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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

У сучасних умовах соціального розвитку, безпека  життя та діяльності 

людини зумовлена необмеженою кількістю чинників, що впливають на 

організм, постійно змінюючись в чисельності та силі прояву, в часі і просторі, а 

також напряму залежить від можливостей людини та існуючих систем захисту. 

Надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та виробничого 

характеру призводять до людських втрат, значних економічних збитків та 

завдають шкоди навколишньому середовищу. Ось чому, стратегічним, має бути 

принцип комплексного  вирішення питань безпеки, як однієї із складових якості 

суспільного життя людини. Державна політика України в галузі безпеки має 

бути спрямована на забезпечення духовного, психічного, фізичного та 

соціального здоров’я населення.  

Необхідність вирішення питання безпеки зумовлює формування цілісної 

системи знань з проблем управління безпекою життя та діяльності. Такі знання 

необхідні для прийняття за будь яких умов обґрунтованих рішень щодо безпеки 

на рівні людини, колективу, підприємства, організації, установи, галузі, регіону 

й суспільства в цілому. Тільки об’єднання питань що вивчаються в курсах 

«Соціологія», «Екологія», «Цивільна оборона», «Охорона праці», «Психологія 

управління» та  «Менеджмент» допоможе визначити сучасну модель безпеки 

життя та діяльності і дати майбутнім фахівцям-менеджерам необхідні знання 

щодо забезпечення управління соціальною та екологічною безпекою діяльності.  

Міждисциплінарний курс «Соціальна та екологічна безпека діяльності»  є 

обов’язковою навчальною дисципліною для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань: 1801 специфічні категорії, 

спеціальність: бізнес-адміністрування. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна 

безпека діяльності» є формування у студентів загальних системних уявлень, 

теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективного управління 

безпечною діяльністю в соціальній та екологічній сферах. 
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Об’єктом вивчення навчальної дисципліни  «Соціальна та екологічна 

безпека діяльності» є безпека життя та діяльності людини. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Соціальна та 

екологічна безпека діяльності» є забезпечення майбутніх фахівців  знаннями 

ефективного управління системою заходів та засобів, що забезпечують безпеку 

життя та діяльності людини в соціальній та екологічній системах. Саме 

розуміння моделі загальної безпеки суспільства та держави дасть змогу 

усвідомити студенту весь комплекс потреб людини, який забезпечить 

стабілізацію психічного стану за рахунок відчуття особистої захищеності 

індивіда і суспільства від реальних та потенційних загроз та ризиків. 

Програмний матеріал навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна 

безпека діяльності» розраховано на 90 години і включає три змістові модулі: 

«Соціальна та екологічна безпека діяльності», «Забезпечення цивільного 

захисту персоналу та об’єктів господарювання», «Забезпечення фахової 

дієздатності (професійної діяльності)». 

За результатами вивчення курсу «Соціальна та екологічна безпека 

діяльності» повинен оволодіти рядом виробничих функцій, типових задач та 

умінь. А саме: 

набути КОМПЕТЕНЦІЇ: 

1. Організаційну: 

– організація дій щодо забезпечення захисту персоналу організації 

(підприємства, установи) й об’єктів господарювання з метою 

попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження; 

– визначення джерел потенційних небезпек зовнішнього і 

внутрішнього  середовища організації (підприємства, установи), що 

можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 

– планування заходів запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації; 

– організація забезпечення умов ефективної та безпечної праці на 

робочих місцях; 
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– контролю за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-

гігієнічних вимог; 

– забезпечення фахової дієздатності персоналу організації 

(підприємства, установи). 

2.Виконавську: 

– забезпечення захисту персоналу організації (підприємства, установи) 

й об'єктів господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації;    

– організація дотримання вимог безпеки праці персоналом організації 

(підприємства, установи); 

– організація індивідуального захисту з використанням табельних та 

підручних засобів; 

–  проведення розслідування нещасних випадків та аварій. 

ЗНАТИ: 

– механізми аналізу соціальних, екологічних, психологічних ризиків 

пов’язаних з професійною діяльністю; 

– статус і функції органів державної влади та місцевого самоврядування в 

соціальних та екологічних системах; 

– шляхи уникнення та профілактики ризиків та небезпек в соціальних та 

екологічних системах; 

– законодавчі та нормативні акти системи цивільного захисту населення; 

– систему управління охороною праці; 

– принципи забезпечення фахової дієздатності; 

– методи самоконтролю у процесі здійснення професійної діяльності; 

– методику проведення психофізичного тренінгу. 

УМІТИ: 

– забезпечити розвиток ефективної системи охорони праці та безперервно 

удосконалювати управління нею; 

– забезпечити індивідуальний захисту, а також організувати захисту певних 

соціальних груп людей від шкідливого і небезпечного впливу довкілля та 

соціуму; 
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– застосовувати закони та нормативно-правові документи з метою 

забезпечення соціальної та екологічної безпеки діяльності; 

– планувати організацію професійної діяльності, як безпечного трудового 

процесу; 

– впроваджувати сучасні методи та прийоми оптимізації та ергономічності 

професійної діяльності; 

– розробляти та застосовувати програми, заходи та методики безпечної і 

ефективної науково організованої праці для забезпечення фахової 

дієздатності.     

Навчальна програма  дисципліни «Соціальна та екологічна безпека 

діяльності» побудована за вимогами предметно-модульної системи організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах.  

Основні форми вивчення дисципліни: лекції, семінарські заняття, ділові 

та дидактичні ігри, дискусійні форми розгляду прийняття управлінських рішень 

при соціальній та екологічній безпеці діяльності, наукові семінари, реферативні 

читання, виконання індивідуальних завдань та контрольних робіт, самостійна 

робота студентів.  

З метою засвоєння слухачами навчального матеріалу дисципліни можуть 

використовуватися самостійні завдання: підготовка рефератів, виконання 

контрольних робіт тощо.  

Поточний та модульний контроль за роботою студентів здійснюється 

шляхом оцінки знань на практичних заняттях, а підсумковий контроль 

проводиться у формі іспиту. 
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ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  

дисципліни 

«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. 

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 
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ЗМІСТ 

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 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. 

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. 
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Чинники надзвичайних ситуацій. Порогове значення класифікаційної 

ознаки надзвичайної ситуації. Джерело надзвичайної ситуації. Рівні 

надзвичайних ситуацій. Загальні та класифікаційні ознаки надзвичайних 

ситуацій. Участь громадськості. 

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. 

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. 

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 
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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. 

Проблеми і завдання ризик-орієнтованого підходу. Аналіз ризику – 

найважливіша складова управління безпекою.  

Екологічна безпека та нормування. Екологічні стандарти та інструменти.  

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

 

ТЕМА 5. Система цивільного захисту населення. 

Захист населення та 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. 

Індивідуальні засоби захисту. Інженерний, біологічний, медичний, 

радіаційний та хімічний захист. Режим функціонування систем захисту 
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населення та територій. Фінансове та матеріальне забезпечення заходів захисту 

населення та територій. 

Дія населення в надзвичайних ситуаціях.    

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

 

ТЕМА 6. 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.   

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

 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 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. 



 12 

 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.  

Література: [5, 6, 9, 21, 22, 31, 36, 46]  

 

ТЕМА 8: Система заходів запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації. 

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

навчання персоналу, контроль. 

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. 

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. 
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Гігієна праці та виробнича 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.  

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. 

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 
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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. 

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 

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. 

Література: [5, 6, 7, 10, 11, 22, 30, 31, 48, 57, 58, 63, 66, 68]  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Забезпечення фахової дієздатності 

 

ТЕМА 12. Система забезпечення фахової дієздатності персоналу 

організації та її управління. 

Квалікаційні вимоги до підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістр, спеціальності «бізнес-адміністрування». Оцінка здатності 

особистості до управлінської діяльності. Професійна підготовка та підвищення 

кваліфікації менеджера.  

Поняття про самопізнання і самореалізацію менеджера. Професіограма 

особистості менеджера.  

Стратегічне та оперативне планування. Технологія прийняття рішень та 

розв’язання проблем. 

Самоактуалізація особистості, її соціальна активність, особистісний 

розвиток. Самопізнання. Самооцінка.   

Планування кар’єри і ділового успіху. Поняття про ефективний 

менеджмент. Моделі успішної практики. Теорії лідерства. 

Проектні команди та проблеми їх створення. Тренінг і розвиток. 

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 особистості. Індивід, особистість, індивідуальність. 

Формування особистості в результаті активної взаємодії індивіда з 

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

уміння, навички, вчинки, поведінка.  

Психофізичні пізнавальні процеси в забезпеченні фахової дієздатності: 

відчуття, сприймання, уява, пам'ять, увага, мислення. Емоції та воля. Вікові та 

статеві психофізичні особливості особистості та вимоги щодо роботи з людьми. 

Література: [32, 37, 45, 49, 51, 55] 
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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 та шляхи їх подолання. Працездатність менеджера та 

вимоги до її підтримки. Шляхи і етапи підвищення працездатності менеджера. 

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. 

 Здоровий спосіб життя менеджера як складова ефективності 

самоконтролю в професійній діяльності.   

Література: [19, 29, 32, 55, 64, 71]  

 

ТЕМА 5. Методики психофізичного тренінгу. 

Вплив емоцій та фізичного перенавантаження на ефективність 

управлінської діяльності. Особистісна тривожність та емоційна стійкість 

менеджера. 

Стресостійкість: методики оцінки. Діагностика психічного стану 

особистості за невербальною поведінкою та зовнішнім виглядом (візуальна 

психодіагностика). Поняття про саморегуляцію, її види. Психотехніки та 

прийоми саморегуляції. Місце та роль релаксації в системі релаксації.  

Аутогенне тренування. Акмеологічний тренінг.    

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

                             

 

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». 
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 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. 

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.). 
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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 

(підприємства, установи). 

 

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 



 20 

надзвичайні ситуації розробити план евакуаційних заходів персоналу 

організації (підприємства, установи) з небезпечної зони. 

 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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. 

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 

(підприємства). 

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. 
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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.  

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  
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67. Кваліфікаційні вимоги до фахівця кваліфікації менеджер з бізнес-

адміністрування. 

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). 

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.  
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