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ВСТУП 

 

Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека – це 

інтегрована навчальна дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка 

вивчає загальні закономірності виникнення потенційних небезпек, їх 

властивості, питання моніторингу й аналізу ризиків, основи санітарно-

гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, 

загрози, що призводять до надзвичайних ситуацій, особливості їх проявів і дії 

на людей, тварин, рослини та об’єкти економіки, способи й засоби цивільного 

захисту населення і територій під час виникнення надзвичайної ситуації, 

питання особистої та колективної безпеки в повсякденних умовах і під час 

надзвичайних ситуацій та воєнного стану, принципи надання першої 

долікарської допомоги 

Метою цих методичних указівок до самостійної та контрольної робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, охорона праці та 

екологічна безпека» є поглиблення знань і набуття умінь і навичок, самостійних 

кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків під час 

вивчення навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності, охорони 

праці й екологічної безпеки; 

 організаційно-правові заходи забезпечення безпеки життєдіяльності, 

охорони праці й екологічної безпеки; 

 головні поняття з безпеки життєдіяльності, охорони праці й екологічної 

безпеки; 

– види небезпек, класифікація небезпек; 

 сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику; 

 методи визначення ризику; 
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 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; 

 загальні характеристики рятувальних робіт; 

– основні методи й засоби забезпечення безпеки праці в індустрії 

інформаційних технологій; 

– виробничі чинники, які можуть спричинити професійні захворювання в 

ІТ-індустрії, та методи й засоби їх усунення; 

– способи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в  

ІТ-індустрії; 

– принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць 

користувачів комп’ютерної техніки; 

– профілактичні заходи щодо збереження здоров’я та підвищення 

працездатності користувачів комп’ютерної техніки; 

– визначення і встановлення норм екологічної безпеки; 

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 професійний відбір і професійну орієнтацію; 

 визначати темперамент як психофізіологічну особливість людини; 

 визначати біоритми людини, будувати відповідні графіки; 

 проводити оцінювання захисних споруд; 
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 надавати загальні принципи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим; 

– розробляти та впроваджувати безпечні комп’ютеризовані системи та 

технології, здійснювати вибір оптимальних умов і режимів праці під час 

використання інформаційних комплексів та систем на підставі сучасних 

технологічних і наукових досягнень у галузі охорони праці; 

– визначати зони екологічної кризи та екологічних катастроф; 

– забезпечувати екологічну та технологічну безпеку населення, 

господарських об’єктів. 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної та контрольної робіт є 

складовою частиною навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека», що 

викладається на рівні підготовки бакалаврів.  
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦ ИПЛІНИ  

 

У методичних указівках наведені теми самостійної роботи, які не 

потребують особливого роз’яснення викладача та можуть бути вивчені 

студентами самостійно за допомогою наведеної далі літератури. До кожної теми 

наведені питання для самоперевірки, а також рекомендована література. 

Під час підготовки питань для самостійного опрацювання, можна 

використовувати не лише наведену літературу, а й інші джерела інформації. 

Таблиця 1 – Тема та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

Номер 

теми 
Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

Кільк. год. 

(лекц) 

Кільк. год. 

СРС 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 Безпека життєдіяльності 

1 Теоретичні засади безпеки життєдіяльності 2 8 

2 
Нормативно-правове регулювання безпеки 

життєдіяльності 
2 8 

3 
Основні види національної безпеки 

життєдіяльності 
2 12 

4 
Економічна безпека. Воєнна безпека. Домедична 

допомога 
2 8 

Разом за змістовим модулем 1 8 36 

Змістовий модуль 2. Охорона праці 

5 Правові та організаційні засади охорони праці 2 6 

6 
Організація охорони праці суб’єктів 

господарювання 
2 10 

Разом за змістовим модулем 2 4 16 

1 2 3 4 
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Змістовий модуль 3 Екологічна безпека 

7 Екологічна безпека 2 8 

Разом за змістовим модулем 3 2 8 

Усього годин 14 60 

 

Тема 1 Теоретичні засади безпеки життєдіяльності 

1. Предмет, метод, принципи та завдання безпеки життєдіяльності як 

навчальної дисципліни 

2. Поняття та ознаки безпеки життєдіяльності. 

3. Поняття небезпеки та її характеристика. 

4. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

5. Джерела небезпеки та шкідливі чинники. 

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте основні принципи та поняття науки БЖД.  

2. Наведіть класифікацію небезпек за ступенем завершеності процесу їх 

впливу. 

3. Укажіть ознаки, які визначають небезпеку.  

4. Що таке коло небезпек? 

5. Як визначається рівень ризику загибелі людини? 

6. Які чинники впливають на величину допустимого ризику? 

7. Що таке НС природного спрямування? 

8. Що таке стихійне лихо? 

9. На які групі поділяються стихійні лиха за ступенем локалізації? 

10. Назвіть основні причини техногенних аварій. 

11. Які види техногенних надзвичайних ситуацій становлять найбільшу 

загрозу для населення і територій? 

Література: [9, с. 10–86; 12, с. 9–31; 13, с. 7–25;  15, с. 3−7; 16, с. 3−7; 18, 

с. 12−23; 20, с. 12−23; 22, с. 10−18; 24, с. 10−18; 26, с. 123−324]. 
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Тема 2 Нормативно-правове регулювання безпеки життєдіяльності 

1. Конституційні засади безпеки життєдіяльності. 

2. Система національного законодавства з безпеки життєдіяльності 

3. Міжнародне законодавство в галузі безпеки життєдіяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Укажіть норми Конституції України, які пов’язані із забезпеченням 

безпеки життєдіяльності особи. 

2. Надайте коротку характеристику розділу Конституції України, в якому 

міститься перелік основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

3. Наведіть закони України, які регламентують захист громадян від 

надзвичайних ситуацій техногенного спрямування. 

4. Назвіть закони України, які регламентують захист громадян від 

надзвичайних ситуацій біологічного спрямування. 

5. Назвіть закони України, які регламентують захист громадян від 

надзвичайних ситуацій природного спрямування. 

6. Поясніть правове значення Концепції ООН Про сталий розвиток.  

7. Цілі Концепції сталого розвитку.  

8. Наведіть приклади нормативно-правових актів, які визначають засади 

міжнародного співробітництва в окремих сферах суспільства, що становлять 

підґрунтя безпеки життєдіяльності. 

Література: [1 – 7, 9, с. 240–262; 12, с. 32–63; 13, с. 26–43]. 

 

Тема 3 Основні види національної безпеки життєдіяльності 

1. Громадська безпека. 

2. Соціальна та демографічна безпека. 

3. Інформаційна безпека.  

4. Кібербезпека. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «соціальна безпека». 

2. Наведіть загрози соціальній безпеці. 



10 

 

3. Надайте визначення поняття «демографічна безпека». 

4. Наведіть загрози демографічній безпеці в Україні. 

5. Надайте визначення поняття «інформаційна безпека» та наведіть 

характерні ознаки. 

6. Укажіть основні елементи предметної сфери інформаційної безпеки.  

7. Назвіть основні заходи забезпечення кібербезпеки на підприємстві та 

на персональних електронних приладах, що мають вихід до мережі Інтернет. 

8. Назвіть основні загрози у сфері кібербезпеки. 

9. Укажіть відносини, що належать до сфери громадської безпеки. 

10. Надайте визначення поняття «громадська безпека». 

11. Наведіть нормативно-правові акти, що регулюють поняття 

«громадська безпека». 

Література: [9, с. 166–177; 12, с. 64–97; 13, с. 73–80]. 

 

Тема 4 Економічна безпека. Воєнна безпека. Домедична допомога 

1. Сутність економічної безпеки. 

2. Система економічної безпеки.  

3. Загрози економічній безпеці та засоби їх подолання.  

4. Ознаки та сучасні чинники воєнної небезпеки для України. 

5. Сучасні військові засоби масового ураження та наслідки їх 

застосування. 

6. Безпека населення на території збройного протистояння. 

7. Попередження про небезпечні знахідки в зоні бойових дій. 

8. Домедична допомога. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, у чому полягає специфіка економічної безпеки. 

2. Надайте визначення поняття «економіка». 

3. Поясніть особливості системи економічної безпеки держави. 

4. Наведіть показники, що характеризують стан економічного розвитку 

країни. 
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5. Поясніть, у чому полягає суть економічної загрози. 

6. Наведіть класифікацію чинників економічної безпеки держави.  

7. Укажіть показники підвищеної небезпеки в економічній сфері. 

8. Надайте визначення предмету державної діяльності у сфері 

економічної безпеки.  

9. Поясніть стратегію економічної безпеки України. 

10. Поясніть, у чому полягає система національної економічної безпеки. 

11. Наведіть причини виникнення, характерні ознаки й форми прояву 

тіньової економіки. 

12. Надайте визначення поняття та змісту воєнної небезпеки. 

13. Укажіть правові засади забезпечення воєнної безпеки. 

14. Наведіть сучасні військові засоби масового ураження. 

15. Наведіть елементарні правила поведінки в зоні воєнних дій. 

16. Поясніть засади безпеки у разі, коли у вашому населеному пункті 

почалися бойові дії. 

17. Наведіть небезпечні знахідки в зоні бойових дій. 

18. Надайте характеристику законодавству України, що забезпечує 

екологічну безпеку щодо військових та оборонних об’єктів і військової 

діяльності. 

Література: [9, с. 178–181; 11, с. 12, с. 98–111, 137–158; 13, с. 73–94]. 

 

Тема 5 Правові та організаційні засади охорони праці 

1. Предмет, об’єкт і методи охорони праці. 

2. Нормативно-правова основа охорони праці. 

3. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. 

4. Державне управління охороною праці. 

5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору. 

6. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю та 

людей похилого віку. 

7. Соціальні гарантії охорони праці. 



12 

 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику предмету «Охорона праці». 

2. Зазначте методи охорони праці. 

3. Укажіть складові системи законодавства з охорони праці. 

4. Надайте характеристику основним економічним методам управління 

охороною праці. 

5. Надайте характеристику розділам Кодексу законів про працю. 

6. Укажіть основні принципи державної політики України в галузі 

охорони праці. 

7. Надайте визначення поняття «трудовий договір». 

8. Поясніть необхідність укладання трудового договору. 

9. Укажіть ключові права працівника у сфері охорони праці, які можуть 

бути закріплені у трудовому договорі.  

10. Наведіть особливості охорони праці щодо прийняття на роботу 

встановлено трудовим законодавством, для неповнолітніх осіб та осіб з 

інвалідністю.  

11. Укажіть правові гарантії та переваги, які передбачені законодавством 

для вагітних жінок під час виконання ними своїх трудових обов’язків. 

12. Матеріальна відповідальність роботодавця у разі порушення права 

працівника на працю.  

13. Поясніть особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю 

працівника унаслідок трудової діяльності.  

14. Поясніть особливості відшкодування роботодавцем моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної працівникові. 

Література: [9, с. 240–251; 12, с. 159–218; 13, с. 95–107]. 

 

Тема 6 Організація охорони праці суб’єктів господарювання 

1. Управління охороною праці суб’єктів господарювання. 

2. Служба охорони праці суб’єктів господарювання. 

3. Засоби захисту працівників на виробництві. 
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4. Основні групи причин виробничого травматизму і професійної 

захворюваності. 

5. Організаційні й технічні заходи профілактики виробничого 

травматизму. 

6. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть структуру оганізації служби охорони праці на підприємстві чи 

в установі. 

2. Поясніть процедуру проходження навчання та інструктажу з охорони 

праці на підприємстві. 

3. Організація державного нагляду з охорони праці. 

4. Поясніть, як здійснюється в Україні громадський контроль з охорони 

праці. 

5. Наведіть показники, що забезпечують економічну ефективність 

охорони праці. 

6. Наведіть основні чинники травматизму на підприємстві. 

7. Наведіть порядок  розгляду нещасного випадку на виробництві.  

8. Поясніть особливості організації охорони праці на малих, середніх та 

великих підприємствах України. 

9. Надайте характеристику сучасного стану виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні. 

10. Наведіть класифікацію причини виробничого травматизму. 

11. Наведіть методи аналізу виробничого травматизму.  

12. Наведіть види виробничо-технічних причин виробничого 

травматизму. 

13. Наведіть види психофізіологічних причин виробничого травматизму. 

14. Повноваження комісії з розслідування нещасного випадку під час 

виконання службових обов’язків. 

Література: [9, с. 185–212; 12, с. 219–257; 13, с. 108–121]. 
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Тема 7 Екологічна безпека 

1. Екологічна безпека як об’єкт правового регулювання. 

2. Характеристика техногенно-екологічної безпеки. 

3. Охорона навколишнього природного середовища. 

4. Основні засади охорони довкілля від забруднення відходами. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «екологічна безпека» та вкажіть її види. 

2. Надайте характеристику законодавства України про екологічну 

безпеку. 

3. Наведіть конституційні засади екологічної безпеки України. 

4. Наведіть правові засади у сфері забезпечення техногенної безпеки. 

5. Наведіть правове забезпечення вимог екологічної безпеки під час 

поводження з небезпечними хімічними речовинами. 

6. Надайте визначення поняття охорони навколишнього природного 

середовища.  

7. Надайте характеристику законодавству про відходи. 

Література: [9, с. 110–165; 12, с. 112–136; 13, с. 44–72]. 
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2 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Сформулюйте основні принципи та поняття науки БЖД.  

2. Наведіть класифікацію небезпек за ступенем завершеності їх впливу. 

3. Укажіть ознаки, які визначають небезпеку.  

4. Що таке коло небезпек? 

5. Як визначається рівень ризику загибелі людини? 

6. Які чинники впливають на величину допустимого ризику? 

7. Що таке НС природного спрямування? 

8. Що таке стихійне лихо? 

9. На які групі поділяються стихійні лиха за ступенем локалізації? 

10. Назвіть основні причини техногенних аварій. 

11. Які види техногенних надзвичайних ситуацій становлять найбільшу 

загрозу для населення і територій? 

9. Укажіть норми Конституції України, які пов’язані із забезпеченням 

безпеки життєдіяльності особи. 

10. Надайте коротку характеристику розділу Конституції України, в 

якому міститься перелік основних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. 

11. Наведіть закони України, які регламентують захист громадян від 

надзвичайних ситуацій техногенного спрямування. 

12. Назвіть закони України, які регламентують захист громадян від 

надзвичайних ситуацій біологічного спрямування. 

13. Назвіть закони України, які регламентують захист громадян від 

надзвичайних ситуацій природного спрямування. 

14. Поясніть правове значення Концепції ООН Про сталий розвиток.  

15. Цілі Концепції сталого розвитку.  

16. Наведіть приклади нормативно-правових актів, які визначають засади 

міжнародного співробітництва в окремих сферах суспільства, що становлять 

підґрунтя безпеки життєдіяльності. 
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17. Надайте визначення поняття «соціальна безпека». 

18. Наведіть загрози соціальній безпеці. 

19. Надайте визначення поняття «демографічна безпека». 

20. Наведіть загрози демографічній безпеці в Україні. 

21. Надайте визначення поняття інформаційної безпеки та наведіть 

характерні ознаки. 

22. Укажіть основні елементи предметної сфери інформаційної безпеки.  

23. Назвіть основні заходи забезпечення кібербезпеки на підприємстві та 

на персональних електронних приладах, що мають вихід до мережі Інтернет. 

24. Назвіть основні загрози у сфері кібербезпеки. 

25. Укажіть відносини, що належать до сфери громадської безпеки 

26. Надайте визначення поняття «громадська безпека». 

27. Наведіть нормативно-правові акти, що регулюють поняття 

«громадська безпека». 

28. Поясніть, у чому полягає специфіка економічної безпеки. 

29. Надайте визначення поняттю «економіка». 

30. Поясніть особливості системи економічної безпеки держави. 

31. Наведіть показники, що характеризують стан економічного розвитку 

країни. 

32. Поясніть у чому полягає суть економічної загрози? 

33. Наведіть класифікацію чинників економічної безпеки держави.  

34. Укажіть показники підвищеної небезпеки в економічній сфері. 

35. Надайте визначення предмета державної діяльності у сфері 

економічної безпеки.  

36. Поясніть стратегію економічної безпеки України. 

37. Поясніть, у чому полягає система національної економічної безпеки. 

38.  Наведіть причини виникнення, характерні ознаки і форми прояву 

тіньової економіки. 

39. Надайте визначення поняття та змісту воєнної небезпеки. 

40. Укажіть правові засади забезпечення воєнної безпеки. 
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41. Наведіть сучасні військові засоби масового ураження. 

42. Наведіть елементарні правила поведінки в зоні воєнних дій. 

43. Поясніть засади безпеки у разі, коли у вашому населеному пункті 

почалися бойові дії. 

44. Наведіть небезпечні знахідки в зоні бойових дій. 

45. Надайте характеристику законодавства України, що забезпечує 

екологічну безпеку щодо військових та оборонних об’єктів і військової 

діяльності. 

46. Надайте характеристику предмета «Охорона праці». 

47. Зазначте методи охорони праці. 

48. Укажіть складові системи законодавства з охорони праці. 

49. Надайте характеристику основних економічних методів управління 

охороною праці. 

50. Надайте характеристику розділів Кодексу законів про працю. 

51. Укажіть основні принципи державної політики України в галузі 

охорони праці. 

52. Надайте визначення поняття «трудовий договір». 

53. Поясніть необхідність укладання трудового договору. 

54. Укажіть ключові права працівника у сфері охорони праці, які можуть 

бути закріплені у трудовому договорі.  

55. Наведіть особливості охорони праці щодо прийняття на роботу, 

встановлені трудовим законодавством, для неповнолітніх осіб та осіб з 

інвалідністю.  

56. Укажіть правові гарантії та переваги, які передбачені законодавством 

для вагітних жінок під час виконання ними своїх трудових обов’язків. 

57. Матеріальна відповідальність роботодавця у разі порушення права 

працівника на працю.  

58. Поясніть особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю 

працівника унаслідок трудової діяльністі.  
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59. Поясніть особливості відшкодування роботодавцем моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної працівникові. 

60. Поясніть структуру оганізації служби охорони праці на підприємстві чи 

установі. 

61. Поясніть процедуру проходження навчання та інструктажу з охорони 

праці на підприємстві. 

62. Організація державного нагляду з охорони праці. 

63. Поясніть, як здійснюється в Україні громадський контроль з охорони 

праці. 

64. Наведіть показники, що забезпечують економічну ефективність 

охорони праці. 

65. Наведіть основні чинники травматизму на підприємстві. 

66. Наведіть порядок  розгляду нещасного випадку на виробництві.  

67. Поясніть особливості організації охорони праці на малих, середніх та 

великих підприємствах України. 

68. Надайте характеристику сучасного стану виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні. 

69. Наведіть класифікацію причини виробничого травматизму. 

70. Наведіть методи аналізу виробничого травматизму.  

71. Наведіть види виробничо-технічних причин виробничого 

травматизму. 

72. Наведіть види психофізіологічних причин виробничого травматизму. 

73. Повноваження комісії з розслідування нещасного випадку під час 

виконання службових обов’язків. 

74. Надайте визначення поняття «екологічна безпека» та вкажіть її види. 

75. Надайте характеристику законодавству України про екологічну 

безпеку. 

76. Наведіть конституційні засади екологічної безпеки України. 

77. Наведіть правові засади у сфері забезпечення техногенної безпеки. 
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78. Наведіть правове забезпечення вимог екологічної безпеки під час 

поводження з небезпечними хімічними речовинами. 

79. Надайте визначення поняття охорони навколишнього природного 

середовища.  

80. Надайте характеристику законодавству про відходи. 

 

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота передбачає відповіді на чотири теоретичні питання з 

основних розділів навчальної дисципліни. 

У період екзаменаційної сесії студентам читають лекції з основних 

розділів навчальної дисципліни та проводять практичні заняття. 

Підсумком вивчення цієї навчальної дисципліни є диференціальний залік, 

під час якого студенти відповідають на теоретичні питання згідно з робочою 

програмою навчальної дисципліни. Диференціальний залік з навчальної 

дисципліни проводиться тільки після виконання студентами контрольної 

роботи, яка здається на кафедру ЦБГЗ 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 має перевищувати 8−10 стор. Обов’язковим є зазначення варіанта 

контрольної роботи, який указують на обкладинці роботи. Нумерація 

теоретичних питань має відповідати їх нумерації в цих методичних указівках. 

За необхідності відповіді на питання супроводжуються схемами й ескізами.  

Наприкінці контрольної роботи вказують перелік використаної літератури, дату 

виконання роботи й особистий підпис. Варіант контрольної роботи студент 

визначає за останньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею 3.1. 
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Таблиця 3.1 − Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань 

1 1 21 41 61 

2 2 22 42 62 

3 3 23 43 63 

4 4 24 44 64 

5 5 25 45 65 

6 6 26 46 66 

7 7 27 47 67 

8 8 28 48 68 

9 9 29 49 69 

10 10 30 50 70 

11 11 31 51 71 

12 12 32 52 72 

13 13 33 53 73 

14 14 34 54 74 

15 15 35 55 75 

16 16 36 56 76 

17 17 37 57 77 

18 18 38 58 78 

19 19 39 59 79 

20 20 40 60 80 

 

3.1 Теоретичні питання до контрольної роботи 

1. Основні принципи безпеки життєдіяльності.  

2. Класифікація небезпек за ступенем завершеності процесу їх впливу. 

3. Ознаки, які визначають небезпеку.  

4. Коло небезпек. 

5. Визначення рівня ризику загибелі людини. 

6. Чинники, що впливають на величину допустимого ризику. 

7. Надзвичайна ситуація природного спрямування. 

8. Стихійне лихо. 

9. Класифікація стихійних лих за ступенем локалізації. 

10. Основні причини техногенних аварій. 

11. Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій. 

12. Характеристика норм Конституції України, які пов’язані із 

забезпеченням безпеки життєдіяльності особи. 
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13. Характеристика розділу Конституції України, в якому міститься 

перелік основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

14. Характеристика законів України, які регламентують захист громадян 

від надзвичайних ситуацій техногенного спрямування. 

15. Характеристика законів України, які регламентують захист громадян 

від надзвичайних ситуацій біологічного спрямування. 

16. Характеристика законів України, які регламентують захист громадян 

від надзвичайних ситуацій природного спрямування. 

17. Правове значення Концепції ООН Про сталий розвиток.  

18. Концепції сталого розвитку. 

19. Нормативно-правові акти, які визначають засади міжнародного 

співробітництва в окремих сферах суспільства, що становлять підґрунтя 

безпеки життєдіяльності. 

20. Соціальна безпека в Україні. 

21. Загрози соціальній безпеці в Україні. 

22. Демографічна безпека України. 

23. Загрози демографічній безпеці в Україні. 

24. Інформаційна безпека України. 

25. Основні складові інформаційної безпеки.  

26. Основні заходи забезпечення кібербезпеки на підприємстві та на 

персональних електронних приладах, що мають вихід до мережі Інтернет. 

27. Основні загрози у сфері кібербезпеки. 

28. Громадська безпека. 

29. Нормативно-правові акти, що регулюють громадську безпеку. 

30. Економічна безпека України. 

31. Основні складові економічної безпеки держави. 

32. Показники, що характеризують стан економічного розвитку країни. 

33. Економічна загроза Україні. 

34. Класифікація чинників економічної безпеки держави.  

35. Державна діяльності у сфері економічної безпеки.  



22 

 

36. Стратегія економічної безпеки України. 

37. Система національної економічної безпеки. 

38. Причини виникнення, характерні ознаки і форми прояву тіньової 

економіки. 

39. Воєнна безпека України. 

40. Правові засади забезпечення воєнної безпеки. 

41. Сучасні військові засоби масового ураження. 

42. Елементарні правила поведінки в зоні воєнних дій. 

43. Засади безпеки у разі, коли у вашому населеному пункті почалися 

бойові дії. 

44. Небезпечні знахідки в зоні бойових дій. 

45. Законодавство України, що забезпечує екологічну безпеку щодо 

військових та оборонних об’єктів і військової діяльності. 

46. Стан охорони праці в Україні. 

47. Методи щодо підвищення рівня охорони праці. 

48. Складові системи законодавства з охорони праці.  

49. Економічні методи управління охороною праці. 

50. Кодекс законів України  про працю. 

51. Основні принципи державної політики України в галузі охорони 

праці. 

52. Трудовий договір. 

53. Порядок укладання трудового договору. 

54. Ключові права працівника у сфері охорони праці, які можуть бути 

закріплені у трудовому договорі. 

55. Особливості трудового законодавства у разі прийняття на роботу 

неповнолітніх осіб та осіб з інвалідністю. 

56. Особливості трудового законодавства у разі прийняття на роботу 

вагітних жінок. 

57. Класифікація видів відповідальності за порушення чинного 

законодавства з охорони праці.  
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58. Адміністративна відповідальність у разі порушення чинного 

законодавства з охорони праці. 

59. Кримінальна відповідальність у разі порушення чинного 

законодавства з охорони праці. 

60. Матеріальна відповідальність у разі порушення чинного 

законодавства з охорони праці. 

61. Дисциплінарна відповідальність у разі порушення чинного 

законодавства з охорони праці 

62. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника 

внаслідок трудової діяльності.  

63. Структура організації служби охорони праці на підприємстві чи в 

установі. 

64. Процедура проходження навчання та інструктажу з охорони праці на 

підприємстві. 

65. Організація державного нагляду з охорони праці. 

66. Громадський контроль у галузі охорони праці. 

67. Показники економічної ефективності охорони праці. 

68. Основні чинники травматизму на підприємстві. 

69. Порядок  розгляду нещасного випадку на виробництві. 

70. Особливості організації охорони праці на малих, середніх та великих 

підприємствах України. 

71. Сучасний стан виробничого травматизму та професійних захворювань 

в Україні. 

72. Класифікація причин виробничого травматизму. 

73. Методи аналізу виробничого травматизму.  

74. Повноваження комісії з розслідування нещасного випадку під час 

виконання службових обов’язків. 

75. Екологічна безпека України. 

76. Законодавство України про екологічну безпеку. 

77. Конституційні засади екологічної безпеки України. 
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78. Правові засади у сфері забезпечення техногенної безпеки. 

79. Правові засад екологічної безпеки під час поводження з небезпечними 

хімічними речовинами. 

80. Охорона навколишнього природного середовища. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

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 навчальне спрямування, може проводиться у 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.  

Розподіл балів, що отримують студенти: 

Види занять Максимальна сума балів 

Лекції 10 

Практичні роботи: виконання, захист 20 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 3 – 10 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10 балів 

40 

Підсумковий тест 20 

Усього  100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90–100 А відмінно  

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, 

ТРАНСПОРТУ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

 

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, ГЕОДЕЗІЇ ТА 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА  

БЕЗПЕКА» 

 

 

Виконав 

студент групи __________ 

П.І.Б.__________________ 

 

Перевірив 

_______________________ 

 

 

 

Кременчук – 2022 
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Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної робіт з  

навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна  

безпека» для студентів усіх форм навчання зі спеціальностей: 014.09 – Середня 

освіта (Інформатика), 122 – «Комп’ютерні науки», 123 – «Комп’ютерна 

інженерія», 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,  

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ЗА освітньо-

професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва», 171 – «Електроніка» за освітньо-професійною програмою 

«Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки  освітнього 

ступеня «Бакалавр» 
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