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1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенції, 

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, 

а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну 

безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі 

всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

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; 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; 

набуття студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання 

професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та 

гарантуванням збереження життя, здоров’я й працездатності працівників у 

різних сферах професійної діяльності. 

Студенти повинні знати: 

- основні етапи та принципи формування безпечної життєдіяльності 

людини;  

-  характеристики, класифікацію та нормування зовнішніх та внутрішніх  

негативних факторів, що впливають на здоров’я людини;  

-  вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її 

безпеки; 

-  небезпеки, які можуть виникнути вдома, на вулиці, у довкіллі, в 

освітньому закладі та їх можливі наслідки; 

-   правила безпеки, шляхи захисту себе та свого оточення при виникненні 

різноманітних надзвичайних ситуацій природного, техногенного, 

соціально- політичного та воєнного характеру; 



-  можливості запобігання, реагування на небезпеки різного походження та 

їх наслідки;  

- законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки 

життєдіяльності людини;   

- основи само- та взаємодопомоги у невідкладних станах, небезпечних 

ситуаціях;   

- сутність культури безпечної життєдіяльності, етапи її формування та 

основні життєві цінності. 

 

Студенти повинні вміти: 

- визначати рівень безпеки системи «людина – життєве середовище»;  

- оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки 

колективу;  

-  ідентифікувати небезпеку; 

- визначати причини та можливі наслідки небезпек;  

-  оцінювати рівень небезпек;  

- визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у 

забезпеченні особистої безпеки;  

- надавати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та 

іншім потерпілим;  

- визначати вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної 

відповідальності.   

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» студенти 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 в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. Знаходити 

можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної 

побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 



- основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки; 

- сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності; 

- організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності; 

- небезпечні чинники природного та техногенного середовища; 

- механізми впливу небезпек на людину. 

 

Програмні результати навчання: 

- оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки 

колективу, суспільства; 

- провести моніторинг небезпечних ситуації та обґрунтувати основні 

підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту дітей в умовах 

загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; 

- приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень; 

- орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення безпеки; 

- вміти попередити виникнення надзвичайних ситуацій, локалізувати та 

ліквідувати їхні наслідки. 

Зміст дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Загальні основи безпеки життєдіяльност. 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Модель 

життєдіяльності людини. 

 Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, 

ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпечної 

життєдіяльності як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію 

людства. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки 

життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Види небезпек.  

Тема 2. Правові основи безпеки життєдіяльності. 

Законодавство України про охорону здоров’я. Законодавство України про 

охорону навколишнього середовища. Закони України “Про Цивільну оборону”. 

Закон України “Про дорожній рух”. Управління та нагляд за безпекою 

життєдіяльності. 



Тема 3. Середовище проживання людини. Людина як елемент системи людина-

середа. Медико-біологічні основи безпеки життєдіяльності.  

Поняття «середовище проживання людини»: довкілля, виробниче, 

побутове. Раціональні умови забезпечення БЖД. Гомеостаз як особливий 

механізм захисту організму людини. Організм в оточуючому середовищі. 

Характеристика аналізаторів. Закон Вебера-Фехнера. Гранично допустимий 

вплив шкідливих факторів на людину. Функціональний стан оператора. 

Практичне заняття: Біоритми людського організму. Зовнішні та 

внутрішні подразники, що впливають на стан людини.   

Тема 4. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.  

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки. Індивідуальний та груповий 

ризик. Концепція прийнятного ризику. Управління безпекою через порівняння 

витрат та отриманих вигод від зниження ризику. Головні етапи кількісного 

аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Методи 

оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних 

структурно-логічних моделей. Розробка ризик-стратегії з метою зниження 

вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків.  

Модульна контрольна робота  1. 

 

Змістовий модуль 2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій 

 

Тема 5. Класифікація НС. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.  

Класифікація НС за причинами походження, територіального 

поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. Сутність поняття 

техногенної, соціальної та природної небезпеки. Інтенсивність прояву 

небезпечних факторів залежно від виду середовища. Небезпечні гідрологічні 

процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими 

водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення 

внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Характеристика небезпечних 



геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими 

виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Пожежі у природних екосистемах, 

вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика 

небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, 

бактерії.  

Практичне заняття: Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. 

Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума 

та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин.  

Тема 5. Техногенні небезпеки та їх наслідки.  

Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом 

впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів 

фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек. Промислові аварії, 

катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього 

масштабу. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних 

комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Пожежі та 

вибухи. Фактори техногенних вибухів та пожеж, що призводять до ураження 

людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення 

навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їх пожежовибухо 

небезпекою. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Механізм дії 

іонізуючих випромінювань на тканини організму. Нормування радіаційної 

безпеки. Режими захисту населення. Захист приміщень від проникнення 

радіоактивних речовин. Класифікація небезпечних хімічних речовин за 

ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. 

Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація 

дозиметричного й хімічного контролю.  

Практичне заняття: Ознаки радіаційного ураження. Гостре 

опромінення. Хронічне опромінення. 

Тема 6. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.  

Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції 

населення у НС.  Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних 



джерел небезпеки. Соціальні фактори, що впливають на безпеку 

життєдіяльності людини. Соціально-політичні конфлікти з використанням 

звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму Вандалізм та 

тероризм. Суїцид. Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція 

свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками 

населення. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Захисні властивості людського організму. Типи поведінки людини та її 

психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Емоційні якості 

людини. Вплив характеру та темпераменту людини на її безпеку. Стрес. 

Психологічні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини.  

Практичне заняття: Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня 

профілактика. Алкоголізм та наркоманія. 

Тема 7. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.  

Забруднення атмосфери міст. Забруднення міських приміщень. Забруднення 

питної води в містах. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.  

Практичне заняття: Безпека поведінки людей в умовах міста.  

Тема 8. Перша долікарська допомога при невідкладних станах, що виникають у 

повсякденні та під час надзвичайних ситуацій. 

 Поняття про першу долікарську допомогу, невідкладний стан, 

принципи надання допомоги при невідкладних станах людини, алгоритм 

проведення тощо. Принципи етики та моралі під час надання першої 

долікарської допомоги. Первинні засоби першої допомоги. Індивідуальна та 

колективна аптечка.  Види уражень організму: опіки, обмороження, отруєння, 

удушення, теплові удари, механічні ушкодження, струс мозку, утоплення, 

укуси комах та тварин, клінічна смерть. Кровотечі. Види, ознаки, перша 

допомога. Обробки ран при механічних ушкодженнях. Опіки. Види, ознаки, 

перша допомога. Обмороження. Види, ознаки, перша допомога. Переломи. 

Види, ознаки, перша допомога. Використання підручних засобів.  

Практичне заняття: Правила накладання шин при переломах. 

Модульна контрольна робота 2. 

 



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

за
н

я
тт

я 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
.)

 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
 

ІІ  семестр 

Змістовий модуль 1.   Загальні основи безпеки життєдіяльност 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з 

безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Системний підхід у безпеці 

життєдіяльності. Модель життєдіяльності 

людини  

Самостійна робота. Основні етапи 

розвитку та становлення навчальної 

дисципліни. Культура безпеки як елемент 

загальної культури, що реалізує захисну 

функцію людства 

7 2 

 

 5 

Тема 2. Правові основи безпеки 

життєдіяльності 

Самостійна робота: Робота органів 

законодавчої та виконавчої влади України з 

питань забезпечення безпеки населення.  

Загальні норми законодавства, підзаконних 

актів, стандарти і технічні умови, технічні і 

адміністративні регламенти, що 

регламентують принципи і механізми 

регулювання безпеки 

7 2 

 

 5 

Тема 3. Середовище проживання людини. 

Людина як елемент системи людина-середа. 

Медико-біологічні основи безпеки 

життєдіяльності  

Самостійна робота. Характеристика 

основних аналізаторів безпеки 

життєдіяльності. Система охорони здоров’я 

в Україні 

9 2 

 

2 5 

Тема4. Застосування ризик орієнтованого 

підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення 

та розвитку НС 

Самостійна робота: Основні принципи 

керування ризиками. Системний підхід у 

безпеці життєдіяльності. 

7 2 

 

 5 

Модульна контрольна робота №1 

Самостійна робота: Роль міжнародних 

організацій у вирішенні глобальних 

проблем безпеки. Можливі шляхи 

підвищення глобальної безпеки. 

7  

 

2 5 



Змістовий модуль 2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій 

Тема 5. Класифікація НС. Природні загрози, 

характер їхніх проявів та дії на людей, 

тварин, рослин, об’єкти економіки.  

Самостійна робота: Регіональний комплекс 

природних загроз. Комплекс заходів із 

запобігання природних НС та організації дій 

щодо усунення їхніх негативних наслідків 

9 2 

 

2 5 

Тема 6 Техногенні небезпеки та їх наслідки  

Самостійна робота: Небезпечні виробничі 

й побутові фактори техногенного 

середовища. Основи забезпечення пожежної 

безпеки підприємств, установ, організацій. 

9 2 

 

2 5 

Тема 7. Соціально-політичні небезпеки, їхні 

види та характеристики 

Самостійна робота: Психологічна та 

медична реабілітація постраждалого 

населення. Основи підвищення 

психофізіологічної стійкості кадрів до 

професійних небезпек 

9 2 

 

2 6 

Тема 8. Небезпеки в сучасному 

урбанізованому середовищі  

Самостійна робота: Порядок надання 

населенню інформації про наявність загрози 

або виникнення НС, правил поведінки та 

способів дій в цих умовах. 

9 2 

 

2 5 

Тема 9. Перша долікарська допомога при 

невідкладних станах, що виникають у 

повсякденні та під час надзвичайних 

ситуацій 

Самостійна робота: Правила та порядок 

дій при виведенні людини з непритомного 

стану, при наданні потерпілому штучного 

дихання та проведенні непрямого масажу 
серця. 

9 2 

 

2 5 

Модульна контрольна робота № 2 

Самостійна робота: Організація 

життєзабезпечення населення у НС та 

надання гуманітарної допомоги потерпілим 

8  

 

2 5 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

ІІ семестр 

N 

з/п 

Перелік тем лекцій Кількість 

годин 

1.  Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Системний підхід у безпеці 

життєдіяльності. Модель життєдіяльності людини  

2 

2. Правові основи безпеки життєдіяльності 2 

3. Середовище проживання людини. Людина як елемент системи 

людина-середа. Медико-біологічні основи безпеки 

життєдіяльності  

2 

4. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та 

розвитку НС 

2 

5. Класифікація НС. Природні загрози, характер їхніх проявів та 

дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 

2 

6. Техногенні небезпеки та їх наслідки 2 

7. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики 2 

8. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі  2 

9. Перша долікарська допомога при невідкладних станах, що 

виникають у повсякденні та під час надзвичайних ситуацій 

2 
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Перелік  практичних занять для студентів денної форми навчання 

ІІ семестр 

N 

з/п 

Теми практичних занять Кількість 

годин 

1 Біоритми людського організму. Зовнішні та внутрішні 

подразники, що впливають на стан людини 

2 

2 Модульна контрольна робота 1 2 

3 Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна 

характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, 

сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і 

рослин.  

2 

4  Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне 

опромінення. 

2 



5 Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

Алкоголізм та наркоманія. 

2 

6 Безпека поведінки людей в умовах міста. 2 

7 Накладання шин при переломах. 2 

8 Контрольна робота по темах модуля 2 2 
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Самостійна робота 

 

N 

з/п 

Тема самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Основні етапи розвитку та становлення навчальної 

дисципліни. Культура безпеки як елемент загальної культури, 

що реалізує захисну функцію людства 

5 

2. Робота органів законодавчої та виконавчої влади України з 

питань забезпечення безпеки населення.  Загальні норми 

законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, 

технічні і адміністративні регламенти, що регламентують 

принципи і механізми регулювання безпеки 

5 

3. Характеристика основних аналізаторів безпеки 

життєдіяльності. Система охорони здоров’я в Україні 

5 

4. Основні принципи керування ризиками. Системний підхід у 

безпеці життєдіяльності. 

5 

5. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних 

проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної 

безпеки. 

5 

6. Регіональний комплекс природних загроз. Комплекс заходів із 

запобігання природних НС та організації дій щодо усунення 

їхніх негативних наслідків 

5 

7. Небезпечні виробничі й побутові фактори техногенного 

середовища. Основи забезпечення пожежної безпеки 

підприємств, установ, організацій. 

5 

8. Психологічна та медична реабілітація постраждалого 

населення. Основи підвищення психофізіологічної стійкості 

кадрів до професійних небезпек 

6 

9.  Порядок надання населенню інформації про наявність загрози 

або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих 

умовах. 

5 



10. Правила та порядок дій при виведенні людини з непритомного 

стану, при наданні потерпілому штучного дихання та 

проведенні непрямого масажу серця. 

5 

11. Організація життєзабезпечення населення у НС та надання 

гуманітарної допомоги потерпілим 

5 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Культура безпечної життєдіяльності як елемент загальної культури, 

що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми безпеки життєдіяльності.  

2. Правові основи безпеки життєдіяльності. 

3.Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. 

4.Раціональні умови забезпечення БЖД.  

5.Біоритми людського організму. Зовнішні та внутрішні подразники, що 

впливають на стан людини.   

6.Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику.  

7. Класифікація НС за причинами походження, територіального 

поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.  

8. Небезпечні гідрологічні процеси і явища. 

9. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ:. 

10.Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів. 

11. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, 

сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин.  

12. Техногенні небезпеки та їх класифікація.  

13. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.  

14. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

Алкоголізм та наркоманія. 

15. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.  

16.Перша долікарська допомога при невідкладних станах, що виникають 

у повсякденні та під час надзвичайних ситуацій. 



17. Види уражень організму: опіки, обмороження, отруєння, удушення, 

теплові удари, механічні ушкодження, струс мозку, утоплення, укуси комах та 

тварин, клінічна смерть.  

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

1. Пояснювально-ілюстративний. 

2. Репродуктивний. 

3. Проблемний. 

4. Частково-пошуковий. 

5. Дослідницький. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Усні відповіді студентів. 

2. Виконання практичних занять. 

2. Тестовий контроль. 

3. Залік   

Успішність студентів оцінюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний контроль рівня знань здійснюється шляхом проведення 

семінарських занять, виконання практичних завдань, усного опитування. 

 Підсумковий контроль з дисципліни проводиться під час модульних 

контрольних робіт та заліку. 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру 

становить 100 балів. 

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за 

одну контрольну роботу може отримати  25 балів (25х2 = 50).  

За усне опитування студент може впродовж семестру накопичує 40 

балів. Програмою передбачено 6 практичних занять. За одне практичне заняття  

-  6 або 7  балів (залежить. Кількість балів, які студент може отримати за усні 

відповіді подано в таблиці.  

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 10 балів. 



Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання 

отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання оцінюється в 

5 балів. 

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т3 Мкр 1 Т5 Т6 Т7 

 

Т8 Т 9 Мкр 2  

10 

 

100 

6 25 7 6 7 7 7 25 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Підручники  та посібники. 

2. Завдання для самостійної роботи. 

3. Базова та допоміжна література 

4. Завдання для тематичного контролю. 

5. Завдання для модульного контролю. 

6. Завдання для підсумкового контролю. 

7. Методичні рекомендації та вказівки. 

 



9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Атаманчук, Петро Сергійович Безпека життєдіяльності: навч. посібник 

для студ. вузів. - К. : Центр учбової літ., 2011 

2. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є. П. Желібо,                     

В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 2007. – 288 с.  

3. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / – К.: Основа, 2016. 

267 с. 

4. Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – 

2011. – 215 с. 

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

надзвичайних ситуаціях / Б. Д. Халмурадов. – К. : Центр навч. л-ри, 

2006. – 138 с. 

 

Допоміжна: 

1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та 

природної безпеки): Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К., 

2004. – 328с 

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.  Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності / В. М. Заплатинський. – 

К. : Вид. центр КДТЕУ, 1999. – 208 с. 

4.Коваленко Г. І. Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій /                      

Г. І. Коваленко, Ф. В. Мусіяченко, О. Ф. Протасенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2008. – 360 с. 

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

засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. 

Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с. 

6.Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини / В. М. Лапін. – К. : Знання, 

2007. – 332 с. 



7. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П.,               

Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний 

посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с. 

8.Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво 

"Бескид Біт", 2005. – 304 с. 18.  

9.Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. 

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

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів 

вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення 

кваліфікації. [Електроний ресурс] – К: Охорона праці, 2000. 

2. Ідентифікація небезпек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.google.com.ua/search  

3.Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian 

4.Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/  
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