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1. Опис кредитного модуля. 

Рівень ВО, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Рівень ВО 

Перший 

(бакалаврський) 

Назва дисципліни 

“Безпека 

життєдіяльності та 

цивільний захист ” 

Лекції 

18 год. 

Спеціальність: 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

Освітні програми: 

Адміністративний 

менеджмент  

Цикл  

Базова підготовка 

Практичні 

(семінарські) 

18  год. 

Статус кредитного 

модуля 

Обов’язковий 

Лабораторні 

(комп’ютерні 

практикуми) 

_0_ год. 

Семестр ____8______ 

Самостійна робота 

18 год., 

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання 

0  год. 

  
Індивідуальне завдання  

(вид)-немає 

Форма навчання 

(денна, заочна) 

Денна 

Кількість  

кредитів (годин) 

2 (60) 

Вид та форма 

семестрового 

контролю 

Залік усний  
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Навчальна дисципліна належить до циклу базової підготовки. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, 

соціально-економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи 

безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту. Особлива увага 

приділяється: 

– формуванню здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів 

відповідної галузі і характеризується комплексністю; 

– умінню організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-

освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу 

життя / активної громадянської позиції; 

– розумінню та використанню технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень.  

– забезпеченню формування безпечних умов функціонування людини, 

суспільства та держави. 

Робоча навчальна програма кредитного модуля складена на основі 

навчальної програми дисципліни Безпека життєдіяльності та цивільний 

захист», ухваленою Методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол №7 від 

30.03.2017). 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

 

Метою кредитного модуля є набуття студентом, знань та умінь для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці, використанням 

останніх досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду 

безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності; сформувати у студентів 

відповідальність за особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та 

під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану, з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності на первинній посаді. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист» бакалаври у відповідних напрямах підготовки, повинні бути 

здатними вирішувати професійні завдання та володіти наступними 

компетенціями: 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності); 
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– здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки; 

– здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів; 

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

– здатність до ідентифікації, оцінювання та управління реальними та  

потенційними ризиками та  загрозами  безпеки життєдіяльності  людини, 

держави і суспільства; 

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.. 

Передумови до вивчення: 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних та прикладних наук, та основних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість викладання 

дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців. 
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3. Структура кредитного модуля 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 

Лабораторні 
(комп’ютер

ний 
практикум) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1 Безпека життєдіяльності, як базова концепція сталого розвитку 

Тема 1.1. Безпека 

життєдіяльності, як базова 

концепція сталого розвитку.  
1 1 -  - 

Тема 1.2. Системний аналіз 

як метод дослідження в 

БЖД. Ризик як кількісна 

оцінка небезпек 

9 1 4  4 

Тема 1.3. Поняття про 

надзвичайні ситуації. 

Алгоритм класифікації 

надзвичайної ситуації 

5 3 -  2 

Тема 1.4. Медико-біологічні 

та соціальні проблеми 

здоров’я. Загальні принципи 

надання першої 

долікарської допомоги 

7 1 4  2 

Разом за розділом 1 22 6 8  8 
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1 2 3 4 5 6 

Розділ 2 Охорона праці, як запорука збереження здоров’я та 

працездатності  

Тема 2.1. Законодавчі, 

нормативно-правові  та 

соціально-економічні 

основи охорони праці 

6 2   4 

Тема 2.2.Організація і 

управління охороною праці  
3 1   2 

Тема 2.3. Аналіз умов праці.  

Основні поняття фізіології, 

гігієни праці та виробничої 

санітарії. 

9 3 6   

Тема 2.4. Основи 

виробничої безпеки. 

Пожежна безпека на 

об’єктах господарської 

діяльності.  

4 2   2 

Разом за розділом 2 22 8 6  8 

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій 

Тема 3.1. Законодавчі та 

нормативно-правові основи 

цивільного захисту 

1 1    

Тема 3.2. Єдина державна 

система цивільного захисту. 

Режими функціонування 

єдиної системи цивільного 

захисту 

1 1    

Тема 3.3. Організація і 

забезпечення ЦЗ на ОГД  3 1   2 

Тема 3.4. Оцінка обстановки 

у надзвичайних ситуаціях. 

Захист населення в 

надзвичайних ситуаціях 

8 1 4  2 

Разом за розділом 3 12 4 4  4 

Залік 4    4 

Всього годин  60 18 18 - 24 
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4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

1 

Лекція1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія небезпек (Тема 1.1, 1.2.)  

Модель життєдіяльності людини. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Безпека людини, суспільства, національна безпека. 

Класифікація небезпечних та шкідливих факторів. Системно-

структурний підхід як принцип вивчення БЖД. Системний аналіз як 

метод дослідження в БЖД. 

Класифікація небезпек. Види небезпек. Роль психологічної 

стійкості людини у забезпеченні безпеки. 

2 Лекція2. Ризик як кількісна оцінка небезпек (Тема 1.3)  

Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Загальний 

аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, що охоплюють 

людину, об’єкти техносфери та природне середовище. Концепція 

прийнятного ризику. Класифікація небезпек. Критерії переходу 

небезпечної події у надзвичайну ситуацію (НС).  Природні небезпеки. 

3 Лекція 3. Природні, техногенні та. соціально-політичні 

небезпеки, їх види, особливості та характеристики (Тема 1.3. 

продовження, Тема 1.4.) 

Безпека в системі «людина-техніка-середовище». Види 

техногенних небезпек які можуть призвести до НС. 

Глобальні проблеми людства. Соціально-політичні небезпеки. 

Конфлікти, розв’язання конфліктів. Забезпечення безпеки в політичній 

сфері, зовнішні та внутрішні загрози. Медико-біологічні та соціальні 

проблеми здоров’я 

4 Лекція 4. Законодавчі, нормативно-правові  та соціально-

економічні основи охорони праці (Тема 2.1) 

Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності. Структура 

охорони праці. 

Принципи державної політики в галузі охорони праці. 

Законодавство України та ЄС про охорону праці.  

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної 

відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної 

відповідальності. Соціальне страхування від нещасного випадку та 

професійного захворювання на виробництві. 
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5 Лекція 5. Аналіз умов праці.  Санітарно-гігієнічна атестація 

робочих місць і підрозділів (Тема 2.2., Тема 2.3) 

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. 

Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, 

безпечних і здорових умов праці.  

Завдання і зміст гігієни праці і виробничої санітарії. Загальні 

підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці.  

Гігієнічна класифікація праці. Оздоровлення повітряного 

середовища 

 

6 

Лекція 6. (Тема 2.3., продовження) 

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації праці. Освітлення, шум та 

вібрації. Класифікація та вплив на організм людини випромінювань 

7 Лекція 7. Основи виробничої безпеки. Пожежна безпека на 

об’єктах господарської діяльності. (ОГД) (Тема 2.4.) 

Вимоги безпеки до робочих місць. Кольори, знаки безпеки та 

сигнальна розмітка.  

Електричний струм як фактор небезпеки. Класифікація приміщень 

за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Напрями 

підвищення безпеки експлуатації електроустановок.  

Загальні поняття про основи теорії виникнення, розвитку та 

припинення горіння.. Показники пожежо- і вибухонебезпеки речовин і 

матеріалів. Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки об’єктів 

господарської діяльності. Дії персоналу при виникненні пожежі. 

8 Лекція 8. Законодавчі та нормативно-правові основи 

цивільного захисту 

Надзвичайні ситуації техногенного, соціально-політичного і 

військовоого характеру (Теми 3.1, 3.2) 

Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту. 

Класифікація надзвичайних ситуацій за причинами походження. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України).  

Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту 

Надзвичайні ситуації військового характеру. Права та обов’язки 

населення при введенні військового та особливого стану. Війна. Дії 

цивільного населення в зоні бойових дій. 

9 Лекція 9. Основні принципи та способи захисту населення та 

територій від надзвичайних ситуацій. Організація і забезпечення 

ЦЗ на ОГД. (Теми 3.3, 3.4) 

Оповіщення та інформування у сфері ЦЗ. Засоби індивідуального 

та колективного захисту. Евакуаційні заходи.. Медико-психологічна 

реабілітація постраждалих осіб. Локалізація та ліквідація НС.  

ЦЗ на об’єкті господарської діяльності (ОГД). Структура. Заходи. 

Функції та обов’язки керівника ОГД та порядок дій персоналу в умовах 

виникнення НС. 
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5. Практичні заняття 

 Метою практичних занять є поглиблення знань за окремими темами 

лекційного матеріалу та питань, які вивчаються самостійно; формування умінь 

та набуття досвіду: оцінки небезпечних та шкідливих чинників, уражаючих 

факторів та їх впливу на здоров’я людини, розробки ризик-стратегій з метою 

зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних 

наслідків, надання першої долікарської допомоги, проведення евакуаційних 

заходів 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу) 

1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. «Кількісне оцінювання ризику небезпек». 

Розраховується ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку 

з урахуванням: 

1)віку людини; 

2)статі людини; 

3)місця проживання; 

4)виду професійної діяльності; 

5)способу життя (основні причини додаткового ризику). 

Визначається відносна частка кожного джерела небезпеки (у процентному 

співвідношенні), що формує загальний індивідуальний ризик. 

3 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. «Визначення ризику за допомогою 

імовірнісних структурно-логічних моделей». 

Студентам надаються практичні знання з методики проведення 

аналізу ризику виникнення небезпек та аналіз причин виходу з ладу 

систем побутової техніки і можливих помилкових дій людини. 

Вибирається варіант технічної системи, для якої буде проведено якісний 

аналіз ризику виникнення небезпек при її експлуатації. Керуючись 

результатами якісного аналізу вибирається небезпека, для якої 

виконується кількісний аналіз небезпеки. 

4 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3-4. «Загальні принципи надання 

першої долікарської допомоги постраждалим». (4 години) 

 Засвоюються практичні методи надання першої допомоги 

потерпілим, що отримали одну з найбільш поширених травм чи гостре 

захворювання. Робота полягає у вирішенні практичних завдань, кожне з 

яких описує ситуацію одержання людиною травми. Потрібно 

класифікувати травму (в залежності від виду діяльності постраждалого, за 

ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою 

прояву) та розробити стратегію надання першої медичної допомоги 

потерпілому в даній ситуації. 
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5 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. «Оцінка і оздоровлення повітря робочої 

зони та теплозахист» 

Мета роботи  – ознайомитись з основними параметрами повітря робочої 

зони у робочих приміщеннях, набути практичних навичок  у проведення їх 

оцінки з точки зору охорони раці.,ознайомлення з основними заходами, 

спрямованими на оздоровлення повітряного середовища та теплозахисту. 

6 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. «Виробниче освітлення» 

Мета роботи – ознайомитися з принципами оцінки і методами забезпечення 

освітлення робочих місць  

7 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. «Методика оцінки шуму на робочому місці» 

Мета роботи – вивчити методику оцінювання шуму на робочому місці, 

визначити комфортні умови праці під час впливу декілька джерел шуму.  

8 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8-9 «Оцінка і відпрацювання з евакуаційних 

заходів при НС» 

Мета роботи:ознайомлення з принципами забезпечення та організації 

евакуації персоналу з приміщень і будівель в умовах НС. 

 

6. Самостійна робота студентів 

 

Тиждень Перелік основних питань та завдання на СРС з посиланням 

на літературу  

Рекомен-

дований 

час СРС 

1 2 3 

1 Розділ 1 Безпека життєдіяльності, як базова концепція 

сталого розвитку. 

Тема 1.2. Системний аналіз як метод дослідження в 

БЖД. Ризик як кількісна оцінка небезпек 

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 

систем, що охоплюють людину, об’єкти техносфери та 

природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. 

Концепція прийнятного ризику. Методичні підходи до 

визначення ризику. Особливості оцінки і управління 

професійними ризиками. 

Література: [8.1.1; 9-19]. 

4 год 

2 Тема 1.3. Поняття про надзвичайні ситуації. Алгоритм 

класифікації надзвичайної ситуації.  

Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. 

Класифікація небезпек. Види небезпек. Критерії переходу 

небезпечної події у надзвичайну ситуацію (НС). Роль 

психологічної стійкості людини у забезпеченні безпеки. 

Література: [8.2.36., 8.2.37]. 

2 год 
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1 2 3 

3 Тема 1.4. Медико-біологічні та соціальні проблеми 

здоров’я. Загальні принципи надання першої 

долікарської допомоги. 

Вивчення різних аспектів здоров'я як якісної цінності 

людини та суспільства, вивчення складних взаємозв'язків 

між чинниками навколишнього середовища та здоров'ям 

людей. Перша медична допомога (ПМД) – комплекс 

негайних заходів, які проводяться людині, що раптово 

захворіла або постраждала від дії зовнішніх факторів до її 

передачі, в разі потреби, під опіку кваліфікованому 

медичному персоналу. 

Література: [8.2.20]; [8.2.39]. 

2 год 

4 Тема 2.1. Законодавчі, нормативно-правові  та 

соціально-економічні основи охорони праці. 

Законодавство України про охорону праці. Система 

державного управління і нагляду за охороною праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), 

стандарти та інші загальнодержавні документи з охорони 

праці. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації 

праці (МОП) в галузі охорони праці. Законодавча база 

Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - 

частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони 

праці. 

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної 

відповідальності. Визначення та основні принципи 

соціальної відповідальності. Соціальне страхування від 

нещасного випадку та професійного захворювання на 

виробництві. 

Література: [8.2.12]; [8.2.14]; [8.2.29]; [8.2.34]. 

4 год 

5 Тема 2.2.Організація і управління охороною праці. 

Структура, основні функції та завдання управління 

охороною праці в організації. Основні вимоги до побудови 

і функціонування системи управління охороною праці 

(СУОП) Служба охорони праці підприємства.. 

Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2010.   

Література: [8.2.24]; [8.2.25]; [8.2.33]. 

2 год 
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1 2 3 

9 Тема 3.3. Організація і забезпечення ЦЗ на ОГД  

Тема 3.4. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. 

Захист населення в надзвичайних ситуаціях. 

Цивільний захист як функція держави, спрямована на 

захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом 

запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і 

надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. 

Правові основи цивільного захисту 

Література: [8.2.35]; [8.2.37]; [8.2.39]. 

4 год 

 

7. Рейтингова система оцінювання результатів навчання  

Семестровий залік з КМ проводиться після закінчення його вивчення, до 

початку екзаменаційної сесії. Залік приймається науково-педагогічним 

працівником, якій читав лекції під час останнього практичного заняття в 

навчальній групі. 

Залік, як правило, виставляється за результатами роботи студента у 

семестрі, якщо він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав 

залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової 

контрольної роботи (у разі виконання умов щодо допуску до семестрового 

контролю) або за результатами підсумкової співбесіди. Максимальна кількість 

балів, яку студент може отримати за залікову контрольну або за результатами 

співбесіди не може перевищувати 30. 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він 

отримує за: 

1)  виконання практичних робіт Rп; 

2)  відповіді на 3 експрес-опитування під час лекцій (або практичних) Ro 

Система поточних рейтингових балів 

1. Виконання практичних робіт. 

Ваговий бал –Rп= rn* пп 

де : 

 rn– кількість балів за одне практичне заняття; 

 пп - кількість практичних занять, що оцінюються. 

Бали за кожне практичне заняття rі визначаються за результатами 

виконання індивідуального завдання і письмової контрольної роботи. 

Критерії оцінювання: 

- виконання індивідуального завдання: 
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5 балів – контрольні завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання     

опрацьовані і розкриті у повній мірі, зроблені чіткі і правильні висновки; 

4 бали – всі завдання в цілому опрацьовані (на 75-89%), з незначними 

недоліками, що не вплинули на кінцевий результат, у розрахунках можливі 

арифметичні помилки;  

3 бали – завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але деякі не у повному обсязі, 

у розрахунках можливі суттєві помилки  або неточності, висновки не читки і вичерпні; 

0 балів – завдання не опрацьовані  або виконані із значними недоліками та 

принциповими помилками, студент не володіє матеріалом, необхідним для 

розв’язання практичних задач, висновки не зроблено або вони не вірні. 

- виконання письмової контрольної роботи: 

5 балів – відповіді на запитання повні, вичерпні, обґрунтовані, студент 

добре орієнтується в теоретичному та практичному матеріалі;  

4 бали – відповіді на запитання правильні, але з деякими неточностями або 

не зовсім повні; 

3 бали – неповні або неточні відповіді на запитання, студент володіє 

уривчастою інформацією 

0 балів – відповіді на основні запитання не розкривають їх сутність, 

студент не володіє матеріалом. 

Таким чином максимальна кількість балів за одне практичне заняття складає 10. 

Максимальне значення Rп = 10 * 6=60 

  

2. Експрес - опитування під час лекцій. 

Ваговий бал Ro  = ro* n0  

де : 

 ro– кількість балів за одне опитування; 

 п0 - кількість опитувань, відповідно до розділів кредитного модуля. 

Опитування являє собою тестові завдання. Загальна кількість питань експрес-

тестів – 20 питань. Вага кожної правильної відповіді складає 2 бали. 

Максимальне значення Ro =
 
2*20=40. 

Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг не менше 40 

балів. 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг 40-59 балів, а також ті, хто 

хоче підвищити оцінку у системі ECTS, пишуть підсумкову контрольну роботу. 

Студенти, які мають рейтинг нижче 40 балів, мають добрати бали для допуску 

до залікового тесту. У випадку складання залікового тесту попередній рейтинг 

студента з кредитного модуля скасовується, і він отримує оцінку за 

результатами виконання підсумкової контрольної роботи. Ця оцінка є 

остаточною.  

Підсумкова контрольна робота містить 50 тестових запитань, які 

формулюються на основі матеріалу, розглянутого на лекціях та практичних. 

Максимальна оцінка складає 100 балів. 

Критерії оцінювання залікового тесту наступні: 
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 «відмінно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше ніж на 

95 % запитань  – 95-100 балів; 

 «дуже добре» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше ніж 

на 85 % запитань – 85-94 балів 

 «добре» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше ніж на 75 

% запитань – 75-84 балів; 

 «задовільно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше ніж 

на 65 % запитань  – 65-74 бали; 

 «достатньо» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше ніж 

на 65 % запитань – 60 -65 бали; 

 «незадовільно» отримує студент, який правильно відповів менше ніж на 

60% запитань. 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій 
Ваговий 

бал 

Участь у міжнародних, 

всеукраїнських та/або інших 

заходах та/або конкурсах (за 

тематикою навчальної 

дисципліни) 

10 балів за 

кожну участь 

Штрафних 

балів з 

дисципліни не 

передбачається. 

- 

Фактично отримана студентом сума балів (R= Rп + Ro) з урахуванням 

штрафних і заохочувальних балів переводиться у екзаменаційну оцінку згідно з 

таблицею: 

Бали R  Оцінка 

95-100 Відмінно 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 

65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не зараховані практичні 

роботи, або R < 30 

Не допущений 

8. Методичні рекомендації 

Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих 

розділів і тем враховує особливості спеціальностей ФЛ і відображена у таблиці 

п. 3. На лекціях і практичних заняттях основна увага приділяється конкретним 

питанням, пов’язаним з виконаннями майбутніми бакалаврами своїх прямих 

обов’язків і функцій  під час практичної діяльності на первинної посаді.  

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та цивільний захист» здійснюється у відповідності до 
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Положення про РСО, яке встановлює особливості рейтингу з урахуванням 

змістовної специфіки і розподілу навчального часу за видами занять.  

РСО наведене у п.7. Воно затверджене на засіданні кафедри (Протокол 

від «____» травня 2019 № __) 

9. Рекомендована література 

9.1 Базова 

 

1. О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний. Безпека 

життєдіяльності та цивільний захист: підручник для студ. спеціальностей з 

природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних 

технологій /; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 2019. – 268 с. 

2. Третякова Л.Д., Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту; 

виготовлення та застосування: навч. посіб. – К.: Лібра, 2008. – 317 с. 

3. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний 

посібник з тестовим комплексом на CD/за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. 

– 167 с. + компакт-диск. 

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

праці: підручник. – К.: Основа, 2011. – 474 с. 

5. Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. 

Управління охороною праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с. 

6. Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Психологія 
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