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1. Теми практичних занять  
 

ТЕМА 3. Патогенна дія фізичних, хімічних, механічних та біологічних 

чинників на організм людини 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Патогенна дія фізичних, хімічних, механічних та біологічних чинників на 

організм людини. 

2. Хімічні фактори небезпек. 

3. Біологічні фактори небезпек. 

4. Іонізуючі випромінювання. 

5. Природно-соціальні небезпеки. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: користування дозиметричними приладами, які 

встановлюють радіоактивний рівень опромінення. Розрізняти хімічні та 

фізичні, біологічні та психофізіологічні фактори впливу небезпек. Надавати 

долікарську допомогу потерпілим від патогенного впливу на організм різного 

характеру та ступеню в повсякденному житті та при виникненні неординарної 

надзвичайної ситуації, при різних видах пошкоджень за походженням, 

ступенем ураження та проявом. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Кодекс Цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради 

України. – 2013. - № 34-35. - Ст. 458. 

2. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 

роки: Закон України від 07.06.2012 № 4909-VI // Електрронний ресурс% 

http://www.rada.gov.ua. 

3. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник / В.Ц. Жидецький. – 

4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2010. – 375 с. 

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. - 5-е видання/ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравелла, 2010. - 384 с. 

6. Калинин М.Ю., Волчек А.А, Шведовский П.В. Чрезвычайные ситуации 

и их последствия: мониторинг, оценка, прогноз и предупреждение. – Минск, 

Изд-во Белсэнс, 2010. - 275 с. 

7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 

України від 14.01.1998 р. № 15/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 

1998. - № 22. – Ст. 115. 

8. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України 

від 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 

4. – Ст. 19. 

9. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993 р. № 3745-XII // 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2801-12
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Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 5. – Ст. 21. 

10. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. 

 

 

ТЕМА 4. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними 

фактори 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Класифікація природних небезпек. Тектонічні стихійні лиха. 

2. Топологічні стихійні лиха. 

3. Метеорологічні стихійні лиха. Урагани. 

4. Пожежі. 

5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. 

6. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розрізняти на практиці основні положення про 

небезпеки природного, техногенного та соціально-політичного характеру: 

характеристика, причини виникнення, наслідки; за сукупністю ознак та проявів 

ідентифікувати надзвичайну ситуацію та вжити заходів щодо мінімізації її 

впливу на безпеку життєдіяльності людини, вміти надати кваліфіковану 

практичну та юридичну допомогу постраждалим від впливу надзвичайної 

ситуації з метою захисту їх прав та законних інтересів. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВР України. – 

1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про 

колективну безпеку щодо Положення про порядок реагування держав-членів 

Організації Договору про колективну безпеку на надзвичайні ситуації від 

20.12.2011 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_l37. 

3. Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про 

колективну безпеку щодо внесення змін до Положення про Координаційну раду 

з надзвичайних ситуацій держав-членів Організації Договору про колективну 

безпеку від 10.12.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.yur-info.org.ua. 

4. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та Програмою розвитку Організації Об'єднаних 

Націй в Україні щодо співробітництва у галузі зменшення ризиків природних 

катастроф та швидкого відновлення від 30.10.2009 р. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_i43 

5. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993 р. № 3745-XII // 
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Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 5. – Ст. 21. 

6.  Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. 

7.  Про цивільну оборону України: Закон України від 03.02.1993 р. № 

2974-XII  // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124. 

8.  Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. 

№ 1647-III // Урядовий кур’єр. – 2000. – №107. 

9.  Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України 

від 13.07.2000 р. № 1908-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 

42. – Ст. 348. 

10.  Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. 

№2245- III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 15. – Ст. 73. 

11. Кривошеєв А.М. Способи боротьби формувань Внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ з незаконними збройними формуваннями та 

диверсійно-розвідувальними групами у спеціальних операціях в період дії 

режиму надзвичайного стану: Монографія / А. М. Кривошеєв, І. П. Марчук, С. 

М. Колобилін. - 2-е вид., перероб. і допов. - Суми : Пасенко І. М., 2010. - 608 с. 

 

ТЕМА 6. Гігієна праці та виробнича санітарія 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Основні фактори виробничого середовища, що визначають та формують 

умови праці на виробництві. 

2. Освітлення виробничих приміщень. 

3. Вібрація, ультразвук та інфразвук. 

4. Виробничий шум. 

5. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань. 

6. Інфрачервоне, ультрафіолетове, лазерне та іонізуюче випромінювання. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: продемонструвати знання основ забезпечення 

безпеки та гігієни праці, вільного орієнтування в основних нормативно-

правових актах в цій галузі; обґрунтовувати вибір безпечних режимів роботи та 

забезпечувати виконання в повному обсязі необхідних заходів з колективної та 

особистої безпеки; виконувати функції, обов’язки і повноваження із 

забезпечення безпеки на робочому місці, на місцях несення служби, в 

службовому колективі; планувати і організовувати проведення заходів щодо 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці й профілактики 

травматизму та професійної захворюваності, усувати їх причин серед особового 

складу Національної поліції. розглядати технологічні процеси з точки зору 

охорони праці, безпеки та надзвичайних ситуацій; визначати нормативний 

рівень небезпеки; надавати консультативну допомогу з питань охорони праці. 
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Рекомендована література до Теми 6:  

1. Про організацію навчання курсантів та слухачів навчальних закладів 

МВС України захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та 

природного характеру: Вказівка МВС України від 25.04.2012 р. № 6302/Чн. 

2. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України 

від 14.01.1998 р. № 15/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 

22. – Ст. 115. 

3. Про аварійно–рятувальні служби: Закон України від 14.12.1999 р. № 

1281-XIV // Урядовий кур’єр. – 1999. - № 1281. 

4. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру: Закон України від 08.06.2000 

р. № 1809-III // Урядовий кур’єр. - 2000. - №149. 

5. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 

роки: Закон України від 07.06.2012 р. № 4909-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2013. - № 19-20. – Ст. 173. 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

7. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. - 5-е видання/ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравелла, 2010. - 384 с. 

8. Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний 

посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 208 с. 

9. Надзвичайні ситуації воєнного часу та їх вплив на життєдіяльність людей 

[Текст] : метод. рек. до практ. заняття / уклад. О. О. Воробйов ; Чернівецький 

національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 20 с. 

10. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях [Текст] : метод. рек. до 

практ. заняття / уклад. О. О. Воробйов; Чернівецький національний ун-т ім. 

Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 24 с. 

 

 

ТЕМА 7. Основні поняття та складові електробезпеки 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Основні визначення та актуальність проблеми електробезпеки. 

2. Види електротравм. 

3. Електробезпека в виробничих приміщеннях. 

4. Організаційні та технічні заходи електробезпеки. 

5. Безпека праці користувачів ПК. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: застосовувати нормативні акти, що визначають 
основні алгоритми дій при виникненні небезпеки; розглядати технологічні 
процеси з точки зору електробезпеки; демонструвати знання основ 
забезпечення електробезпеки, орієнтування в основних нормативно-правових 
актах; напрацювання вмінь обґрунтовувати вибір безпечних режимів роботи і 
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забезпечувати виконання в повному обсязі необхідних заходів з колективної та 
особистої безпеки; виконувати функції, обов’язки і повноваження із 
забезпечення електробезпеки на робочому місці, на місцях несення служби, в 
колективі; планувати та організовувати проведення навчання та перевірки знань 
з питань електробезпеки серед особового складу; усвідомлювати місце, роль та 
можливі обсяги планування й проведення превентивних та оперативних 
(аварійних) заходів реагування на небезпеку. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Агєєв Є.Я. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв. – 

Львів: Новий Світ, 2011. – 404 с. 

2.  Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

3.  Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. - 5-е видання/ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравелла, 2010. - 384 с. 

4.  Основи охорони праці: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. 

Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с. 

5. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2008. – 

240 с. 

6.  Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці 

та ризиком за міжнародними стандартами: Навчальний посібник. - К.: Знання, 

2007. - 367 с. 

7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-

те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2010. – 375 с. 

8. Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту населення: навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. 

Станіславчук. – К.: Кондор, 2011. – 458 с. 

9. Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний 

посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 208 с. 

10. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Людина як елемент системи «Людина – життєве середовище» 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Людина та її походження. 

2. Біологічні та соціальні ознаки людини. 

3. Діяльність людини. Праця як форма діяльності. 

4. Середовище життєдіяльності: природне, техносфера, ноосфера, 

соціально-політичне середовище. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

походження людини, гіпотези походження людини, біологічні ознаки людини, 

соціальні ознаки людини, діяльність, види діяльності, потреби, групи потреб, 

праця як форма діяльності, природне середовище, техносфера; ноосфера; 

соціально-політичне середовище. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВР України. – 

1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про 

колективну безпеку щодо Положення про порядок реагування держав-членів 

Організації Договору про колективну безпеку на надзвичайні ситуації від 

20.12.2011 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_l37. 

3. Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про 

колективну безпеку щодо внесення змін до Положення про Координаційну раду 

з надзвичайних ситуацій держав-членів Організації Договору про колективну 

безпеку від 10.12.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.yur-info.org.ua. 

4. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та Програмою розвитку Організації Об'єднаних 

Націй в Україні щодо співробітництва у галузі зменшення ризиків природних 

катастроф та швидкого відновлення від 30.10.2009 р. : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_i43 

5. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. 

№2245- III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 15. – Ст. 73. 

6. Основи охорони праці: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. 

Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с. 

7. Агєєв Є.Я. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв. – 

Львів: Новий Світ, 2011. – 404 с. 

8.  Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 
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9.  Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. - 5-е видання/ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравелла, 2010. - 

384 с. 

10.  Основи охорони праці: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. 

Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с. 

 

 

ТЕМА 4. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними 

фактори 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Класифікація природних небезпек. Тектонічні стихійні лиха. 

2. Топологічні стихійні лиха. 

3. Метеорологічні стихійні лиха. Урагани. 

4. Пожежі. 

5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. 

6. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

природні небезпеки, тектонічні стихійні лиха, топологічні стихійні лиха, 

метеорологічні стихійні лиха, урагани, пожежі, урбанізоване середовище, 

екстремальні ситуації криміногенного характеру. 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВР України. – 

1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну 

безпеку щодо Положення про порядок реагування держав-членів Організації 

Договору про колективну безпеку на надзвичайні ситуації від 20.12.2011 р. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_l37. 

3. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. 

№ 1647-III // Урядовий кур’єр. – 2000. – №107. 

4. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. 

№2245- III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 15. – Ст. 73. 

5.  Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України  від 27.02.1991 р. № 791а-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198. 

 

ТЕМА 5. Теоретичні основи охорони праці 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 

2. Державне управління охороною праці. 

3. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

охорона праці, безпека праці, державне управління охороною праці, державний 

нагляд за охороною праці, громадський контроль. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  

1.  Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. - № 49. – Ст. 668. 

2. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993 р. № 3745-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 5. – Ст. 21. 

3. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. 

№2245- III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 15. – Ст. 73. 

4. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 

роки: Закон України від 07.06.2012 р. № 4909-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2013. - № 19-20. – Ст. 173. 

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. - 5-е видання/ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравелла, 2010. - 384 с. 

6.  Основи охорони праці: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. 

Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с. 

7.  Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 927 // Відомості 

Верховної Ради. – 2013. - № 19-20. – Ст.173. 

8.  Про організацію навчання курсантів та слухачів навчальних закладів 

МВС України захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та 

природного характеру: Вказівка МВС України від 25.04.2012 № 6302/Чн. 

9.  Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.08.1998 р. №1198. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність щодо формування 
оптимальних методик (алгоритмів) виконання визначених оперативно-службових та 
службово-бойових завдань за особливих умов (у тому числі – при проведенні 
спеціальних операцій) та при надзвичайних ситуаціях. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства з питань 
профілактики травмування, загибелі працівників Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків у повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

4
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність щодо формування оптимальних методик 
(алгоритмів) виконання визначених оперативно-службових та службово-бойових 
завдань за особливих умов (у тому числі – при проведенні спеціальних операцій) та 
при надзвичайних ситуаціях. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства з питань профілактики травмування, 
загибелі працівників Національної поліції під час виконання службових обов’язків у 
повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

3
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння обирати безпечні режими службової діяльності та виконання оперативно-
службових і службово-бойових завдань при надзвичайних ситуаціях та за 
надзвичайних умов мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1
 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
профілактики травмування, загибелі працівників Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків у повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

0
 

Відсутність на занятті 

 


