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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3,0 

Галузь знань  

01 «Освіта/Педагогіка»  
 (шифр і назва) 

Нормативна 

 Напрям підготовки  

01 «Освіта/Педагогіка»  

Модулів 1           
 Спеціальність (професійне 

спрямування): 014 «Середня 

освіта (Фізична культура)» 

Спеціалізація  

 
 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів 2  IІ-й ІІ-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
                              

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 2,4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

(бакалавр, спеціаліст, 

магістр) 

14 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю: диф. залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання –  

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності 

та охорона праці» є поглиблення знань у процесі вивчення дисципліни та 

набуття компенетенцій згідно освітньо-кваліфікаційної програми за фахом.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності 

та охорона праці» є опанування знаннями організаційно-правових заходів 

забезпечення безпечної життєдіяльності; оволодіти вміннями оцінювати ступінь 

безпеки середовища перебування щодо особистої безпеки, проводити моніторинг 

небезпечних ситуацій; формування мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня власної безпеки у межах 

науково обґрунтованих критеріїв прийнятого (допустимого) ризику. 

Компетентності: 

Спеціальні (фахові): 

ФК7. Здатність розвивати в учнів ціннісне ставлення до свого здоров’я та 

фізичного стану  

ФК14.  Здатність організовувати безпечне освітнє середовище та 

здійснювати профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими 

учасниками освітнього процесу щодо безпеки спортивних рухів, безпеки 

життєдіяльності, гігієни, а також фізіологічних наслідків гіпокінезії 

ФК15. Здатність використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу, популяризувати сучасні рухові програми серед учнів та 

членів педагогічного колективу  членів педагогічного колективу 

ФК16. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя 

ФК17. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час 

професійної діяльності, надавати домедичну допомогу учасникам освітнього 

процесу 

Програмні результати навчання: 

Знання та розуміння: 

ПРН 8. Форми організації занять з  фізичного виховання. Особливості та 
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різновиди шкільних уроків фізкультури. Їх мета, завдання. Функції учителя 

фізкультури. Зміст педагогічного аналізу уроку. 

Застосування знань та умінь: 

ПРН 23. Використовувати оздоровчі стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  патологічних та стресогенних чинників на організм 

школярів, формують у них потребу у регулярних фізичних вправах, руховій 

активності. 

ПРН 28. Організовувати освітнє середовище та процес фізичного виховання 

зокрема, з урахуванням правил безпеки життєдіяльності, безпеки спортивних 

рухів, санітарії та гігієни, протиепідемічних правил. Проводити просвітницьку 

роботу щодо профілактики спортивного травматизму  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

 сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності та охорони 

праці; 

організаційно-правові заходи забезпечення безпеки життєдіяльності та 

охорони праці; 

головні поняття з безпеки життєдіяльності та охорони праці, методологічні 

засади БЖД і ОП; 

– види небезпек, класифікація небезпек; 

– сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику; 

– методи визначення ризику; 

– головні характеристики небезпечних геологічних, гідрологічних, 

метеорологічних і біологічних небезпек та їх негативні наслідки; 

– характеристику, класифікацію та номенклатуру шкідливих чинників 

техногенних небезпек; 

– головні аспекти сучасних проблем людства; 

– загальні норми законодавства, що регламентують регулювання 

безпеки; 
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– загальні характеристики рятувальних робіт; 

уміти : 

 оцінювати середовище перебування щодо особистісної безпеки; 

– здійснювати статистичне оцінювання небезпечних і шкідливих 

чинників для життя людини; 

– здійснювати оцінювання сумарного індивідуального ризику людини 

та його складових; 

– проводити розрахунок природного і штучного освітлення; 

– визначати рівень шуму і проводити розрахунки звукоізоляції; 

– проводити розрахунки штучного заземлення і занулення 

електроустановок; 

– проводити оцінювання захисних споруд; 

– надавати першу долікарську допомогу постраждалим. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити 

ECTS. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Головні поняття у БЖД і ОП 

Т 1. Категорійно-понятійний апарат з БЖД і ОП, таксономія небезпек. 

Модель життєдіяльності людини. Методологічні основи БЖД і ЦЗ. Види 

небезпек. Класифікація небезпек. 

Т 2. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій. Загальний аналіз ризику небезпек. Концепція 

прийнятного (допустимого) ризику. Методи визначення ризику. 

Ідентифікація ризику. 

Т 3. Забезпечення кліматичних та гігієнічних умов праці на робочих 

місцях. Мікроклімат робочої зони його вплив на організм. Освітлення 

виробничих приміщень. Природне та штучне освітлення. Електромагнітні 
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поля (ЕМП) та електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Інфрачервоні (ІЧ), 

ультрафіолетові (УФ) та лазерне (ЛВ) випромінювання,  засоби та заходи 

захисту. Іонізуючі випромінювання (ІВ). 

Т 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Класифікація, 

номенклатура вражаючих чинників техногенних небезпек. Пожежі та 

пожежна безпека техногенних пожеж. Радіаційна безпека. Хімічна безпека. 

Змістовий модуль 2.  Управління безпекою праці 

Т 5. Основи виробничої безпеки. Загальні вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації систем 

працюючих під тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-

розвантажувальних робіт. Електробезпека. Шум, ультразвук та інфразвук. 

Дія шуму на організм людини. Нормування шумів. Вібрація. Вплив вібрацій 

на організм людини. 

Т 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно 

функціональна структура захисту населення та АТО (адміністративно 

територіальні одиниці) у НС. Правові норми, що регламентують 

організаційну структуру органів управління безпекою. Структурно-

функціональна схема державного управління безпекою. Загальні норми 

законодавства, що регламентують регулювання безпеки. Інформаційне 

забезпечення прийняття рішень реагування на надзвичайні ситуації. 

Т 7. Управління силами та засобами цивільного захисту під час 

надзвичайних ситуацій. Порядок надання населенню інформації про 

наявність загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Загальна 

характеристика рятувальних робіт. Здійснення санітарно-

протиепідеміологічних заходів. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Головні поняття у БЖД і ОП 

Тема 1. Категорійно-понятійний 

апарат з БЖД і ОП, таксономія 

небезпек. Модель життєдіяльності 

людини. Методологічні основи 

БЖД і ОП. Види небезпек. 

Класифікація небезпек. 

 

14 2 3  9      

Тема 2. Застосування ризик-

орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних 

моделей виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій. Загальний 

аналіз ризику небезпек. Концепція 

прийнятного (допустимого) ризику. 

Методи визначення ризику. 

Ідентифікація ризику. 

12 2 2  8      

Тема 3. Забезпечення кліматичних 

та гігієнічних умов праці на робочих 

місцях. Мікроклімат робочої зони 

його вплив на організм. Освітлення 

виробничих приміщень. Природне 

та штучне освітлення. 

Електромагнітні поля (ЕМП) та 

електромагнітні випромінювання 

(ЕМВ). Інфрачервоні (ІЧ), 

ультрафіолетові (УФ) та лазерне 

(ЛВ) випромінювання,  засоби та 

13 2 3  8      
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заходи захисту. Іонізуючі 

випромінювання (ІВ). 

Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Класифікація, 

номенклатура вражаючих чинників 

техногенних небезпек. Пожежі та 

пожежна безпека техногенних 

пожеж. Радіаційна безпека. Хімічна 

безпека. 

13 2 3  9      

Разом за змістовим модулем 1 52 8 10  34      

Змістовий модуль 2. Управління безпекою праці 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Тема 5. Основи виробничої безпеки. 

Загальні вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та 

процесів. Безпека під час 

експлуатації систем працюючих під 

тиском і кріогенної техніки. Безпека 

під час вантажно-розвантажуваль 

них робіт. Електробезпека. Шум, 

ультразвук та інфразвук. Дія шуму 

на організм людини. Нормування 

шумів. Вібрація. Вплив вібрацій на 

організм людини. 

14 2 2  9      

Тема 6. Менеджмент безпеки, 
правове забезпечення та 
організаційно функціональна 
структура захисту населення та 
АТО (адміністративно територіальні 
одиниці) у НС. Правові норми, що 
регламентують організаційну 
структуру органів управління 
безпекою. Структурно-
функціональна схема державного 

12 2 2  8      
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управління безпекою. Загальні 
норми законодавства, що 
регламентують регулювання 
безпеки. Інформаційне забезпечення 
прийняття рішень реагування на 
надзвичайні ситуації. 

Тема 7. Управління силами та 

засобами цивільного захисту під час 

надзвичайних ситуацій. Порядок 

надання населенню інформації про 

наявність загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій. Загальна 

характеристика рятувальних робіт. 

Здійснення санітарно-

протиепідеміологічних заходів. 

14 2 2  9      

Разом за змістовим модулем 2 38 6 6  26      

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) 
 - - -       

Семестровий контроль (диф. 

залік) 

 - - -       

Усього годин 
90 14 16  60      

Примітки: 

* – 1  семестр  

** – 2  семестр 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Оцінювання сумарного індивідуального ризику людини та його 

складові 

2  

2 Розрахунок природного освітлення 2  

3 Розрахунок штучного освітлення 2  

4 Розрахунок звукоізоляції. Визначення рівня шуму 2  

5 Вибір і розрахунок штучного заземлення 2  

6 Розрахунок занулення електроустановок 2  

7 Оцінювання захисних споруд 2  

8 Загальні принципи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим 

2  

 Усього  16  

                    

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з БЖД і ОП, таксономія 

небезпек. Модель життєдіяльності людини. Методологічні основи 

БЖД і ОП. Види небезпек. Класифікація небезпек. 

9  

2 Тема 2. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та 

розвитку надзвичайних ситуацій. Загальний аналіз ризику 

небезпек. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Методи 

визначення ризику. Ідентифікація ризику. 

8  

3 Тема 3. Забезпечення кліматичних та гігієнічних умов праці на 

робочих місцях. Мікроклімат робочої зони його вплив на 

організм. Освітлення виробничих приміщень. Природне та 

штучне освітлення. Електромагнітні поля (ЕМП) та 

електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Інфрачервоні (ІЧ), 

ультрафіолетові (УФ) та лазерне (ЛВ) випромінювання,  засоби та 

заходи захисту. Іонізуючі випромінювання (ІВ). 

8  

4 Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Класифікація, 

номенклатура вражаючих чинників техногенних небезпек. 

Пожежі та пожежна безпека техногенних пожеж. Радіаційна 

безпека. Хімічна безпека. 

9  

5 Тема 5. Основи виробничої безпеки. Загальні вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та процесів. Безпека під час 

експлуатації систем працюючих під тиском і кріогенної техніки. 

Безпека під час вантажно-розвантажуваль них робіт. 

Електробезпека. Шум, ультразвук та інфразвук. Дія шуму на 

організм людини. Нормування шумів. Вібрація. Вплив вібрацій на 

організм людини. 

9  

6 Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно функціональна структура захисту населення та АТО 

8  
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(адміністративно територіальні одиниці) у НС. Правові норми, що 

регламентують організаційну структуру органів управління 

безпекою. Структурно-функціональна схема державного 

управління безпекою. Загальні норми законодавства, що 

регламентують регулювання безпеки. Інформаційне забезпечення 

прийняття рішень реагування на надзвичайні ситуації. 

7 Управління силами та засобами цивільного захисту під час 

надзвичайних ситуацій. Порядок надання населенню інформації 

про наявність загрози виникнення надзвичайних ситуацій. 

Загальна характеристика рятувальних робіт. Здійснення 

санітарно-протиепідеміологічних заходів. 

9  

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
   

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  60 

 

 

 

 

 
9. Методи навчання 

Пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда, демонстрація, практичні 

роботи. 
Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи                                                                                                    

 

10. Методи контролю 

 Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового 

видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах 

змістового модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі 

опитування, виконання практичних та тестових завдань. 

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає 

виконання студентами завдань для модульного контролю.   

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення 

вивчення навчальної дисципліни.  
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 
Приклад для заліку 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

Лекції 2 1 1 2 1 1 2 - 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

4 4 3 3 4 4 4 4 30 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

2 2 2 2 2 2 2 2 60 

опитування 2 3 3 3 2 3 3 3  

ін.види поточн. 

контр. 

         

Усього 10 10 9 10 9 10 11 9 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  

Приклад для екзамену 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумк

овий 

тест 

(екзамен

) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Лекції          - 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

         - 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

         - 50 

опитування          

ін.види 

поточн. 

контр. 

         

Усього          20 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

Примітка: 

Критерії оцінювання розробляються викладачем особисто, згідно з Положенням про 

проведення поточного та семестрового контролю  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

                    http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до іспиту (заліку). 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та 

підсумкового контролю правила нарахування рейтингових балів на усі види 

навчальної діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу: 

http://krnu.org/course/view.php?id=270 

 

13. Рекомендована література 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

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

основних понять». 

2. Конституція України. Основний закон. Київ, 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. Київ, 1993. 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061
http://krnu.org/course/view.php?id=270
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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. Київ, 1998. 

7. Про охорону здоров’я: Закон України. Київ, 1992. 

8. Про охорону праці: Закон України. Київ, 1992. 

9. Про пожежну безпеку: Закон України. Київ, 1993. 

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

1993 р. Київ, 1993. 

11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: 

Закон України від 14 січня 1998 р. Київ, 1998. 

12. Про охорону здоров’я: Закон України. Київ, 1992. 

13. Про пожежну безпеку: Закон України. Київ, 1993. 

Основна 

1. Електронний репозиторій КрНУ, методичні вказівки кафедри 

охорони праці, цивільної та промислової безпеки, 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=28. 

2. Безпека життєдіяльності: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / за ред. І. Я. Коцана. Харків: Фоліо, 2014. 462с. 

3. Березюк О. В., Лемешев О. С. Безпека життєдіяльності: навч. 

посіб. Вінниця: ВНТУ, 2011. 204 с. 

4. Березуцький В. В., Адаменко М. І. Небезпечні виробничі ризики 

та надійність: навчальний посібник для студентів за напрямком 

підготовки 6.170202 «Цивільна безпека» Харьків: ФОП Панов А. М., 2016. 

385 с. 

5. Бєгун В. В.,  Науменко І. М. Безпека життєдіяльності 

(забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч. посібник. 

К., 2004. 328 с. 

6. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=28
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середовища у приміщеннях: монографія / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. 

Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. 192 с.: іл. 104. табл. 21. 

дод. 2. бібліогр. 107, http://www.kdu.edu.ua/new/anot.php?id=28 

7. Вибухобезпека систем електропостачання гірничих машин на 

шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу [Текст] : 

монографія / Колосюк А. В., Колосюк В. П.; Кременчуц. нац. ун-т ім. 

Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ ім. Михайла 

Остроградського, 2017. 178 с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 134-138. 300 

прим. ISBN 978-617-7304-03-5 

8. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

працівників» // База даних «Законодавство України» / Люксембург, 12 

июня 1989 г. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b23. 

9. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи 

загального оцінювання ризику /Національний стандарт України. Київ: 

Мінеконом розвитку України, 2015. 80 с. 

10. ДСТУ OHSAS 18001:2010 Система управління гігієною та 

безпекою праці // ДНАОП. Законодавча база. URL: 

http://www.dnaop.com/html/34112/doc. OHSAS_18001_2010. 

11. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. 

2-е вид., доп. Львів: Афіша, 2000. 176 с. 

12. Зеркалов Д. В. Безопасность труда. Хрестоматия. Київ: Основа, 

2009. 602 с. 

13. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: навч. 

посібник. Київ: КНЕУ, 2000. 232 с. 

14. Голінько В. І., Чеберячко С. І. , Шибка М. В., Яворська О. О. 

Моніторинг умов праці: підручник. 2–ге вид. Дніпропетровськ: 

Національний гірничий університет, 2014. 230 с. 

15. Ткачук К. Н., Филипчук А. С., Зеркалов Д. В. та ін. Організація 

наглядової діяльності в галузі охорони праці: навч. посібник / Київ: 

http://www.kdu.edu.ua/new/anot.php?id=28
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b23
http://www.dnaop.com/html/34112/doc
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НТУУ«КПІ», 2014. 261 с. 

16. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. , Зацарний В. В. та ін. Основи 

охорони праці: підручник /. 2-ге вид., допов. і перероб. Київ: Основа, 2006. 

444 с. 

17. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): навч. 

посібник / за заг. ред. І. П. Пістуна. Львів: Тріада плюс, 2010. 648 с. 

18. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України: сайт. URL: 

http://www.social.org.ua. 

19. Хребтова Л. Сучасна ситуація та проблеми питання створення 

гідних умов праці //Соціальна політика. 2009. №2. С. 41–42. 

20. Круи М., Марк Р. М., Галій Д. Основы риск-менеджмента. Москва: 

Юрайт, 2011. 400 с. 

21. Лазарев С. В. Психология безопасности профессиональной 

деятельности. Москва: Наука, 2007. 216 с. 

22. Мерви Муртонен. Оценка рисков на рабочем месте: пер. с 

фин. изд., подготовленного VTT, Тампере, Финляндия / науч. ред. Г.З. 

Файнбург. Москва: Субрегиональное бюро Международной организации 

труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2007. 47 с. 

23. Основы инженерной психологии / под ред. Б.Ф. Ломова. 

Москва: Высшая школа, 1977. 335 с. 

24. Охрана труда. Сборник задач: учеб. пособие / Б. В. Дзюндзюк [и 

др.]. Харьков: ХНУРЭ, 2006. 244 с. 

25. Global Strategy on Occupational Health for All. The Way to 

Health at Work / World Health Organization. Geneva, 1995. 560 p. 

Додаткова 

26. Зачепа Н. В. Комп’ютерний тренажер-імітатор по 

відпрацюванню навичків безпечного виконання технологічних операцій 

працівниками електроенегетичної галузі // Безпека життєдіяльності на 

http://www.social.org.ua/
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транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017): збірка 

матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 

14-16 вересня, 2017. Херсон: Херсонська державна морська академія, 

2017. С. 134–137 

27. Рєзнік Д. В., Зачепа Ю. В., Ходаковський О. В. Організаційно-

технічні заходи з мінімізації рівнів низькочастотних електромагнітних 

полів у виробничих умовах \\ Вісті Донецького гірничого інституту: 

Всеукраїнський науково-технічний журнал. Покровськ, 2018. Випуск № 

1(42). С. 21–29. 

28. 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. Київ: НТУУ КПИ, 2009. 363 с. 

29. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. проф. 

Э. А. Арустамова. 2-е изд. перераб. и доп. Москва: Дашков и К, 2000. 678 

с. 

30. Баб’як О. С., Сітенко О. М., Ківва І. В. та ін. Безпека 

життєдіяльності: навч. посіб. Харьків: Ранок, 2000. 304 с. 

31. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з 

безпеки. Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 120 с. ISBN 

978-911-01-0002-1 

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

Монография. ЦУЛ, 2010. 142. 

33. Іванова І. В., Заплатинський В. М., Гвоздій С. П. Безпека 

життєдіяльності навчально-контролюючі тести. Київ: Саміт-книга, 2005. 

148 с. 

34. 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. 

35. Кулалаєва Н. В., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. Ручні та 

пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне 
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використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. 189 с. 

36. Кулешов Н. І., Уваров Ю. В., Олейник Є. Л., 

Пустомельник В. П., Єгурнов Ф. І. Пожежна безпека будівель та споруд. 

Харків: Ранок, 2004. 271 с. 

37. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. 

Навч. посібник. Миколаїв: Компанія ВІД, 2001. 230 с. 

38. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Київ, 

1998. 544 с. 

39. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Суми: 

Університетська книга, 1999. 301 с. 

40. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом 

МНС України 19.10.2004 року № 126 

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

студентів. Київ: Здоров’я, 2000. 335 с. 

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

надзвичайних ситуаціях: навч.посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 

2006. 138 с. 

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

життєдіяльності. Київ: НМЦ, 1997. 292 с. 

Інтернет-ресурси: 

46 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

Інтернет-сторінка.  Режим доступу до електронних документів: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

47 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

Система каталогів і картотек. ⎼ Режим доступу до електронних 

документів http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

48 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

пошукова система сайту: Система каталогів і картотек: Каталог 

книжкових видань: Пошук у електронному каталозі. Режим доступу до 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html
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електронних документів: http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html 

49 Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. 

Короленка: Інтернет-сторінка. Режим доступу до електронних документів: 

http://korolenko.kharkov.com/ 

50 Журнал «Промислова безпека». URL: http://prombezpeka.com/ 

51 Журнал «Охорона праці». URL: http://ohoronapraci.kiev.ua/ 

52 Державна служба України з надзвичайних

 ситуацій. URL http://www.dsns.gov.ua/ 

53 Оценка финансовых рисков: VaR

 индивидуальных стратегий. – www.riskinfo.ru 

54 VaR - техническая схема расчета. – www.гiskinfo.ru 

55 Еvaluation of Value at Risk-Models // Guidelines on market Risk. 

Volume Оesterreichische Nationalbank. – www.oenb.at. 

 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  

розглядається на засіданні кафедри, методичною комісією КрНУ за 

напрямом підготовки (спеціальністю) (випускаючою кафедрою), 

підписується завідувачем кафедри, головою ради (методичної комісії) 

(завідувачем випускаючої кафедри) і затверджується проректором з науково-

педагогічної та методичної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210297 мм.). 
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