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ВСТУП 

 

Безпека життєдіяльності, цивільний захист – це науки про збереження 

здоров’я та забезпечення безпеки людини в життєвому середовищі, що 

досягається способом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих 

чинників, розробкою методів і засобів захисту людини від дії впливу в 

повсякденних умовах побуту та виробництва, а також методів і засобів захисту 

людини в умовах надзвичайних ситуацій та заходів щодо ліквідації таких 

ситуацій.   

Метою даних методичних вказівок до самостійної та контрольної робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, цивільний захист» є 

поглиблення знань і набуття умінь і навичок, самостійних кваліфікованих 

розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення навчальної 

дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту; 

− організаційно-правові заходи забезпечення безпечної 

життєдіяльності; 

− головні поняття з безпеки життєдіяльності, методологічні засади 

БЖД і ЦЗ;  

− види небезпек, класифікацію 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 глобальних проблем людства;  
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− сутність соціально-політичних конфліктів, види тероризму;  

− правові норми, що регламентують організаційну структуру органів 

управління безпекою;  

− загальні норми законодавства, що регламентують регулювання 

безпеки; загальні характеристики рятувальних робіт; 

уміти:  

– здійснювати статистичне оцінювання небезпечних і 

шкідливих чинників для життя людини; 

оцінювати сумарний індивідуальний ризик людини та його складових; 

− проводити професійний відбір і професійну орієнтацію; 

− визначати темперамент як психофізіологічну особливість людини; 

− визначати середньомісячні біоритми людини; 

− установлювати особливості впливу чинників соціального 

середовища на людину; 

− оцінювати місткість захисних споруд; 

− надавати першу долікарську допомогу постраждалим. 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної та контрольної робіт є 

складовою частиною навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності, цивільний захист», що викладається на рівні 

підготовки бакалаврів.  
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1 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Студенти самостійно опрацьовують питання зазначених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл. 1.1). 

Підсумком самостійної роботи студента денної форми навчання є 

складання письмового звіту за вказаними темами. Звіт містить план, основну 

частину, список використаної літератури та додатки (за необхідності). Звіт 

оформлюється на стандартному папері форматом А4 (210×297) з одного боку. 

Поля: праве – 1,5 мм, верхнє, нижнє − 2 мм, ліве – 30 мм. Звіт може бути 

рукописним або друкованим. 

 

Таблиця 1.1 − Розподіл навчального матеріалу за темами 

№ 

теми 

Назви тем Рекомендована 

кількість годин 

для самостійного 

вивчення (для 

студентів денної 

форми навчання) 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Головні поняття у БЖД і ЦЗ 

Тема 1 Категорійно-понятійний апарат з БЖД і ЦЗ, 

таксономія небезпек. Модель життєдіяльності 

людини. Методологічні основи БЖД і ЦЗ. Види 

небезпек. Класифікація небезпек. 

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. 

8 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Тема 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 

Тема 4 Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 

Класифікація, номенклатура уражальних 

чинників техногенних небезпек. Пожежі та 

пожежна безпека техногенних пожеж. Радіаційна 

безпека. Хімічна безпека. 

9 

Змістовий модуль 2. Управління безпекою 34 

Тема 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 

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 управління 

безпекою. Загальні норми законодавства, що 

регламентують регулювання безпеки. 

Інформаційне забезпечення прийняття рішень 

реагування на надзвичайні ситуації. 

8 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

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. 

9 

Усього за змістовим модулем 2 26 

Усього годин 60 

 

 

1.1 Питання до самопідготовки 

Змістовий модуль 1 Головні поняття у БЖД і ЦЗ 

Тема 1 Категорійно-понятійний апарат з БЖД і ЦЗ, таксономія 

небезпек 

Модель життєдіяльності людини. Методологічні основи БЖД і ЦЗ. Види 

небезпек. Класифікація небезпек.  

Питання для самоконтролю 

1. Що представляє собою система «людина − життєве середовище»? 

2. Що входить до складу природного середовища, техногенного 

середовища, соціально-політичного середовища? 

3. У чому полягає негативна діяльність людини по відношенню до 

природного середовища?  

4. У чому полягають особливості техногенного впливу на природу? 

5. Пояснити зміст понять: «Безпека життєдіяльності», «Цивільний 

захист», «Безпека», «Діяльність», «Ризик», «Небезпека», «Надзвичайна 

ситуація». 

6. Розкрийте зміст Концепції Безпеки життя і діяльності людини. 

7.  У чому полягає Стан справ з безпеки життя та діяльності людини в 

Україні? 

8. Що таке принцип? Які групи принципів існують у БЖД, ЦЗ? 
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9. Пояснити сутність орієнтовних принципів. 

10. Пояснити сутність технічних принципів. 

11. Пояснити сутність управлінських принципів. 

12. Пояснити сутність організаційних принципів. 

13. Охарактеризуйте головні методи забезпечення безпеки. 

14. Що таке квантифікація та ідентифікація небезпек? 

15. Назвати головні групи небезпек. 

16. Назвати головні природні та техногенні джерела небезпек. 

Література: [6, с. 3−7; 10, с. 12−23; 16, с. 10−18; 26, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

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. 

Питання для самоконтролю 

1. Які існують типи аналізу небезпек? 

2. Які існують методи та прийоми, що використовують під час аналізу 

небезпек?   

3. У чому полягає попередній аналіз небезпек? 

4. У чому полягає метод аналізу дерева небезпек? 

5. Пояснити сутність Концепції прийнятного ризику. 

6. Пояснити сутність ризик орієнтованого підходу (РОП). 

7. Назвати чотири головних методичних підходів до визначення ризику. 

8. Визначити ризик. 

9. У чому полягає метод вивчення причин і наслідків дії небезпек? 

10. Що таке метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності? 

Література: [4, с. 3−7; 8, с. 12−23; 14, с. 10−18; 24, с. 24−44; 25, с. 40−120; 

26, с. 123−324]. 
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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). 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яким чином проводиться нормування параметрів мікроклімату 

робочого середовища? 

2. Яким чином проводиться контроль параметрів мікроклімату 

робочого середовища? 

3. На які групи поділяються шкідливі домішки робочої зони? 

4. Назвати гранично допустимі концентрації шкідливих домішок 

повітря робочого середовища. 

5. Назвати засоби попередження забруднення повітряного середовища 

робочого місця. 

6. Назвати засоби захисту працюючих від забруднення повітряного 

середовища. 

7. Охарактеризувати природну та штучну вентиляцію робочих 

приміщень. 

8. Пояснити сутність кондиціювання повітря робочого середвища. 

9. Що таке природне освітлення? 

10.  Пояснити нормування природного середовища. 

11.  Пояснити сутність нормування систем штучного освітлення. 

12.  Назвати джерела електромагнітних випромінювань і методи 

захисту від них. 

13.  Назвати джерела інфрачервоних та ультрафіолетових 

випромінювань і методи захисту від них. 
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14. Назвати параметри нормування іонізуючих випромінювань і методи 

захисту від них. 

Література: [3, с. 3−7; 7, с. 12−23; 13, с. 10−18; 22, с. 24−44; 23. 

с. 40−120; 24, с. 123−324]. 

 

Тема 4 Техногенні небезпеки та їхні наслідки 

Класифікація, номенклатура уражальних чинників техногенних небезпек. 

Пожежі та пожежна безпека техногенних пожеж. Радіаційна безпека. Хімічна 

безпека. 

Питання для самоконтролю 

1. Які процеси в природі є наслідками промислової революції? 

2. Що таке аварія? Навести приклади. 

3. Що таке катастрофа? Навести приклади. 

4. Які види аварій існують? Надати характеристику кожному виду. 

5. Охарактеризувати групи надзвичайних ситуацій в Україні. 

6. Що таке пожежа техногенного характеру? 

7. Назвати основні групи легкозаймистих і вибухонебезпечних 

речовин і матеріалів. 

8. Назвати основні причини виникнення техногенних пожеж. 

9. Назвати основні джерела радіації. 

10.  Що таке радіаційна аварія? Які особливості та наслідки вона має? 

11.  Назвати атомні електростанції України. 

12.  Що таке радіоактивні відходи? Назвати основні галузі народного 

господарства де накопичуються або зберігаються радіоактивні відходи. 

13.  Що таке ефективна доза опромінення? 

14.  Що таке природний радіаційний фон? Від чого залежить його 

рівень? 

15.  Що таке основна дозова межа опромінення? 

16.  Що таке експозиційна доза? 

17.  Назвати заходи забезпечення радіаційної безпеки на 
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електростанціях. 

18. Що таке хімічна аварія? 

19. Назвати основні джерела та причини хімічних аварій. 

20. Що таке сильнодіючі отруйні речовини (СДОР)? 

21.  Охарактеризувати класи небезпечних хімічних речовин. 

Література: [7, с. 3−7; 8, с. 12−23; 11, с. 10−18; 21, с. 24−44; 23, 

с. 40−120; 25, с. 123−324]. 

 

Змістовий модуль 2 Управління безпекою 

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-

розвантажувальних робіт. Електробезпека. Шум, ультразвук та інфразвук. Дія 

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

організм людини. 

Питання для самоконтролю 

1. Пояснити загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та 

процесів. 

2. Назвати основні умови безпеки під час експлуатації систем 

працюючих під тиском. 

3. Назвати основні умови безпеки під час експлуатації систем 

кріогенної техніки. 

4. Назвати основні умови безпеки під час вантажно-розвантажних 

робіт. 

5. Охарактеризувати особливості дії електроструму на людський 

організм. 

6. Назвати допустимі значення струмів і напруг. 

7. Назвати умови ураження електрострумом. 

8. Назвати засоби та заходи безпечної експлуатації електроустановок. 
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9. Охарактеризувати принципи надання першої допомоги під час 

ураження електрострумом. 

10.  Охарактеризувати дію шуму на організм людини. 

11.  Охарактеризувати дію інфрачервоного та ультрафіолетового 

випромінювання на організм людини. 

12.  Назвати параметри нормування шумів. 

13.  Яким чином здійснюється контроль параметрів шуму. 

14.  Назвати методи та засоби колективного та індивідуального захисту 

від шуму. 

15.  Охарактеризувати особливості впливу вібрацій на організм 

людини. 

16. Яким чином здійснюється нормування та контроль вібрацій? 

17.  Охарактеризувати засоби та заходи колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій. 

Література: [9, с. 3−7; 13, с. 12−23; 20, с. 10−18; 29, с. 24−44; 32 

с. 40−120; 33, с. 123−324]. 

 

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 управління безпекою. 

Загальні норми законодавства, що регламентують регулювання безпеки. 

Інформаційне забезпечення прийняття рішень реагування на надзвичайні 

ситуації.  

Питання для самоконтролю 

1. Що забезпечує правова система БЖД? 

2. Охарактеризуйте прямий і зворотний зв’язок між нормативними та 

законодавчими актами. 
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3. Надайте характеристику головним складовим механізму реалізації 

державної екологічної політики в Україні. 

4. Надайте характеристику головним складовим механізму реалізації 

державної політики в Україні у галузі охорони праці. 

5. Що є головною метою захисту населення і територій під час  

надзвичайних ситуацій? 

6. Охарактеризуйте структурно-функціональну систему державного 

управління безпекою в Україні. 

7. Охарактеризуйте систему законодавчого забезпечення безпеки 

життєдіяльності. 

8. Охарактеризуйте Закон України «Про цивільну оборону». 

9. Охарактеризуйте систему стандартів у сфері охорони  природи в 

Україні.  

10. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення прийняття рішень 

реагування на надзвичайні ситуації. 

Література: [10, с. 3−7; 13, с. 12−23; 19, с. 10−18; 28, с. 24−44; 34, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

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. 

Питання для самоконтролю 

1. Який існує порядок надання населенню інформації про наявність 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій? 

2. Назвати коди кожної групи надзвичайних ситуацій. 

3. Назвати групи факторів, які розглядають у процесі визначення рівня 

надзвичайної ситуації. 

4. Охарактеризувати порядок організації рятувальних робіт. 
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5. Що включають в себе рятувальні роботи? 

6. Що таке повна та часткова спецобробка? 

7. Що таке дезактивація? 

8. Що таке дегазація? 

9. Що таке дезінфекція? 

10.  Що таке дезінсекція? 

11.  Що таке дератація? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота передбачає відповіді на чотири теоретичні питання із 

основних розділів навчальної дисципліни. 

У період екзаменаційної сесії студентам читають лекції з основних 

розділів навчальної дисципліни та проводять лабораторні і практичні заняття. 

Підсумком вивчення цієї навчальної дисципліни є іспит, під час якого 

студенти відповідають на теоретичні питання згідно з робочою програмою 

навчальної дисципліни. Іспит з навчальної дисципліни приймається тільки 

після виконання студентами контрольної роботи, яка здається на кафедру БЖД 

не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії. 

Контрольну роботу виконують на аркушах форматом А4 або в 

учнівському зошиті рукописним або друкованим способом. Обсяг контрольної 

роботи не повинен перевищувати 8−10 стор. Обовʼязковим є зазначення 

варіанта контрольної роботи, який указують на обкладинці роботи. Нумерація 

теоретичних питань має відповідати їх нумерації у цих методичних вказівках. 

За необхідності відповіді на питання супроводжуються схемами й ескізами.  

Наприкінці контрольної роботи вказують перелік використаної літератури, дату 
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виконання роботи й особистий підпис. Варіант контрольної роботи студент 

визначає за останньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею 2.1. 

 

 

Таблиця 2.1 − Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань 

1 1 31 61 91 

2 2 32 62 92 

3 3 33 63 93 

4 4 34 64 94 

5 5 35 65 95 

6 6 36 66 96 

7 7 37 67 97 

8 8 38 68 98 

9 9 39 69 99 

10 10 40 70 100 

11 11 41 71 1 

12 12 42 72 2 

13 13 43 73 3 

14 14 44 74 4 

15 15 45 75 5 

16 16 46 76 6 

17 17 47 77 7 

18 18 48 78 8 

19 19 49 79 9 

20 20 50 80 10 

21 21 51 81 11 

22 22 52 82 12 

23 23 53 83 13 

24 24 54 84 14 

25 25 55 85 15 

26 26 56 86 16 

27 27 57 87 17 

28 28 58 88 18 

29 29 59 89 19 

30 30 60 90 20 
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2.1 Теоретичні питання до контрольної роботи  

1. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних І шкідливих чинників. 

2. Системно-структурний підхід і системний аналіз − методологічне 

підґрунтя безпеки життєдіяльності. 

3. Система «людина−життєве середовище» та її компоненти. 

4. Загальна оцінка та характеристика небезпек. 

2. Оцінка ризику небезпеки. 

3. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. 

4. Управління ризиком. 

5. Якісний аналіз небезпек. 

6. Діяльність людини з точки зору БЖД. 

7. Природне середовище. 

8. Техносфера. 

9. Ноосфера. 

10. Шум та його характеристики. 

11. Методи захисту працюючих від дії шуму. 

12. Вібрації та їх характеристики.  

13. Методи захисту від дії вібрацій. 

14. Методи захисту від дії електричного струму. 

15. Вплив електроструму на організм людини. 

16. Принципи надання першої допомоги під час ураження електричним 

струмом. 

17. Вплив негативних чинників на здоровʼя людини. 

18. Дія шуму і вібрації на організм людини. 

19. Природні іонізуючі випромінювання. Штучні джерела іонізуючих 

випромінювань. 

20. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. 

21. Радіаційна безпека. 

22. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини. 

23. Особливості впливу електричного струму на організм людини. 
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24. Хімічні чинники небезпеки.  

25. Біологічні чинники небезпеки. 

26. Загальна характеристика трудової діяльності. 

27. Допустимі параметри електричного струму під час роботи. 

28. Джерела електромагнітного випромінювання на виробництві. 

29. Дія електромагнітного випромінювання на людський організм 

30. Методи та способи колективного та індивідуального захисту від дії 

електромагнітного випромінювання.  

31. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 

32. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин. 

33. Пожежі та вибухи. 

34. Дія інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань на організм 

людини. 

35. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від дії 

інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань. 

36. Вплив вібрацій на людський організм. 

37. Засоби та методи колективного та індивідуального захисту від дії 

вібрацій. 

38. Забруднення питної води в містах. 

39. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. 

40. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

41. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

42. Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент подання 

інформації про їх загрозу або виникнення. 

43. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. 

44. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. 

45. Перша долікарська допомога та загальні принципи її надання. 

46. Організація першої долікарської допомоги на підприємствах і в 

організаціях. 

47. Надання першої допомоги у разі ураження діяльності мозку. 
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48. Перша допомога людині, що перебуває у стані клінічної смерті. 

49. Перша допомога у разі ушкоджень мʼяких тканин. 

50. Перша допомога у разі кровотеч. 

51. Перша допомога у разі зупинки дихання. 

52. Перша допомога у разі вивихів, розтягів і розривів звʼязок. 

53. Перша допомога у разі переломів кісток. 

54. Перша допомога у разі термічних опіків. 

55. Перша допомога у разі хімічних опіків. 

56. Перша допомога у разі обморожень. 

57. Перша допомога у разі отруєнь. 

58. Види ураження людини електричним струмом. 

59. Перша допомога потерпілому у разі дії електричного струму. 

60. Перша допомога у разі утоплення. 

61. Конституція України як юридична база БЖД. 

62. Закони України, що регулюють питання БЖД. 

63. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. 

64. Сутність Концепції безпеки життя і діяльності людини. 

65. Сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику. 

67. Сутність ризик орієнтованого підходу. 

68. Стан справ з безпеки життя та діяльності людини в Україні. 

69. Організаційні принципи БЖД. 

70. Технічні принципи БЖД. 

71. Управлінські принципи БЖД. 

72. Орієнтуючи принципи БЖД. 

73. Характеристика методів БЖД. 

74. Номенклатура небезпек.  

75. Джерела небезпек. 

76. Характеристика Концепції абсолютної безпеки. 

 77. Методи визначення ризику. 

78. Застосування у технічних розрахунках величини ризику. 
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79. Метод вивчення причин і наслідків дії небезпек. 

80. Метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності. 

81.  Освітлення виробничих приміщень.   

82. Природне та штучне освітлення. 

83. Інфрачервоні (ІЧ), ультрафіолетові (УФ) та лазерне (ЛВ) 

випромінювання,  засоби та заходи захисту. Іонізуючі випромінювання (ІВ). 

84. Характеристика та наслідки пожеж у природних екосистемах. 

85. Умови ураження електричним струмом. 

86.  Природна та механічна (штучна) вентиляції. 

87. Кондиціонування приміщень. Освітлення виробничих приміщень. 

88. Природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-

гігієнічного чинника для працюючих. 

89. Характеристика небезпек техногенного характеру. 

90. Класифікація надзвичайних ситуацій в Україні. 

91. Пожежі техногенного характеру. 

92. Характеристика радіаційної небезпеки. 

93. Ознаки та наслідки радіаційного ураження. 

94. Захисні та лікувально-профілактичні заходи під час радіаційних 

аваріях. 

95. Характеристика хімічних небезпек. 

96. Класифікація небезпечних хімічних речовин. 

97. Інфрачервоні (ІЧ), ультрафіолетові (УФ) та лазерне (ЛВ) 

випромінювання,  засоби та заходи захисту. 

98. Іонізуючі випромінювання (ІВ). Вплив на організм людини. 

99. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань. Методи та засоби 

захисту. 

100. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1 Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (14 лекцій) 5 балів 10 балів 

 

2 Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Модульні контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, 

брейнрингах 

Усього 

25+25= 50 балів 10 балів 60 балів 

 

3 Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ПЗ 

Захист ПЗ Відвідування ПЗ Усього 

7 ПЗ х 2 = 14 б 7 ПЗ х 2 = 14 б 2 бали 30 балів 
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