
 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 
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навчально-дослідне 

завдання _________ 
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- 

Самостійна робота 

52 год. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

В центрі уваги сучасної гігієнічної науки і санітарної практики стоять такі актуальні 

питання, як складні екологічні проблеми охорони навколишнього середовища та здоров`я 

населення від комплексного, поєднаного та комбінованого впливу цілої сукупності несприятливих 

чинників природного та техногенного характеру, активна первинна та вторинна профілактика 

поширених соціально значущих недуг.  

 Профілактика — провідний напрям вітчизняної медицини i практичної охорони здоров’я. 

На сучасному етапі необхідність втілення профілактичних заходів, спрямованих на оптимізацію 

умов життя людей, запобігання захворювань значно зросла. А це потребує формування 

гігієнічного cвiтoглядy в медичних працівників ycix категорій і рівнів, гігієнічного мислення, 

розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов у виникненні 

захворювань. 

Одна з провідних навчальних дисциплін медичного навчального закладу — ― Основи 

екології та профілактичної медицини ‖ i призначена забезпечити молодшого медичного  

спеціаліста —акушерку теоретичними знаннями основних положень гігієни, практичними 

навичками оцінювання чинників навколишнього середовища та профілактики їx негативного 

впливу на здоров’я людини. 

Мета безпеки життєдіяльності полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і 

навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування 

у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Завдання безпеки життєдіяльності  передбачає опанування знаннями, вміннями та 

навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо 

забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і 

формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого 

рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах 

науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

1. Елементи санітарного законодавства України, на базі яких здійснюється професійна 

діяльність акушерки. 

2. Вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я людини, на розвиток плода та 

перебіг вагітності. 

3. Основні напрями профілактики захворювань, пов’язаних з негативним впливом чинників 

навколишнього середовища на здоров’я людини. 

4. Гігієнічні вимоги до якості питної води та організація забезпечення населення 

доброякісною питного водою. 

5. Вплив житлових умов на здоров’я людини та гігієнічні вимоги до житла. 

6. Значення харчування для здоров’я людини. Вплив на здоров’я кількісних i якісних 

характеристик харчового раціону. 

7. Гігієнічні вимоги до організації харчування окремих груп населення (вагітних, породіль, 

дітей). 

8. Вплив праці та умов виробничого середовища на здоров’я людини, на пepeбiг вaгiтнocтi i 

розвиток плода. 

9. Заходи профілактики захворювань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

10. Гігієна праці медичних працівників. 

11. Санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування та утримання пологових будинків, жіночих 

консультацій. 

12. Заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. 

13. Заходи щодо профілактики СНІДу. 

14. Основи особистої гігієни. 

15. Організацію санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікарні. 



16. Культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й 

збереження навколишнього середовища розглядаються як  найважливіші пріоритети в житті й 

діяльності; 

17. Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння 

визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням 

ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; 

18. Вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, 

суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби 

збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій;  

19. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

20. Оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за 

встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації 

(підрозділу)щодо підвищення його рівня;  

21. Здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер 

взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки 

механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії 

уражальних факторів; 

 

Студенти повинні вміти: 

1. Вимірювати та давати гігієнічне оцінювання температурі повітря, відносній вологості, 

швидкості руху повітря. 

2. Відбирати проби води з водопроводу, шахтного колодязя для лабораторних досліджень. 

3. Визначати та оцінювати органолептичні показники питної води. 

4. Оцінювати санітарні умови житла. Складати рекомендації щодо оздоровлення житлових 

умов. 

5. Проводити розрахунки енергетичної цінності добового раціону та збалансованості в 

ньому харчових речовин. 

6. Проводити санітарне обстеження приміщень харчоблоку лікарні (пологового будинку), 

давати гігієнічне оцінювання та рекомендації щодо усунення недоліків. 

7. Контролювати бактеріальне забруднення повітря, поверхні та предметів в основних 

приміщеннях пологового будинку (відділення). 

8. Здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної 

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

середовища від небезпек; 

8. Вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах 

надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

9. Вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;  

10. Здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення 

безпеки; 

11. Знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та 

вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та 

особистої безпеки; 

12. Вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

 

 

 

 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 . Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. 

Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 
 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. Навколишнє середовище та 

здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань. 

Тема 2. Гігієна води та водопостачання населених місць Гігієна грунту і очищення населених місць. 

Гігієна житла та благоустрій населених місць. 

 

Змістовий модуль 2. Гігієна харчування, праці, дітей і підлітків, особиста гігієна. Організація 

медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

Тема 1. Гігієна харчування. 

Тема 2. Гігієна праці. Гігієна дітей і підлітків. 

Тема 3. Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Особиста гігієна. 

 

 

Модуль 2 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Загрози та небезпеки, 

їхні наслідки. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності  

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, 

як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки 

Тема 2. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежна, радіаційна, хімічна безпеки.  

Тема 3. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні 

чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС. 

 

Змістовий модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Людина у 

світі небезпек. 

Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-

логічних моделей виникнення та розвитку НС. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.  

Тема 2. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. Гігієна промислових, 

харчових підприємств і лікувально-профілактичних закладів. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму 

медицини. Навколишнє середовище та здоров’я. Чинники 

ризику виникнення захворювань. 

7 2 2 - - 3 

Тема 2. Гігієна води та водопостачання населених місць 

Гігієна грунту і очищення населених місць. Гігієна житла та 

благоустрій населених місць. 

16 2 8   6 

Всього за змістовним модулем 1 23 4 10 - - 9 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

Тема 1. Наукові основи раціонального харчування. 

Профілактика харчових отруєнь. 
13 2 4 - - 7 

Тема 2. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями 

трудового процесу, та їх профілактика. 
7 2 2 - - 3 

Тема 3. Профілактична медицина в галузі охорони 

здоров’я дітей і підлітків. Гігієна лікувально-профілактичних 

закладів Здоровий спосіб життя. Особиста гігієна 

20 2 6   12 

Всього за змістовним модулем 2 40 6 12 - - 22 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 63 10 22 - - 31 

Модуль 2 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Загрози та небезпеки, їхні наслідки. 

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна 

оцінка небезпек. Природні загрози, характер їхніх проявів та 

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

13 2 4 - - 7 

Тема 2. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежна, 

радіаційна, хімічна безпеки. 
11 2 6 - - 3 

Тема 3. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС. 

9 2 4 - - 3 

Всього за змістовним модулем 3 33 6 14 - - 13 

Змістовий модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Людина у світі 

небезпек. 

Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функціональна структура 

захисту населення та АТО у НС. 

10 1 4 - - 5 

Тема 2. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 7 1 3 - - 3 

Всього за змістовним модулем 4 17 2 7 - - 8 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 50 8 21 - - 21 

ВСЬОГО 113 18 43   52 

 

 



 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. Гігієна 

промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних закладів. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. 

Навколишнє середовище та здоров’я. Чинники ризику виникнення 

захворювань. 

2 

2 Тема 2. Гігієна води та водопостачання населених місць Гігієна грунту і 

очищення населених місць. Гігієна житла та благоустрій населених місць. 
2 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

3 Тема 1. Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових 

отруєнь. 
2 

4 Тема 2. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового 

процесу, та їх профілактика. 
2 

5 Тема 3. Гігієна дітей і підлітків. 2 

6 Тема 4. Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і 

підлітків. Гігієна лікувально-профілактичних закладів Здоровий спосіб 

життя. Особиста гігієна 

2 

Модуль 2 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Загрози та небезпеки, їхні 

наслідки. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

7 Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Природні 

загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти 

економіки 

2 

8 Тема 2. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежна, радіаційна 

безпека. Хімічна безпека. 

2 

Змістовий модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Людина у 

світі небезпек. 

9 Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у НС. 

2 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. Гігієна 

промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних закладів. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. 

Гігієна повітря.  
2 

2 Тема 2. Гігієна води і водопостачання населених місць. 2 

3 Тема 3. Гігієна грунту. Основні принципи санітарного очищення 

населених пунктів .  
2 

4 Тема 4. Гігієна житла. 2 

5 Тема 5. Завдання профілактичної медицини в галузі планування та 

охорони навколишнього середовища населених пунктів 

2 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

6 Тема 1. Гігієна харчування 2 

7 Тема 2. Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових 

отруєнь 

2 

8 Тема 3. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового 

процесу, та їх профілактика 

2 

9 Тема 4. Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і 

підлітків 

2 

10 Тема 5. Гігієна лікувально-профілактичних закладів.  2 

11 Тема 6. Особиста гігієна. 2   

Модуль 2 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Загрози та небезпеки, їхні 

наслідки. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

12 Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.  
2 

13 Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки 

2 

14 Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види та особливості.  
2 

15 Тема 4. Пожежна, радіаційна, хімічна безпеки. 2 

16 Тема 5. Хімічна безпека. 2 

17 Тема 6. Соціальні та психологічні чинники ризику.  2 

18 Тема 7. Поведінкові реакції населення у НС. 2 

Змістовий модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Людина у 

світі небезпек. 

19 Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.  
2 

20 Тема 2. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у НС. 
2 

21 Тема 3. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 2 

22 Тема 4. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 1 
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7. Теми лабораторних занять 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. Гігієна 

промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних закладів. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 

2 

Історія становлення та розвитку гігієни. Сучасний період розвитку гігієни. 3 

2 Джерела та види водопостачання. Методика санітарного обстеження джерел 

водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-

хімічного дослідження. 

3 

3 Санітарне очищення населених місць. 3 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

4 Здорове харчування. Дієти. 3 

5 Фізіолого-гігієнічне значення нутрієнтів. Харчова та біологічна цінність 

харчових продуктів    
4 

6 Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого 

середовища та реакції організму на їхній вплив Методика гігієнічної оцінки 

шуму та вібрації. 

3 

7 Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на 

здоров’я дітей і підлітків. Визначення групи здоров’я та фізичного розвитку.   
4 

8 Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання та 

трудового навчання дітей і підлітків. Лікарсько-професійна консультація та 

медичний професійний відбір підлітків в умовах школи та поліклініки. 

4 

9 Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних 

працівників у лікувально-профілактичних закладах. 
4 

Модуль 2 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Загрози та небезпеки, їхні 

наслідки. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

10 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. 

Ризик, як кількісна оцінка небезпек.  
4 

11 Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти 

економіки 

3 

12 Природні та антропогенні катастрофи. 3 

13 Організація санітарно-гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях 3 

Змістовий модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Людина у 

світі небезпек. 

14 Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна 

структура захисту населення та АТО у НС. 
4 

15 Управління силами та засобами ОГ під час НС. 4 
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         9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота вдома.  



 

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів, виконання 

контрольних робіт. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

100 

50 балів 

 

50 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні програми 

2. Робочі програми 

3. Навчальна література 

4. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, мікроскопи, приладдя, що  використовується при роботі з 

мікроскопом). 

5. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

6. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного контролю у 

системі moodle). 

7. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

8. Матеріали для організації та проведення занять 

 Методичні вказівки для викладачів та студентів 

 Методичні вказівки для СПРС 

9. Матеріали для контролю знань та вмінь студентів: 

 Програми для тестування 

 Ситуаційні завдання 

 Контрольні роботи 

 Практичні роботи 
 



 

14. Рекомендована література 

Базова 

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. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і 

В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: ―Новий Світ., 2002. – 328 с. 

4. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.  

5. 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. 

6. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005.  – 304 с.  

7. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. 

Франка, 2005.- 301 с.  

 

Допоміжна 

1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура 

безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 с.  

3. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 

304 с. 

4. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури,  2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1 

5. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. "Безпека життєдіяльності" навчально-контролюючі 

тести. – Київ: "Саміт-книга", 2005. – 148 с.  

6. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель 

та споруд. – Харків, 2004. – 271 с.  

7. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ ―Компанія 

ВІД‖. – 2001. – 230 с. 

8. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с. 

9. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року № 126 

10. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.  

 

. Internet-джерела 

 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

5. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

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

7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  http://www.scgis.ru/russian/. 

11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/. 

12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською 

мовою). 

13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i 

оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm


14. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

15. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. 

16.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

17. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 

18. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

19. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». 

20. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, 

строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 
 

 

http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework

