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1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності  

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності: абсолютна і відносна 

безпека. 

2. Ризик як кількісна оцінка небезпеки. 

3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 

 

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

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття про здоров’я. Значення гомеостазу як показника здоров’я та 

безпеки життєдіяльності організму. 

2. Конституція організму людини як єдність її морфологічних та 

функціональних ознак. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 

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

чинників на організм людини 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Хімічні фактори небезпек. 

2. Фізичні фактори небезпек. 

3. Біологічні чинники патогенного впливу на людський організм. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 

ТЕМА 4. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними 

фактори 

 

1. Тероризм. 

2. Воєнні конфлікти. 

3. Комбіновані небезпеки. 

 



Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 

ТЕМА 5. Теоретичні основи охорони праці 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Законодавство України про охорону праці. 

2. Система управління охороною праці. 

3. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону 

праці. 

4. Органи державного нагляду за охороною праці, їх компетенція та 

повноваження. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 

ТЕМА 6. Гігієна праці та виробнича санітарія 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Системи освітлення приміщень. 

2. Дія шуму на організм людини. 

3. Захист від іонізуючих випромінювань. 

4. Захист від електромагнітних випромінювань. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 

ТЕМА 7. Основні поняття та складові електробезпеки 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Електробезпека: основні поняття та визначення. 

2. Дія електричного струму на організм людини. 

3. Види електричних травм. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

 



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді письмової роботи, виконаної засобами комп’ютерної 

техніки або рукописними способом. 

При виконанні реферативного повідомлення (доповіді, есе) засобами 

комп’ютерної техніки слід дотримуватися наступних вимог щодо 

форматування тексту: шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, 

міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по ширині; розміри полів: 

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 

1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2). 

В рефераті (доповіді, есе)  мають висвітлюватися актуальні питання 

правового регулювання відповідних суспільних відносин, проблеми 

застосування відповідних норм права. Есе має бути виконано на основі 

творчого аналізу та узагальнення навчальної та наукової літератури. Бажаним 

є також використання судової практики або ж навчальних, наукових праць та 

інших робіт, в яких автори зосереджують увагу на проблемах 

правозастосовчої практики. Робота має завершуватися авторським висновком 

з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 


