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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Безпека життєдіяльності» 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 50 4 

Модульний контроль 2 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 40 86 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни: теоретична і практична підготовка 

майбутніх фахівців відносно створення безпечних умов діяльності і існування, 

оволодіння принципами гармонійного розвитку особистості і стабільного 

розвитку суспільства 

. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

здатність формувати систему управління охороною та безпекою праці з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, 

навичок  свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки і 

оточення;. 

- здатність визначати основні небезпеки місця існування людини, 

оцінювати можливий ризик появи локальних небезпечних і надзвичайних 

ситуацій, вибирати методи захисту від небезпек стосовно сфери своєї 

професійної діяльності і способи забезпечення комфортних умов 

життєдіяльності;  

- уміння розробляти заходи по підвищенню безпеки і екологічності 

виробничої діяльності;  

- уміння планувати і здійснювати заходи по підвищенню стійкості 

виробничих систем і об'єктів;  

- уміння планувати заходи по захисту виробничого персоналу і населення в 

надзвичайних ситуаціях і при необхідності брати участь в проведенні 

рятувальних робіт і інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій;  

- уміння керуватися методикою формування психологічної стійкості 
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поведінки в небезпечних і надзвичайних ситуаціях: дбайливого відношення до 

свого здоров'я, довкілля;  

- уміння створювати комфортне (нормативне) місця існування в зонах 

трудової діяльності і відпочинку людини; 

- навики здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

№ 

Курс 1 Семестр 2 

Всього годин у семестрі 90 

 

Теми 

 

Кількість годин, з них: 

лекції семінар 

ські 

заняття 

практ. 

Лаб. 

Зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд. 

конс. 

роб. 

(ІКС) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Примітка 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

1 Тема 1. Теоретичні основи 

безопасностии життєдіяльності 4 2   5 у  

 

2 

Тема 2. Надзвичайні ситуації 

техногенного, природного і 

соціального характеру 4 2   5 у  

3 Тема 3. Дія на людину шкідливих і 

небезпечних чинників місця 

існування 4 2   5 у  

4 Тема 4.  Безпека людини у 

життєвому середовищі 4 2   5 ср  

5 

 

Тема 5. Психофізіологічні і 

ергономічні основи безпеки 

життєдіяльності 4 2   5 У, МК-1  

Змістовий модуль 2.  Діяльність по забезпеченню безпеки життєдіяльності  

2  2  6 ср 

МК-

1 

6 Тема 6. Забезпечення комфортних 

умов для життя і діяльності 

людини 4 2   5 у  

7 Тема 7. Захист людини, довкілля, 

населення і територій у разі 

загрози і виникнення 

надзвичайних ситуацій 4 2   5 т  

8 Тема 8. Управління безпекою 

життєдіяльності 5 2   5 Кр, МК-2  

 Всього годин: 90 34 16   40  

Форми контролю: усне опитування – У  
контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК 

перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

тестування – Т 

інші - реферат 
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6. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль І. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

Вступ 

1.Виникнення вчень про безпеку життєдіяльності людини і захист середовища, 

що оточує його.  

2.Сучасна структура Всесвіту. Еволюція людства і місця його існування. 

Еволюція світу небезпек.  

3.Безпека життєдіяльності як галузь знань і учбова дисципліна. Історія розвитку і 

сучасний стан безпеки життєдіяльності людини в Україні.  

4.Перспективи розвитку безпеки життєдіяльності. Поняття про стійкий розвиток. 

Концепція стійкого розвитку України. Структура і організація навчання по 

дисципліні "Безпека життєдіяльності". Основна учбова і методична література. 

Джерела інформації [ 1,7,8,13,17]. 

 

Тема 1. Теоретичні основи безопасностии життєдіяльності 
 

1.Поняття безпеки. Життєдіяльність людини, принципи і проблеми її 

забезпечення. Поняття небезпеки і безпеки. Техногенні, антропогенні, соціальні, 

техногенно-антропогенні і природні небезпеки.  

2.Оцінка ризику небезпек і концепція прийнятого ризику. Квантифікація 

небезпеки.  

3.Проігнорований, прийнятий, гранично допустимий і надмірний ризик. 

Концепція прийнятого ризику.  

4. Надзвичайні ситуації. Безпека і стійкий розвиток. Безпека як одна з 

основних потреб людини. Значення безпеки. Заподій прояву небезпеки.  

5.Роль людського чинника в причинах реалізації небезпек. Аксіоми 

безпасности життєдіяльності. 

6.Людський чинник безпеки життєдіяльності. Фізіологічні чинники 

забезпечення безпеки. 

Джерела інформації  [ 14,17,22,23,31,52]. 

 

Тема 2. Надзвичайні ситуації техногенного, природного і соціального 

характеру 

       1.Поняття надзвичайна ситуація. Вражаючі чинники джерел надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. Фази розвитку надзвичайних ситуацій. ЧС, 

викликані пожежами, ЧС, викликані вибухами, хімічні ЧС.  
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        2.Характеристика вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій 

природного характеру. Класифікація стихійних лих. Методика розрахунку 

можливих руйнувань будівель і споруд при надзвичайних ситуаціях природного 

характеру.  

        3.Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації 

техногенного, природного і соціального характеру.  

        4. Екстремальні природні явища. Поняття зона надзвичайної екологічної 

ситуації. Підстави і порядок оголошення місцевості зоною надзвичайної 

екологічної ситуації.  

         5.  Інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин і 

ураження сільськогосподарських рослин хворобами і шкідниками.  

          6.Надзвичайні ситуації соціального характеру. Поняття конфлікт. 

Політичні, соціальні і економічні конфлікти. Війни і тероризм. Захист від 

тероризму на об'єктах економіки.  

           7.Види зброї масового ураження, їх особливості і наслідки його 

застосування Соціальні небезпеки. Наркоманія, алкоголізм, паління. 

Джерела інформації  [ 14,15,17,22,23,31,52]. 

 

Тема 3. Дія на людину шкідливих і небезпечних чинників місця існування 

1. Класифікація негативних чинників природного, антропогенног і 

техногенного походження.  Параметри, характеристики і источники основних 

шкідливих і небезпечних чинників місця існування людини і основних 

компонентів техносфери.  

2.Дія основных негативних чинників на людину і їх граничнодопустими рівні.  

Захист людини і місця існування від шкідливих і небезпечних факторів 

природного, антропогенного і тихногенного происхождения. 

3.Системи і методи захисту людини і довкілля від основних видів небезпечної і 

шкідливої дії природного, антропогенного і техногенного походження. Методи 

захисту від шкідливих веществ, фізичних полів, інформаційних потоків, небезпек 

біологічного і психологічного походження.  

4.  Лазерне випромінювання та його дія на організм людини. Забезпечення 

лазерної безпеки. Ультрафіолетове випромінювання.  Інфрачервоне 

випромінюванн. 

Джерела інформації  [ 3,5,6,7,11,13,17,22,28,29,30,33,61]. 

 
 
Тема 4. Безпека людини у життєвому середовищі 

1.Основні джерела механічних небезпек та причини їх виникнення. Побутовий 

травматизм. Заходи безпеки в побуті. 

2.Правила безпеки при користуванні побутовими приладами.  Правила безпеки 

на ігрових і спортивних майданчиках. Правила поведінки на льоду.                                            

3.Долікарська допомога при обмороженні та переохолодженні. Безпека 
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життєдіяльності в урбанізованому середовищі. Правила розпалювання вогнищ.                                                     

4.Безпека в побуті. Електробезпека населення. Пожежа як антропогенна 

катастрофа 
Джерела інформації  [1,2,7,9,12,13,14,22,32,33,41,51,54,58,60]. 

 

Тема 5  Психофізіологічні і ергономічні основи безпеки 

1. Психічні процеси, властивості і стани, що впливають на безпеку. Психічні 

процеси, психічні властивості, психічні стани, що впливають на безпеку.  

2. Чинники, дій, що впливають на надійність, персоналу. Види і умови 

трудової діяльності.  

3. Ергономічні основи безпеки. Ергономіка як наука про правильну 

організацію людської діяльності, відповідності праці фізіологічним і психічним 

можливостям людини, забезпечення ефективної роботи, що не створює загрози 

для здоров'я людини.  

4. Система "Людина - машина - середовище". 

Джерела інформації  [ 14,15,17,21,22,23,24,26,27,31,38,40,41]. 

 

Модуль ІІ.  Діяльність по забезпеченню безпеки життєдіяльності  

Тема.6 Забезпечення комфортних умов для життя і діяльності людини 

1. Поняття комфортних або оптимальних умов. Взаємозв'язок стану здоров'я, 

працездатності і продуктивності праці із станом умов життя і праці людини, 

параметрами середовища життєдіяльності людини.  

2. Кліматична, повітряна, світлова, акустична і психологічна середовища, їх 

вплив на самопочуття, стан здоров'я і працездатність людини. Психофізіологічні і 

ергономічні умови організації і безпеки праці. Принципи, методи і засоби 

організації комфортних умов життєдіяльності. 

3. Основні методи, що покращують самопочуття і працездатність людини : не 

перевищення допустимих рівнів негативних чинників і їх зниження до мінімально 

можливих рівнів, раціоналізація режиму праці і відпочинку, зручність робочого 

місця і робочої зони, хороший психологічний клімат в трудовому колективі, 

кліматичні умови в зоні життєдіяльності, оптимальна освітленість і комфортний 

світловий середовище.  

4. Забезпечення оптимальних світлових і кліматичних умов на робочому місці. 

Психофізіологічні особливості праці у сфері професійної діяльності. Роль 

професійної галузі знань у вдосконаленні і організації умов праці. 

Джерела інформації  

     Джерела інформації  [ 1,5,7,11,14,17,21,22,23,24,31,34,35,41,51,54,58]. 

 

Тема 7. Захист людини, довкілля, населення і територій у разі загрози і 

виникнення надзвичайних ситуацій 

1. Захист людини і довкілля від небезпек. Захист людини від природних 

небезпек. Освітлення, водопідготовка і водокористування. Вимоги до харчових 

продуктів.  
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2. Захист людини від небезпек технічних систем і технологій: захист від 

викидів токсичних речовин; захист від вібрацій; захист від неіонізуючих 

електромагнітних полів і випромінювань; електромагнітних полів і 

випромінювань; захист користувачів комп'ютерної техніки. 

3. Режими функціонування системи захисту населення і територій. 

Функціональні заходи у сфері державного регулювання і контролю захисту 

населення і територій.  

4. Єдина державна система відвертання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру.  Завдання, склад і органи управління єдиної 

державної системи.  

5. Поняття про цивільну оборону. Керівництво і сили цивільної оборони. 

Виконання заходів цивільної оборони і дії у випадках сповіщення про 

надзвичайні ситуації. 

Джерела інформації  [5,11,13,15,22,28,33,48,61,63]. 

 
Тема 8. Управління безпекою життєдіяльності 

1.Законодавчі і нормативні правові основи управління безпекою 

життєдіяльності. Характеристика основних законодавчих і нормативно-правових 

актів.  

2.Економічні основи управління безпекою. Сучасні ринкові методи 

економічного регулювання різних аспектів безпеки : позитивні і негативні методи 

стимулювання безпеки.  

3.Страхування. Види страхування. Страхування як метод управління 

промисловою безпекою, охороною праці і довкілля. Страхування ризиків. Органи 

державного управління безпекою. 

4. Державне управління безпекою: органи управління, нагляду і контролю за 

безпекою, їх основні функції, права і обов'язки, структура. Міністерства, 

агентства і служби - їх основні функції, обов'язки, права і відповідальність в 

області різних аспектів безпеки. 

5.Державне управління в надзвичайних ситуаціях. Аварійно-рятувальні і 

пошуково-рятувальні формування постійної готовності. Координація планів і 

заходів цивільної оборони з економічними планами. Цільові і комплексні 

перевірки готовності до дій в ЧС.  

6. Кризове управління в надзвичайних ситуаціях - система управління в 

надзвичайних ситуаціях, система цивільної оборони - суть структури, завдання і 

функції. Роль професійної галузі знань в управлінні і організації безпекою 

життєдіяльності. 

7.Охорона довкілля. Управління охороною довкілля в Україні, регіонах, 

селитебных зонах, на промислових об'єктах. Міжнародна співпраця з довкілля 

охорони. Моніторинг довкілля в Україні і за кордоном.  

8. Управління охороною праці, промисловою безпекою і охороною довкілля. 

Міжнародні стандарти управління промисловою безпекою (ОSHSA 18001), 

охорона довкілля (ИCO 14001), систем менеджменту якості (ИСО 9000). 

Економічний збиток від виробничого травматизму і захворювань, стихійних лих, 
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надзвичайних ситуацій техногенного і антропогенного походження.  

Джерела інформації [13,15,17,19,22,29,38,59]. 

 
 
 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1    20 

Відвідування семінарських 

занять 

1    4 

Відвідування практичних занять 1    6 

Робота на семінарському 

занятті 

10    60 

Робота на практичному занятті 10    60 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5    40 

Виконання модульної роботи      

Виконання ІНДЗ 30    30 

Разом 58    

Максимальна кількість балів:  220 

220:100=2,20. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,20 = 

загальна кількість балів. 

 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота студентів при вивченні курсу передбачає: 

-опрацювання і засвоєння лекційного матеріалу. Оскільки лекції як форма 

навчання забезпечують в основному теоретичні знання з дисципліни, то для 

закріплення і поглиблення необхідна самостійна підготовка до практичних 

занять; 
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-підготовку до семінарських занять з теоретичних проблем курсу та 

практичних занять з метою засвоєння змісту окремих напрямів господарської 

діяльності підприємства, яка здійснюється на базі самостійного вивчення окремих 

питань, а також за списком рекомендованої літератури, самостійного проведення 

обчислень та розрахунків показників різних видів діяльності підприємства; 

-підготовку та виконання контрольних робіт студентами за основними 

розділами дисципліни  згідно з планами семінарських занять; 

-підготовку студентів до заліку. 

Крім того, самостійна робота передбачає:  

-контроль поточних (рубіжних) знань студентів шляхом опитування на 

семінарських і практичних, індивідуальних заняттях, а також тестування; 

-підсумковий контроль у формі заліку за результатами рубіжного контролю як 

у письмовій, так і усній формі. 

Невіддільною частиною підготовки студентів до рубіжного і підсумкового 

контролю є наявність конспекту лекцій і конспекту з практичних занять. 

Реферат готується за однією з тем, визначених в програмі, за вибором 

студентів. 

Структурно реферат має включати: 

- вступну частину – 1-1,5 стор.; 

- викладення основного матеріалу – 5-7 стор.; 

- заключну частину – 1 стор.; 

- список використаної літератури – 2-5 джерел. 

В рефераті необхідно стисло висвітлити теоретичні питання обраної теми, 

навести конкретні (цифрові) матеріали, що характеризують практичні аспекти . 

Оцінка реферату здійснюється за результатами доповіді студента на 

семінарському занятті або здачі його викладачу в індивідуальному порядку. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Контроль знань студентів відбувається за результатами оцінювання теоретичних 

знань та практичних навичок протягом обох навчального семестру за 

результатами: 

- усних відповідей  практичних заняттях; 

- тестування; 

- участі в проблемних лекціях; 

- розв’язання ситуаційних та розрахунково-аналітичних задач; 

- обговорення конкретних ситуацій; 

- контролю поточної самостійної роботи; 

- виконанню індивідуальних завдань; 

- атестацій; 

- заліку. 

 

Курс «Безпеки життєдіяльності» передбачає застосування декількох форм  

контролю знань студентів: 
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-поточний контроль – передбачає виконання навчальної програми з дисципліни, 

як в аудиторний, так і в поза аудиторний час, передбачений для самостійної 

роботи студентів та індивідуально-консультативної роботи з викладачем. Кожне 

опитування, тестування, робота на практичних заняттях, виконання домашньої 

самостійної роботи оцінюється за відповідними критеріями за п’ятибальною 

системою. 

-рубіжний контроль передбачає:  

-1. Атестацію: (кількість та час проведення атестацій визначається керівництвом 

Президентського університету МАУП). Атестаційна оцінка є комплексною, з 

урахуванням результатів поточного контролю та комплексної контрольної 

роботи;  

-2. Модульний контроль: в навчальному курсі «Управління персоналом» 

передбачено два модульних контролі. Модульний контроль представляє собою 

тестування та захист індивідуальних завдань. Час та місце проведення 

модульного контролю визначається деканатами Інститутів Президентського 

університету. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік  

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

1. Виникнення вчень про безпеку життєдіяльності людини і захист середовища, 

що оточує його.  Еволюція світу небезпек.  

2.  Області поширення і масштаби негативного впливу техносфери. 

3.  Історія розвитку і сучасний стан безпеки життєдіяльності людини в Україні.  

4.  Виробниче, міське, побутове, природне середовище. Взаємодія людини з 

місцем існування. 

5.  Негативні дії природного, антропогенного і техногенного походження.  

6.  Перспективи розвитку безпеки життєдіяльності. Поняття про стійкий 

розвиток. Концепція стійкого розвитку України 

7. Понятие безопасности. Жизнедеятельность человека, принципы и проблемы 

ее обеспечения.  

8. Небезпеки і їх класифікація. Поняття небезпеки і безпеки. Постійні і 

випадкові небезпеки.  

9. Техногенні, антропогенні, соціальні, техногенно-антропогенні і природні 

небезпеки. Локальні, регіональні і глобальні небезпеки.  

10. Оцінка ризику небезпек і концепція прийнятого ризику. Квантифікація 

небезпеки. Поняття ризику. Загальний і груповий ризик.  

11.  Концепція прийнятого ризику. Рівень безпеки і управління ризиком.  

12.  Системи безпеки. Екологічна, промислова, виробнича безпеці.  

13.  Надзвичайні ситуації - поняття, основні види. Безпека і стійкий розвиток. 
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14. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  

15.  Аксіоми безпеці життєдіяльності.  Місце і роль безпеки в предметній області і 

професійній діяльності.  

16.  Людський чинник безпеки життєдіяльності  

17.  Фізіологічні чинники забезпечення безпеці людини.  

18.  Психологічні основи забезпечення безпеці людини.  

19.  Чинники зниження життєдіяльності. Шляхи підвищення життєдіяльності і 

особистої безпеки людини  

20. Правові основи безпеці життєдіяльності  

21.  Поняття надзвичайна ситуація. Вражаючі чинники джерел надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. Фази розвитку надзвичайних ситуацій.  

22.  Характеристика вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій 

природного характеру.  

23. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

24.  Чинники, джерело і рівні надзвичайних ситуацій.  Класифікація надзвичайних 

ситуацій.  

25.  Надзвичайні ситуації техногенного, природного і соціального характеру.  

26. Поняття потенційно небезпечний об'єкт, аварія і катастрофа. Класифікація 

антропогенних катастроф.  

27. Транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з викидом сильнодіючих отруйних і 

радіоактивних речовин, раптове руйнування споруд, аварії на системах 

життєзабезпечення і очисних спорудах, гідродинамічні аварії.  

28.  Поняття зона надзвичайної екологічної ситуації. Підстави і порядок 

оголошення місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. Забезпечення 

правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації. 

29. Інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин і ураження 

сільськогосподарських рослин хворобами і шкідниками. Поняття епідемія, 

карантин і обсервація.  

30. Надзвичайні ситуації соціального характеру. Поняття конфлікт. Політичні, 

соціальні і економічні конфлікти. Війни і тероризм.  

31.  Захист від тероризму на об'єктах економіки. Джерела, види і масштаби 

тероризму. Методи і способи захисту від терористичних актів в умовах 

виробництва, в побуті і в міських умовах.  

32. Вражаючі чинники надзвичайних ситуацій військового часу. Види зброї 

масового ураження, їх особливості і наслідки його застосування  

33.  Екстремальні ситуації криміногенного характеру. Соціальні небезпеки. 

Наркоманія, алкоголізм, паління. 

34.   Класифікація негативних чинників природного, антропогенного і 

техногенного походження. Шкідливі і небезпечні негативні чинники.  
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35. Системи сприйняття і компенсації організмом людини шкідливих чинників 

місця існування. Предельнодопустимые рівні небезпечних і шкідливих чинників - 

основні види і принципи встановлення.  

36.  Захист людини і місця існування від шкідливих і небезпечних чинників 

природного, антропогенного і техногенного походження. Основні принципи 

захисту від небезпек.  

37.  Системи і методи захисту людини і довкілля від основних видів небезпечної і 

шкідливої дії природного, антропогенного і техногенного походження.  

38.  Методи захисту від шкідливих речовин, фізичних полів, інформаційних 

потоків, небезпек біологічного і психологічного походження. Загальна 

характеристика і класифікація захисних засобів. 
39.  Методи контролю і моніторингу небезпечних і негативних чинників. Основні 
принципи і етапи контролю і прогнозування. Методи визначення зон дії 
негативних чинників і їх рівнів.  
40.  Психічні процеси, властивості і стани, що впливають на безпеку. Психічні 
процеси, психічні властивості, психічні стани, що впливають на безпеку. Головні 
психологічні причини помилок і створення небезпечних ситуацій.  
41. Видів і умови трудової діяльності. Види трудової діяльності : фізична і 
розумова праця, форми фізичної і розумової праці, творча праця.  
42.  Класифікація умов праці за тяжкістю і напруженістю трудового процесу. 
Класифікація умов праці за чинниками виробничого середовища. 
43.  Ергономічні основи безпеки. Ергономіка як наука про правильну організацію 
людської діяльності, відповідності праці фізіологічним і психічним можливостям 
людини.  
44.  Основні поняття і визначення, класифікація надзвичайних ситуацій і об'єктів 
економіки по потенційній небезпеці. Фази розвитку надзвичайних ситуацій.  
45.  Вражаючі чинники джерел надзвичайних ситуацій техногенного характеру.  
46.  Класифікація стихійних лих і природних катастроф. Характеристика 
вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій природного характеру.  
47.  Надзвичайні ситуації і вражаючі чинники надзвичайних ситуацій військового 
часу. Види зброї масового ураження, їх особливості і наслідку його застосування. 
48.  Методи прогнозування і оцінки обстановки при надзвичайних ситуаціях.  

49. Стійкість функціонування об'єктів економіки в надзвичайних ситуаціях. 

Принципи і способи підвищення стійкості функціонування об'єктів в 

надзвичайних ситуаціях.  

50. Основи організації захисту населення і персоналу в мирний і військовий час, 

способів захисту, захисні споруди, їх класифікація.  

51.  Організація евакуації населення і персоналу із зон надзвичайних ситуацій. 

Заходи медичного захисту.  

52.  Засоби індивідуального захисту і порядок їх використання.  

53.  Основи організації аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт при 

надзвичайних ситуаціях. 

54.  Поняття комфортних або оптимальних умов. Взаємозв'язок стану здоров'я, 

працездатності і продуктивності праці із станом умов життя і праці людини, 

параметрами середовища життєдіяльності людини.  

55. Кліматична, повітряна, світлова, акустична і психологічна середовища, їх 

вплив на самопочуття, стан здоров'я і працездатність людини.  
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56.  Психофізіологічні і ергономічні умови організації і безпеці праці. Принципи, 

методи і засоби організації комфортних умов життєдіяльності.  

57. Основні методи, що покращують самопочуття і працездатність людини: не 

перевищення допустимих рівнів негативних чинників і їх зниження до мінімально 

можливих рівнів, раціоналізація режиму праці і відпочинку, зручність робочого 

місця і робочої зони, хороший психологічний клімат в трудовому колективі, 

кліматичні умови в зоні життєдіяльності, оптимальна освітленість і комфортний 

світловий середовище.  

58.  Психофізіологічні процеси, властивості і стани, що впливають на безпеку. 

59. Психічні процеси: пам'ять, увага, сприйняття, мислення, почуття, емоції, 

настрій, воля, мотивація.  

60.  Психічні властивості: характер, темперамент, психологічні типи людей. 

Вплив алкоголю, наркотичних і психотропних засобів на безпеку.  

61.  Принципи, методи і засоби організації комфортних умов життєдіяльності.  

62.  Забезпечення оптимальних світлових і кліматичних умов на робочому місці.  

63. Психофізіологічні особливості праці у сфері професійної діяльності. Захист 

людини і довкілля від небезпек.  

64.  Захист людини від природних небезпек: від змінних кліматичних дій; від дії 

високих і низкиз температур.  

65.  Захист людини від небезпек технічних систем і технологій : захист від 

викидів токсичних речовин; захист від вібрацій; захист від неіонізуючих 

електромагнітних полів і випромінювань; захист користувачів комп'ютерної 

техніки. 

66.  Загальні стани і основні принципи захисту населення і територій. Основні 

напрями, мета і завдання захисту населення і територій.  

67. Основні заходи захисту населення і територій. Режими функціонування 

системи захисту населення і територій.  

68. Функціональні заходи у сфері державного регулювання і контролю захисту 

населення і територій.  

69.  Єдина державна система відвертання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру. Мета створення, Завдання, склад і органи 

управління єдиної державної системи.  

70.  Сили, засоби і режим функціонування єдиної державної системи.  

71.  Державне управління, сили і засоби захисту населення від надзвичайних 

ситуацій. 

72. Поняття про цивільну оборону. Керівництво і сили цивільної оборони. 

Виконання заходів цивільної оборони і дії у випадках сповіщення про 

надзвичайні ситуації.  

73.  Системи законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють питання 

екологічної, промислової, виробничої безпеки і безпеки в надзвичайних 

ситуаціях.  

74.  Економічні основи управління безпекою. Сучасні ринкові методи 

економічного регулювання різних аспектів безпеки: позитивні і негативні методи 

стимулювання безпеки.  
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75.  Поняття економічного збитку, його складові і методичні підходи до оцінки. 

Матеріальна відповідальність за порушення вимог безпеки: аварії, нещасні 

випадки, забруднення довкілля.  

76.  Страхування. Види страхування. Страхування як метод управління 

промисловою безпекою, охороною праці і довкілля. 

77.  Страхування ризиків: екологічне страхування, страхування небезпечних 

об'єктів, страхування професійних ризиків. Основні поняття, функції, завдання і 

принципи страхування ризиків.  

78.  Органи державного управління безпекою: органи управління, нагляду і 

контролю за безпекою, їх основні функції, права і обов'язки, структура.  

79.  Корпоративний менеджмент в області екологічної безпеки, умов праці і 

здоров'я працівників: основні завдання, принципи і системи менеджменту.  

80.  Державне управління безпекою: органи управління, нагляду і контролю за 

безпекою, їх основні функції, права і обов'язки, структура. 

81.  Міністерства, агентства і служби - їх основні функції, обов'язки, права і 

відповідальність в області різних аспектів безпеки.  

82. Державне управління в надзвичайних ситуаціях. Аварійно-рятувальні і 

пошуково-рятувальні формування постійної готовності. 

83.  Управління екологічною, промисловою і виробничою безпекою в регіонах, 

селитебных зонах, на підприємствах і в організаціях.  

84.  Кризове управління в надзвичайних ситуаціях - система управління в 

надзвичайних ситуаціях, система цивільної оборони - суть структури, завдання і 

функції.  

85.  Охорона довкілля. Нормативно-технічна документація з довкілля охорони. 

Система стандартів "Охорона природи".  

86.  Управління охороною довкілля в Україні, регіонах, на промислових об'єктах.  

87.  Міжнародна співпраця з довкілля охорони. Моніторинг довкілля в Україні і 

за кордоном.  

88.  Управління охороною праці, промисловою безпекою і охороною довкілля. 

89.  Міжнародні стандарти управління промисловою безпекою (ОSHSA 18001), 

охорона довкілля (ИCO 14001), систем менеджменту якості (ИСО 9000).  

90.  Економічний збиток від виробничого травматизму і захворювань, стихійних 

лих, надзвичайних ситуацій техногенного і антропогенного походження.  

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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67. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

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

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

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

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

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

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

http://www.100top.ru/news/  

73. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

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

74. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

75. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

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

76. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при 

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

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

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

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

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

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

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

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

МОТ. 

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

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

акти України (НАУ)». 

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

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  
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