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Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною 

дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна 

обов’язкового вибору. Обсяг навчального часу для вивчення 

дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними 

вимогами.  

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне 

місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і дозволяє випускнику вирішувати 

професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють 

надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків. 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом 

компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної 
діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення 

техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на 

об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування 

знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з 
обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення 

безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та 

надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення 

особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня 

безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних 

цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного 

ризику. 

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності», майбутні 
бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та 

професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у 

відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, 

пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу 

об’єктів господарювання в умовах небезпечних і надзвичайних 

ситуацій.  
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В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

студенти у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі 
головні загальнокультурні та професійні компетенції.  

 

Загальнокультурні компетенції охоплюють:  

• культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому 

питання безпеки, захисту й збереження навколишнього 

середовища розглядаються як  найважливіші пріоритети в 

житті й діяльності; 
• знання сучасних проблем і головних завдань безпеки 

життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків 

з питань виконання завдань професійної діяльності з 
урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть 

спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; 

• вміння оцінити середовище перебування щодо особистої 
безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести 

моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні 
підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту 

працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій;  

• здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх 

повноважень. 

 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

 

виробничо-технологічна діяльність: 

• здатність орієнтуватися в основних методах і системах 

забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі 
пристрої, системи та методи захисту людини та природного 

середовища від небезпек; 

• вміння оцінити сталість функціонування об’єкта 

господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати 

заходи щодо її підвищення; 

• вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт 

на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків;  
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проектно-конструкторська діяльність: 

• вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та 

техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої 
уражальної дії, використовуючи імовірнісні структурно-логічні 
моделі; 

• вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та 

обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

• вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи 

забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

організаційно-управлінська діяльність: 

• здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах 

в області забезпечення безпеки; 

• знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної 
життєдіяльності та вміння обґрунтувати й забезпечити виконання у 

повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; 

• вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу 

в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків; 

 

контрольно-консультативна діяльність: 

• оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах 

загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками 

та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо 

підвищення його рівня;  

• здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, 

визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками 

середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної 
дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії 
уражальних чинників. 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

включає відповіді на теоретичні питання тем змістових модулів, 

розв’язок практичних задач і повинна супроводжуватися посиланням 

на літературні джерела та засоби масової інформації. 
Варіант контрольної роботи визначається за індивідуальним 

шифром, який відповідає цифрам шифру залікової книжки або 

видається викладачем. 

На початку роботи наводиться варіант контрольної роботи та 

відповідні йому номери питань, на які послідовно подаються 

відповіді. В кінці роботи необхідно вказати список літератури, яка 

була використана, поставити дату та особистий підпис. 

Контрольна робота виконується українською мовою та подається в 

рукописному варіанті до початку екзаменаційної сесії. 
Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної 

сесії у формі співбесіди з викладачем. 

 

Варіанти контрольної роботи визначаються за шифром та видом 

діяльності, що відповідає відповідним освітнім галузям знань.  

 

Освітні галузі 

«Природничі науки»,  

«Соціальні науки, бізнес і право»,  

«Сільське, лісове, рибне господарство та переробка їх продукції» 

 

Галузі знань 

0401 Природничі науки 

0403 Системні науки та кібернетика 

0901 Сільське господарство і лісництво 

0902 Рибне господарство та аквакультура 

0305 Економіка та підприємництво 

0306 Менеджмент і адміністрування 

0201 Культура 

 

Напрями підготовки 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування 
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6.040301 Прикладна математика 

6.090101 Агрономія 

6.090201 Водні біоресурси та аквакультура 

6.030504 Економіка підприємства 

6.030505 Управління персоналом та економіка праці 
6.030508 Фінанси і кредит 

6.030509 Облік і аудит 

6.030601 Менеджмент 

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 

 

Освітні галузі 

«Інженерія», 

«Будівництво та архітектура» 

 

Галузі знань: 

0502 Автоматика та управління 

0503 Розробка корисних копалин 

0505 Машинобудування та металообробка 

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 

0601 Будівництво та архітектура 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 

0801 Геодезія та землеустрій 

1702 Цивільна безпека 

 

Напрями підготовки 

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
6.050301 Гірництво 

6.050503 Машинобудування 

6.050601 Теплоенергетика 

6.050602 Гідроенергетика 

6.060101 Будівництво 

6.060102 Архітектура 

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) 

6.070101 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 

6.070106 Автомобільний транспорт 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 

6.170202 Охорона праці 
 

Завдання на контрольну роботу подані в тал. 1, табл. 2, табл. 3. 
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Таблиця 1 

Освітні галузі 
«Інженерія», 

«Будівництво та архітектура» 

 
   

Варіант 

Номер питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 задачі 
1 1 18 31 38 48 64 75 94 1 22 

2 3 19 34 39 52 65 72 95 6 24 

3 4 20 35 40 53 62 86 97 21 23 

4 5 22 36 41 54 67 87 103 20 26 

5 7 24 37 42 55 68 88 63 18 25 

6 8 25 34 43 57 64 90 102 17 22 

7 9 26 35 44 59 65 91 106 7 27 

8 10 27 36 45 62 69 103 99 15 24 

9 12 28 37 46 63 70 92 75 11 27 

0 17 30 32 47 66 71 93 106 13 25 

 

Примітка: 

Вихідні дані приймаються відповідно до останньої цифри шифру 

залікової книжки. 

Таблиця 2 

Освітні галузі 
«Природничі науки»,  

«Соціальні науки, бізнес і право»,  

«Сільське, лісове, рибне господарство та переробка їх продукції» 
   

Варіант 

Номер питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 задачі 
1 1 13 26 43 56 72 82 96 16 27 

2 2 15 27 44 57 73 83 95 8 24 

3 3 16 28 45 58 74 84 97 3 25 

4 4 18 29 46 59 75 86 98 4 23 

5 6 19 31 47 66 76 87 99 5 22 

6 7 20 32 48 67 77 89 101 6 26 

7 8 21 38 52 68 78 90 102 14 23 

8 9 22 39 53 69 79 92 104 12 25 

9 10 24 40 54 70 80 93 105 9 24 

0 12 25 42 55 71 81 94 106 10 27 

 
Примітка: 

Вихідні дані приймаються відповідно до останньої цифри шифру 

залікової книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

Таблиця 3 

Освітні галузі 
«Інженерія», 

«Будівництво та архітектура» 

Напрям підготовки «Охорона праці» 

 
   

Варіант 

Номер питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 задачі 
1 1 13 26 38 49 60 71 97 2 22 

2 3 14 27 39 50 61 72 99 8 23 

3 4 17 28 40 51 63 85 101 12 24 

4 5 18 31 43 52 64 86 100 7 25 

5 7 19 32 41 53 65 87 102 14 26 

6 8 20 33 44 54 66 88 103 11 27 

7 9 22 34 45 55 67 92 100 13 22 

8 10 23 35 46 56 68 93 106 20 23 

9 11 24 36 47 57 69 94 85 15 24 

0 12 25 37 48 59 70 95 88 19 26 

 

Примітка: 

Вихідні дані приймаються відповідно до останньої цифри шифру 

залікової книжки. 

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Теоретична частина 

 

Змістовий модуль 1. 

Забезпечення соціальної, природної та 

техногенної безпеки 

 

1. Модель життєдіяльності людини.  

2. Аксіоми безпеки життєдіяльності. 
3. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності.  
4. Шкідливі та небезпечні чинники життєвого середовища. 

5. Ідентифікація, номенклатура та таксономія небезпек.  

6. Номенклатура та ідентифікація небезпек природного, 

техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. 

7. Джерела небезпек та їх класифікація. 
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8. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини. 

9. Безпека в системі “людина – техніка – середовище”.  

10. Поняття про людський чинник та його роль у виникненні 
небезпек.  

11. Забезпечення безпеки людини в небезпечних ситуаціях. 

12. Людина як суб’єкт системи управління безпекою 

життєдіяльності.  
13. Сталий розвиток людства – основа безпеки людини. 

14. Правові засади безпеки людини.  

15. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки 

життєдіяльності.  
16. Система державних органів щодо управління та безпеки 

життєдіяльності населення. 

17. Правове регулювання безпечної поведінки та забезпечення 

безпеки життєдіяльності. 
18. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. 
19. Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків.  

20. Квантифікація небезпек.  

21. Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою 

імовірнісних структурно-логічних моделей. 

22. Ризикова поведінка людини в умовах небезпеки.  

23. Чинники ризику здоров’я людини.  

24. Чинники ризику предметної діяльності.  
25. Індивідуальний та груповий ризик.  

26. Концепція прийнятного ризику.  

27. Оцінка ступеню ризику. 

28. Управління ризиком.  

29. Вибір методів та інструментів управління виявленим ризиком. 

30. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої небезпечності. 
31. Інституція ризиків.  

32. Модель управління ризиками нещасних випадків. 

33. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих 

вигод від зниження ризику. 

34. Методика вивчення ризику. Ідентифікація та оцінювання рівня 

небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей. 

35. Логічна побудова дерева небезпечних подій та причин.  

36. Методологічні основи визначення надійності роботи апаратури 

в сучасних технологічних процесах.  

37. Якісний аналіз небезпек. 
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38. Організм в оточуючому середовищі.  
39. Фізіологічні та психологічні особливості людини. 

40. Людина-оператор як ланка обробки інформації. 
41. Узгодженість характеристик конструкцій технологічних 

систем з характеристиками людини та елементами середовища. 

42. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності 
людини. 

43. Працездатність людини.  

44. Організація режиму діяльності.  
45. Класифікація основних форм трудової діяльності людини. 

46. Особливості фізичної та розумової праці.  
47. Фізіологічна регуляція трудової діяльності.  
48. Психофізіологічні чинники небезпек.  

49. Методи забезпечення безпеки життєдіяльності  
50. Теорія та практика здорового способу життя. 

51. Забезпечення здоров’я людини. 

52. Антропометричні характеристики людини.  

53. Організація робочого місця. 

54. Загальні закономірності виникнення небезпек життєдіяльності 
людини.  

55. Класифікація джерел небезпек.  

56. Індивідуальна та глобальна безпека. 

57. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей та 

об’єкти економіки. 

58. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організація 

дій щодо усунення їхніх негативних наслідків. 

59. Техногенні небезпеки та їх вражаючі чинники за генезисом і 
механізмом впливу. 

60. Захист природних ресурсів від техногенного забруднення. 

61. Основні етапи розвитку науки про захист людини від 

шкідливого та небезпечного впливу техногенного виробничого 

середовища. 

62. Чинники, що впливають на безпечність діяльності об’єкта 

господарювання. 

63. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. 

64. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних 

комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. 

65. Загальні вимоги до безпечності технологічного обладнання, 

виробничих процесів, будівель та споруд. 
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66. Хімічні речовини: класифікація небезпечних хімічних речовин 

за ступенем токсичності та впливом на організм людини.  

67. Небезпечні для людини чинники пожежі.  
68. Чинники техногенних вибухів, що призводять до ураження 

людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і 
забруднення навколишнього середовища. 

69. Радіаційна небезпека.  

70. Чинники радіаційного впливу на людину.  

71. Ознаки радіаційного ураження. 

72. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії 
техногенних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище. 

73. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних 

джерел небезпеки.  

74. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню 

соціально-політичних небезпек.  

75. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. 

76. Глобальні проблеми людства.  

77. Соціально-політичні конфлікти. 

78. Безпека життєдіяльності в умовах натовпу.  

79. Чинники, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну 

імовірність наразитись на небезпеку. 

80. Забезпечення безпеки економічної діяльності.  
81. Корпоративна безпека.  

82. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності 
людини.  

83. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я 

людини та безпеку суспільства. 

84. Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я 

людини.  

85. Запобігання та профілактика ВІЛ/СНІДу та інших хвороб. 

 

Змістовний модуль 2. 

Цивільний захист об’єктів господарювання 

 

86. Визначення поняття “надзвичайна ситуація”.  

87. Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних 

ситуацій, їх загальна характеристика.  

88. Класифікація надзвичайних ситуацій. 
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89. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. 

90. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози 

або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.  

91. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем 

ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та 

захисту населення та територій від НС.  

92. Поняття Єдиної державної системи запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

93. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.  

94. Забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

95. Критерії та основні принципи проведення евакуаційних 

заходів.  

96. Діяльність організацій щодо захисту персоналу підприємств, 

населення і територій. 

97. Рятувальні та інші невідкладні роботи під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.  

98. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування 

збитків постраждалим.  

99. Захисні споруди цивільної оборони.  

100. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організація 

дій щодо усунення їхніх негативних наслідків.  

101. Психосоціальні наслідки впливу негативних чинників небезпек 

НС. 

102. Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних 

ситуаціях.  

103. Організація цивільного захисту в зонах спостереження 

атомних електростанцій.  

104. Менеджмент безпеки. Правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення у НС. 

105. Організаційна побудова системи управління безпекою та 

захистом у НС на підприємстві, в установі та організації.  
106. Діяльність Міністерства надзвичайних ситуацій України. 
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2.2. Практична частина 

 

Задача № 1 

Обчислити ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за 

рік), якщо загальна кількість працюючих складає 100 чоловік, а за 

останні 3 роки травми одержала одна людина. Порівняйте отриманий 

рівень ризику на підприємстві з нормованим (прийнятним на 

сьогоднішній день) у світовій практиці. 
Задача № 2 

Обчислити ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за 

рік), якщо загальна кількість працюючих складає 500 чоловік, а за 

останні 4,5 роки травми одержали 7 чоловік. Порівняйте отриманий 

рівень ризику на підприємстві з нормованим (прийнятним на 

сьогоднішній день) у світовій практиці. 
Задача № 3 

Обчислити ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за 

рік), якщо загальна кількість працюючих складає 600 чоловік, а за 

останні 5 років травми одержали 2 чоловіки. Порівняйте отриманий 

рівень ризику на підприємстві з нормованим (прийнятним на 

сьогоднішній день) у світовій практиці. 
Задача № 4 

Щорічно в Україні внаслідок різних небезпек гине близько        

127,5 тис. чол. Визначте ризик проживання в країні, беручи до уваги 

кількість населення країни на 1 липня 2011 р. – 45 млн. 675 тис. чол. 

та на 1 листопада 2012 р. – 45 млн. 560 тис. чол.  

Порівняйте одержані результати. 

Задача №5 

Визначити ризик загибелі людини від екологічних захворювань, 

якщо відомо, що від них на планеті щорічно помирає 1,6 млн. чол. при 

загальній кількості населення 7,1 млрд. чол. 

Задача №6 

Визначити ризик травмування людини на виробництві в Україні, 
якщо за даними оперативного обліку відомо, що в цілому в галузях 

господарювання за рік було травмовано 48 тис. осіб, а кількість 

працюючих складала 13,8 млн. чол. 

Задача № 7 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві в Україні, якщо 

відомо, що за рік внаслідок нещасних випадків на виробництві 
загинуло 1,5 тис. чол. Кількість працюючих складає 13,8 млн. чол. 
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Задача № 8 

Щорічно в Україні внаслідок різних небезпек гине близько       

127,5 тис. чол. Беручи кількість населення країни 45,6 млн. чол., 

визначити ризик проживання в країні. 
Задача № 9 

Визначити тенденцію у величині ризику проживання людини в 

Україні, якщо відомо за даними Державної служби статистики, що в 

2011 році кількість загиблих у невиробничій сфері склала 20379 осіб, а 

в 2012 році — 19935 осіб, при загальній кількості мешканців в країні 
відповідно 45,68 млн. чол. та 45,56 млн. чол.  

Порівняйте одержані результати. 

Задача № 10 

Визначити індивідуальний ризик, пов'язаний з дією природних 

чинників, якщо відомо, що в 2012 році загинуло 1026 чол. при 

загальній кількості населення в країни 45 млн. 560 тис. чол. 

Задача № 11 

Порівняти індивідуальний ризик травмування людини електричним 

струмом, беручи до уваги кількість населення країни 45 млн. 675 тис. 

чол. (2011 р.) та 45 млн. 560 тис. чол. (2012 р.), якщо відомо, що в   

2011 році загинуло 250 чол., а в 2012 році – 320 чол. 

Задача № 12 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві за рік у світі, 
якщо відомо, що щорічно в світі гине 200 тис. чол. Кількість 

працюючих на виробництві складає 2,7 млрд. чол. 

Задача № 13 

Визначити індивідуальний ризик стати інвалідом з праці в Україні, 
якщо відомо, що за останні 3 роки 2,6 млн. осіб працюючих стали 

інвалідами з праці. Кількість працюючих на виробництві складає    

13,8 млн. чол. 

Задача № 14 

Визначити та порівняти індивідуальний ризик, пов’язаний з 
дорожньо-транспортними подіями в країні, якщо відомо, що в 2011 р. 

загинуло в ДТП 2104 особи, а в 2012 р. – 2378 осіб. при загальній 

кількості населення відповідно 45,68 млн. чол. та 45,56 млн. чол. 

Задача № 15 

Визначити ризик загибелі людини на підприємствах 

гірничодобувної промисловості, якщо відомо, що за 2 роки 

смертельно травмовано 45 чол. при загальній чисельності працюючих 

196 тис. чол. 
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Задача № 16 

Визначити ризик травмування та загибелі людини на 

підприємствах та організаціях соціально-культурної сфери, якщо 

відомо, що за 1,5 роки травмовано 2245 працівників, у т.ч. зі 
смертельними наслідками 133 чол. при загальній чисельності 
працюючих 5 млн. 510 тис. чол. 

Задача № 17 

Визначити ризик загибелі людини на підприємствах водопровідно-

каналізаційного господарства, якщо відомо, що за 2,5 роки було 

смертельно травмовано 15 чол. при загальній чисельності працюючих 

159,9 тис. чол. 

Задача № 18 

Визначити ризик загибелі людини під час експлуатації виробництв 

та об’єктів підприємств хімічної промисловості, якщо відомо, що за    

2 роки було смертельно травмовано 35 чол. при загальній чисельності 
працюючих 319,9 тис. чол. 

Задача № 19 

Визначити ризик травмування та загибелі людини на об’єктах 

котлонагляду та підйомних спорудах, якщо відомо, що за 2 роки 

кількість травмованих працівників склала 83, у т.ч. зі смертельними 

наслідками 20 при загальній чисельності працюючих 78,3 тис. осіб. 

Задача № 20 

Визначити ризик травмування та загибелі людини на 

підприємствах будівельної галузі, якщо відомо, що за 2 роки кількість 

травмованих працівників склала 1060 осіб, у т.ч. зі смертельними 

наслідками 154 при загальній чисельності працюючих 5 млн. 711 тис. 

осіб. 

Задача № 21 

Визначити ризик травмування та загибелі людини на 

підприємствах машинобудівної галузі, якщо відомо, що за 2,5 роки 

кількість травмованих працівників склала 2401 чол., у т.ч. зі 
смертельними наслідками 64 чол. при загальній чисельності 
працюючих 860,3 тис. осіб. 

Задача № 22 

Визначити індивідуальний ризик для людини, що мешкає в місті з 
кількістю населення 1,2 млн. чол. Статистичні дані за 10 років 

свідчать, що за цей час з числа мешканців міста загинуло 2 тис. чол., 

одержали травми 980 чол. 

Мешканець міста 40 годин на тиждень працює в місті, 4 тижні на 
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рік виїжджає на відпочинок, 2 тижні кожного року буває у 

відрядженнях, 32 днів на рік працює на дачі, а решту часу перебуває у 

місті. 
Задача № 23 

Визначити індивідуальний ризик для людини, що проживає в селі, 
в якому 200 мешканців. З числа мешканців села за 7 років 6 чол. 

загинуло і 40 чол. одержали травми. 

Мешканець 40 годин на тиждень працює в найближчому місті,       
4 тижні на рік виїжджає з села на відпочинок, 2 тижні кожного року 

буває у відрядженнях, 56 днів на рік працює на дачі, а решту часу 

перебуває у селі. 
Задача № 24 

Визначити індивідуальний ризик для людини, що мешкає в місті з 
кількістю населення 0,38 млн. чол. Статистичні дані за 10 років 

свідчать, що за цей час з числа мешканців міста загинуло 500 чол., 

одержали травми 270 чол. 

Мешканець міста 40 годин на тиждень працює в місті, 4 тижні на 

рік виїжджає на відпочинок, 3 тижні кожного року буває у 

відрядженнях, 56 днів на рік працює на дачі, а решту часу перебуває у 

місті. 
Задача № 25 

Визначити індивідуальний ризик для людини, що проживає в селі, 
в якому 200 мешканців. З числа мешканців села за 5 років 5 чол. 

загинуло і 50 чол. одержали травми. 

Мешканець 40 годин на тиждень працює в найближчому місті, 4 

тижні на рік виїжджає з села на відпочинок, 2 тижні кожного року 

буває у відрядженнях, 56 днів на рік працює на дачі, а решту часу 

перебуває у селі. 
Задача № 26 

Визначити індивідуальний ризик для людини, що мешкає в місті з 
кількістю населення 0,25 млн. чол. Статистичні дані за 9 років 

свідчать, що за цей час з числа мешканців міста загинуло 570 чол., 

одержали травми 340 чол. 

Мешканець міста 40 годин на тиждень працює в місті, 3 тижні на 

рік виїжджає на відпочинок, 2 тижні кожного року буває у 

відрядженнях, 30 днів на рік працює на дачі, а решту часу перебуває у 

місті. 
Задача № 27 

Визначити індивідуальний ризик для людини, що проживає в селі, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

в якому 500 мешканців. З числа мешканців села за 8 років 10 чол. 

загинуло і 100 чол. одержали травми. 

Мешканець 40 годин на тиждень працює в найближчому місті,       
5 тижнів на рік виїжджає з села на відпочинок, 4 тижні кожного року 

буває у відрядженнях, а решту часу перебуває у селі. 
 

Поради до вирішення задач 

Ризик може бути визначений як частота (міра, зворотна часові 1/с) 

або можливість виникнення події (величина без розміру, лежить у 

межах 0-1). У розрахунках ризик прийнято позначати літерою R (від 

англ. слова гіsк – ризик). 

Ризик – це відношення кількості тих або інших несприятливих 

наслідків (n) до їх імовірної кількості (N) за певний період часу: 

N

n
R = ,                                       (1) 

де R – ризик несприятливих наслідків; 

п – кількість несприятливих подій;  

N – загальна кількість імовірних подій. 

Формула (1) дозволяє розраховувати величину загального та 

групового ризику.  

При аналізу індивідуального ризику необхідно враховувати 

природу нещасного випадку, час знаходження у зоні ризику та місце 

проживання ризикуючого. Важливо також знати величину ризику під 

час вибору місця роботи, проживання та відпочинку. Відповідно 

індивідуальний ризик стати жертвою нещасного випадку будь-якого 

ступеня тяжкості для мешканця А. можна визначити наступним 

чином: 

                                      

do

òðn

æ

tdNT

tDNN
R

⋅⋅⋅

⋅⋅+

=

)(
,                              (2) 

де Nп – кількість мешканців, що загинули за рік;  

Nтр – кількість постраждалих від нещасного випадку; 

D – кількість тижнів перебування мешканця А. в місті або селі; 
t – кількість годин на тиждень, коли мешканець А. наражається на 

небезпеку; 

Т – відрізок часу обліку статистичних даних; 

N0 – кількість мешканців в місті або селі за рік; 

d – кількість тижнів у році; 
td – кількість годин у тижні. 
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3. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Відповідно до навчального плану дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» передбачена форма підсумкового контролю – 

диференційований залік.  

Підсумкова семестрова кількість балів з формою контролю 

диференційований залік і з індивідуальним завданням (контрольна 

робота) виставляється студентам за результатами захисту контрольної 
роботи та виконання завдань під час аудиторних занять (до 100 балів): 

- виконання контрольної роботи – до 40 балів (теоретична 

частина – до 30 балів; практична частина – до 10 балів);  

- аудиторна робота – до 20 балів;  

- підсумковий модуль – до 40 балів. 

 

Основні критерії, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів підсумкового контролю: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина та характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що містяться в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку 

та розвитку; 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язування практичних задач; 

• вміння аналізувати одержані результати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Рекомендована література 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

 

1. ДСТУ 2272-2006 “Пожежна безпека. Терміни та визначення 

основних понять”. 

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

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

поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 

1998. - 125 с. 

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

5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. – № 27.  

6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: 

Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

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

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

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

10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 

1993 р. – К., 1993. 

11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: 

Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

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

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

Основна література 

 
1. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / За 

ред. В.І. Голінька. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 128 с. 

2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. 

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. 

Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

3.  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека 

життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. Є.П. Желібо. – Львів: Новий 

Світ-2000, 2001. – 320 с 
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4. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., 

Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Київ: 

Кондор,  2003. – 424с. 

5. Туровська Г.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2012. – 198 с.  

6. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. 

посібник.– К.: Атіка, 2001. – 304 с. 

7. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. – 

Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с. 

8. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Львів. 

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

9. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. – Рівне, 2003. –  

404 с.  

10. Ярошевський М.М., Ярошевська В.М., Диновський Д.М. 

Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: Навч. посібник / 

2-е вид., доп. і доопр. – К.: Професіонал, 2004. – 256 с. 

Додаткова література 

 

1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов 

В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах 

Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и 

К", 2000. – 678 с.  

3. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. 

Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с. 

4. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з 
безпеки. Підручник. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 120 с. 

ISBN 978-911-01-0002-1 

5. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. 

Монография. – ЦУЛ, 2010.- 142.  

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

життєдіяльності" навчально-контролюючі тести. – Київ: "Саміт-

книга", 2005. – 148 с.  

7. Импульсная техника пожаротушения и многоплановой 

защиты. Изд.3-е, с изм. и доп./ Сост. В.Д.Захматов, А.С. Кожемякин. – 

Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с. 
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8. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., 

Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 

271 с.  

9. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. 

посібник. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с. 

10. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 

1998. – 544 с. 

11. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. 

Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища 

шк., 1995. – 238 с.  

12. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е 

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

13. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми:  

Університет. книга, 1999. – 301 с.  

14. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом 

МНС України 19.10.2004 року № 126 

15. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для 

студентів. – К.: "Здоров’я", 2000. – 335 с. 

16. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в 

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

 

Інструктивно-методична література 

 

1. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний 

конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с. 

2. Туровська Г.І. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни 

“Безпека життєдіяльності” для студентів за всіма напрямами 

підготовки НУВГП денної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2007. – 

32 с. 

3. Туровська Г.І., Клекоць Г.Г. Контрольні тестові завдання з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів за всіма 

напрямами підготовки НУВГП денної та заочної форми навчання. – 

Рівне: НУВГП, 2007. – 28 с. 

4. Туровська Г.І. Безпека життєдіяльності: Навч.-метод. посібник. 

– Рівне: НУВГП, 2008. – 100 с. 

5. Туровська Г.І., Риженко І.М. Методичні вказівки до виконання 

практичної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» на тему: 

«Надання першої долікарської допомоги потерпілому» для студентів 
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за всіма напрямами підготовки НУВГП денної та заочної форм 

навчання / Г.І. Туровська, І. М. Риженко – Рівне: НУВГП, 2012. – 42 с. 

6. Туровська Г.І., Богданенко О.В., Шаталов О.С. Методичні 
вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» на тему: «Оцінка ризику. Моделювання і 
прогнозування небезпечних ситуацій» для студентів за напрямом 

підготовки 6.050301 “Гірництво” денної форми навчання: – Рівне: 

НУВГП, 2010. – 32 с. 
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1. Офіційне інтернет-представництво Президента України 
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3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

5. Міністерство екології та природних ресурсів України  

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

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

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

7. Рада національної безпеки і оборони України 

http://www.rainbow.gov.ua/. 

8. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні 
ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

9. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного 

характеру http://chronicl.chat.ru/. 

10. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и 

безопасности труда МОТ. 

11. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного 

труда МОТ.  

12. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова 

система «Нормативні акти України (НАУ)». 

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

строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН 

ГОСТ ДСТУ».  
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Інформаційні ресурси, 

 використанні при розробці методичних вказівок 

 

1. Інструктивний лист МОН України від 19.06.02 р. № 1/9–307 // 

Інформаційний вісник “Вища школа”. – К.: Видавництво наук.-метод. 

центру вищої освіти МОНУ. – 2003. – № 11. – С. 3-55. 

 

2. Освітньо-професійна програма підготовка бакалавра за 

напрямом підготовки “Гірництво”. – Київ, 2005. 

 

3. Типова навчальна програма з нормативної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» від 31. 03. 2011 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


