небезпеки та їх характеристики. Квантифікація небезпек. 

17. Соціальні небезпеки їх сутність та шляхи подолання. 

18. Комбіновані небезпеки. 

19. Проблеми та напрями забезпечення безпеки життєдіяльності 

20. Глобальні екологічні проблеми. 

21. Локальні та регіональні екологічні проблеми в Україні. 

22. Соціальний захист в Україні як система. 

23. Основні напрями, мета та завдання захисту населення і територій у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. 

24. Цивільна оборона – мета, завдання, особливості функціонування. 
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25. Система інформування та оповіщення при надзвичайних ситуаціях 

26. Евакуаційні заходи. Евакуація населення: мета, способи, організація, 

матеріально-технічне забезпечення.  

27. Евакуація персоналу при надзвичайних ситуаціях на виробництві. 

28. Засоби індивідуального захисту населення в соціумі, природі та на 

випробництві. 

29. Засоби коллективного захисту населення (інженерний, біологічний, 

медичний, радіаційний і хімічний захист тощо). 

30. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів захисту населення і територій.  

31. Аналіз стану макро- та мікросередоища організації. 

32. Чинники зовнішнього середовища та їх вплив на організацію. 

33. Сутність не контрольованих факторів та їх вплив на діяльність організації. 

34. Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок.  

35. Джерела небезпек в організації. 

36. Потенційні небезпеки зовнішнього і внутрішнього середовища організації. 

37. Небезпеки зовнішнього середовища організації. 

38. Небезпеки внутрішнього середовища організації. 

39. Ризик у діяльності підприємства, організації, установи, причини їх 

виникнення.  

40. Охорона праці як система соціально-економічних, технічних, гігієнічних та 

організаційних заходів. 

41. Стан охорони праці в Україні. 

42. Основи державної політики в галузі охорони праці. 

43. Соціальні та економічні питання охорони праці. 

44. Організація ефективної та безпечної праці. 

45. Закон України «Про охорону праці»: сутність і структура, загальні 

положення закону.  

46. Державне управління, державний нагляд та громадський контроль за 

охороною праці на підприємстві.  

47. Призначення пільг і компенсації у разі виникнення нещасних випадків і 

професійних захворювань.  
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48. Види інструктажів, що проводяться на виробництві і в організаціях.  

49. Небажана подія на виробництві. 

50. Нещасний випадок під час виробничої діяльності. 

51. Розслідування нещасного випадку на виробництві. 

52. Системи стандартів з безпеки праці. 

53. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці.  

54. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони, їх визначення та нормування. 

55. Освітлення виробничих процесів.  

56. Гігієнічне нормування та захист від шуму, вібрації, ультразвуку та 

інфразвуку.  

57. Електробезпека. Пожежна безпека.  

58. Підвищення безпеки праці на підприємстві (організації). 

59. Ергономіка як теоретична та практична складові ефективності праці. 

60. Характеристика робочого місця. 

61. Вимоги до робочого місця менеджера. 

62. Охорона праці користувачів персонального комп’ютера.  

63. Професійна діяльність як організаційна система. 

64. Вимоги до професійної діяльності менеджера. 

65. Програми забезпечення фахової дієздатності  

66. Соціально-психологічні фактори забезпечення фахової дієздатності  

67. Кваліфікаційні вимоги до фахівця кваліфікації менеджер (управитель) з 

адміністративного менеджменту 

68. Самоактуалізація особистості та розвиток. 

69. Самооцінка в системі фаховій дієздатності.   

70. Планування кар’єри і ділового успіху.  

71. Кар’єра та кар’єризм особистості при фаховій дієздатності.  

72. Категорії ефективності та продуктивності праці менеджера. 

73. Структура особистості. Індивід, особистість, індивідуальність. 

74. Індивідуальний досвід як складова фаховій дієздатності (знання, уміння, 

навички, вчинки, поведінка). 
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75. Психофізичні пізнавальні процеси в забезпеченні фахової дієздатності 

(відчуття, сприймання, уява, пам'ять, увага, мислення тощо). 

76. Гендерні особливості фахової дієздатності. 

77. Вікові психофізичні особистості та вимоги щодо роботи з людьми. 

78. Психофізіологічний стан менеджера і способи його регуляції. 

79. Особливості професійної діяльності при потенцій небезпеці  

80. Шляхи і етапи підвищення працездатності менеджера. 

81. Поняття про саморегуляцію, її види. 

82. Психотехніки і прийоми саморегуляції. 

83. Стресостійкість. Методи профілактики стресу. 

84. Поняття про психічне та фізичне здоров’я в професійній діяльності.  

85. Здоровий спосіб життя працівника (менеджера) як складова ефективності 

самоконтролю в професійній діяльності.   

86. Контроль за власним станом здоров’я при фаховій дієздатності. 

87. Самоконтроль в професійній діяльності. 

88. Роль психофізичного тренінгу для забезпечення фахової дієздатності. 

89. Типи психофізичного тренінгу. 

90. Релаксація в процесі забезпечення фахової дієздатності. 

 

 
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

при підсумковому контролі 

Контроль знань з дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності» 

складається з двох блоків планових заходів: 

1) поточний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результатами 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік. На 

заліку студент повинен набрати не менше 20 балів. 

Порядок оцінювання знань студентів 

за результатами вивчення дисципліни 
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№ 
з/п 

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 
 

1.1 
 
 
 

 
1.2 

 
 

1.3 

Оцінювання поточної роботи за 
семестр, у т. ч. : 
Виконання обов'язкових завдань: 
1) систематичність та активність 
роботи протягом семестру 
2) виконання завдань для самос-
тійного опрацювання 

Проходження модульного контролю 
знань 
Ініціатива студента та творчий підхід 
у виконанні робіт, додаткова участь в 
освітньо-науковій роботі 

від 1 до 60 балів, у т. 
ч.: 
до 30 балів, з них: 

1) до 15 балів 
 

2) до 15 балів 
 
до 30 балів 
 
до 10 балів 
(додаткові мотивуючі   

бали) 

 
 
 
 
 
 

 
допуск до заліку 

 
 

залік автоматичний 

 
2 

 
Оцінювання  заліку 

 
від 1 до 40 балів 

проходження  
підсумкового 

контролю знань  з 
дисципліни і 

одержання  заліку 

 

Підсумковий контроль знань з дисципліни відбувається у формі заліку за 

заліковими білетами, які містять 2 питання. 

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диференціацією у 

балах (20,10,1). 

Відповідь на кожне  питання білета оцінюється так. 

• 20 балів — відповідь студента : 

− є повною, правильною та обґрунтованою; 

− вказує на високі знання усієї програми навчальної дисципліни, з 

використанням різноманітних методів наукового аналізу тощо; 

−  свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою документів.  

• 10 балів – відповідь студента має недоліки: 

− є неповною, не містить усіх необхідних відомостей за темою питання; 

− є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, 

закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів тощо; 

− не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у 

разі необхідності) та інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, 

наукових течій і т. ін., свідчить про наявність прогалин у знаннях студента. 
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• 1 бал – студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь 

неправильна, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові 

помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність 

та поверховість; не вміє сформулювати думку та викласти її, не знає 

основних положень навчальної дисципліни. 

Результат заліку складається з суми балів, одержаних за кожне питання. У разі 

якщо за відповіді студент отримав менше ніж 20 балів, залік вважається не 

складеним. 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 

результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 1 до 60 балів) та 

результатів заліку (не менше 20 і не більше 40 балів) за 100-бальною системою . 

Загальне підсумкове оцінювання здійснюється і шляхом автоматичного складання 

заліку студентом. Такий вид оцінювання знань студента здійснюється за умови 

отримання студентом 70 балів: 60 балів за результати оцінювання поточної роботи за 

семестр та 10 (додаткових) балів за ініціативу студента у процесі вивчення 

дисципліни, творчий підхід у виконанні робіт, додаткову участь в освітньо-

науковій роботі. 

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS 

з національною системою оцінювання в Україні  

Оцінка за 
 бальною  
шкалою 

Оцінка за 
шкалою 
ЕСТS 

 
Визначення 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
90-100 А Відмінно - відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 
5  

(відмінно) 
82-89 В Дуже добре - вище середнього рівня з кількома 

помилками 
 
4 

(добре) 75-81 С Добре - загалом правильна робота з певною 
кількістю значних помилок 

 
 

67-74 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю 
недоліків 

 
3 

(задовільно) 
 

60-66 Е Достатньо - виконання задовольняє мінімальні 
критерії 

 35-59 FХ Незадовільно – серйозне доопрацювання з 
можливістю повторного складання  

 
2 

(незадовільно) 
 1-34 F Незадовільно - необхідна серйозна робота з 

обов'язковим повторним вивченням  
дисципліни  
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