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ВСТУП 

 

Ці методичні рекомендації призначені для того, щоб, виходячи з цілей та 

завдань курсу, викладених у програмі навчальної дисципліни, забезпечити 

глибоке і всебічне вивчення слухачами змісту навчальних тем, а також служать 

методичною основою і інформаційною базою, що дозволяє розкрити структуру 

та особливості кожної теми, привернути увагу слухачів до найбільш важливих 

аспектів аналізованих проблем, сформувати у них системне уявлення про 

безпеку життєдіяльності та охорона праці. 

Відповідно до профілю навчання у ВНЗ МВС України цей курс має на 

меті підготовку кваліфікованих спеціалістів для органів Національної поліції, 

які на основі 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 

відповідальності за особисту та колективну безпеку; здатності творчо мислити, 

вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні 

рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності як поліцейського, а також досягнень 

науково-технічного прогресу; створення безпечних умов діяльності і життя, 

опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку 

суспільства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен знати як 

ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати 

величину та ймовірність їх прояву; основи створення безпечних та нешкідливих 

умов життєдіяльності людини як у повсякденному житті, так і в умовах 

надзвичайних ситуацій; прогнозування надзвичайних ситуацій мирного та 

воєнного часу, а також соціального-політичного характеру; визначати 

небезпечні, шкідливі та вражаючі чинники, що породжуються джерелами 

небезпек; причини та джерела руйнування середовища життєдіяльності людини 

та засоби їх попередження; порядок розслідування та обліку нещасних випадків 

і аварій; загальні положення пожежної безпеки; основні соціальні гарантії та 

принципи соціального захисту працівників поліції; розуміти причини та 

механізм дії небезпечних чинників на людину; структуру та режим 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту; принципи, 

способи, засоби захисту населення при надзвичайних ситуаціях і завдання 

правоохоронних органів; основні алгоритми забезпечення особистої безпеки в 

процесі виконання службових обов’язків. 

До кожної теми є перелік літератури, яку необхідно використовувати в 

процесі самостійної роботи. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім 

почитати й законспектувати відповідний матеріал підручника та інших джерел. 

Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши 

нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не 

зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу 



або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи офіційними 

джерелами. 

Реферати, доповіді, есе передбачені завданнями для самостійної роботи, 

присвячуються складним питанням і потребують опанування наукових джерел, 

окремих статей або монографій, у тому числі, з інтернет-джерел. Об’єм 

реферату має відповідати 7 хвилинам доповіді. 

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.  

Структурно методичні рекомендації складаються з 7 тем, які розділені 

відповідно до тематичного плану курсу, що включають питання для 

самостійного вивчення, методичні поради до вивчення тем курсу, а також 

список рекомендованої літератури. 

 



Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Загальні положення безпеки життєдіяльності. 

2. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності. 

3. Поняття про ризик як міру частоти можливої небезпеки. Особливості 

визначення. Індивідуальний та груповий ризик.  

4. Ризиковий баланс. Рівні ймовірності небезпек. Характеристика. 

5. Матриця оцінки ризику. Концепція прийнятного (допустимого) ризику 

6. Управління ризиком. 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми слухачу слід розібратися у змісті безпеки 

життєдіяльності, зрозуміти специфіку предмету її як науки та навчальної 

дисципліни, основ безпеки життєдіяльності, визначення абсолютної і відносної 

безпеки, принципів забезпечення безпеки життєдіяльності, а також загального 

розуміння життя й діяльності людини в біолого-соціальному контексті, 

основних понять та визначень у безпеці життєдіяльності, поняття ризику, 

наслідків прояву небезпек; набуття навичок класифікації джерел небезпеки, 

небезпечних та шкідливих факторів; визначення індивідуального та групового 

ризику, ризикового балансу; розуміння сутності концепції прийнятного 

(допустимого) ризику. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності: абсолютна і відносна 

безпека. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності. Основні поняття та 

визначення у безпеці життєдіяльності. Поняття про ризик як міру частоти 

можливої небезпеки. Фактори ризику. Індивідуальний та груповий ризик. 

Ризиковий баланс. 

Рекомендована література до Теми 1: 

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

1996. – № 30. – Ст. 141. 

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

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

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

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

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

Львів: Новий Світ, 2011. – 404 с. 

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

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

6.  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. 

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

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



ТЕМА 2. ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – ЖИТТЄВЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ» 

 

Питання для самостійного вивчення: 

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. 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми слід розглянути гіпотези виникнення життя та 

походження людини. Слухачу слід зрозуміти природу людини та її походження, 

гіпотези виникнення життя та походження людини; біологічні та соціальні 

ознаки людини; визначити поняття діяльності та її види, потреби людини та 

групи потреб; поняття про працю як форму діяльності людини. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Людина та її походження. Біологічні та соціальні ознаки людини. Поняття 

діяльності людини. Види діяльності. Потреби людини та групи потреб. Праця 

як форма діяльності. Поняття середовища життєдіяльності людини та його 

види. Природне середовище; техносфера; ноосфера; соціально-політичне 

середовище. 

Рекомендована література до Теми 2:  

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

1996. – № 30. – Ст. 141. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 

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

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

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

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



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

Львів: Новий Світ, 2011. – 404 с. 

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

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

16.  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. 

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

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

 

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

чинників на організм людини 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми слід розібратися у видах механічних пошкоджень, 

видах травматичних пошкоджень, впливі на організм шуму та вібрації, 

небезпеки електричного струму, впливу на організм електромагнітних полів, 

інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, хімічних факторів 

небезпек, біологічних факторів небезпек, іонізуючих випромінювань, їх дії на 

організм, психофізіологічні фактори небезпек, а також у характеристиках 

травматичних пошкоджень. Також слухачеві слід визначити особливості 

впливу електричного струму на організм, характеризувати дію хімічних 

факторів небезпек та засоби захисту від них, дію біологічних факторів небезпек 

та захист від них, визначати джерела випромінювання, одиниці виміру та 

оснащення дозиметричного контролю, характеризувати психофізіологічні 

фактори небезпек, їх причини та можливі наслідки. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Механічні пошкодження. Види травматичних пошкоджень, 

характеристика. Електричний струм. Електромагнітні поля. Хімічні фактори 

небезпек. Біологічні фактори небезпек. Іонізуючі випромінювання. 

Психофізіологічні фактори небезпек. 

Вплив на організм шуму та вібрації. Небезпеки електричного струму. 

Вплив на організм електромагнітних полів, інфрачервоного та 

ультрафіолетового випромінювання, хімічних факторів небезпек, біологічних 

факторів небезпек, іонізуючих випромінювань. 

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 // 

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 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися у класифікації природних 

небезпек. Серед них він має визначати тектонічні стихійні лиха, топологічні 

стихійні лиха, метеорологічні стихійні лиха, урагани. 

Слухач має знати небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі, у 

тому числі, пожежі. 

Враховуючи специфіку ВНЗ МВС України та спрямованість професійної 

освіти, велике значення при вивченні даної теми слід приділити знанням 

екстремальних ситуацій криміногенного характеру та способів їх уникнення. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2801-12


Слід засвоїти поняття : природні небезпеки, тектонічні стихійні лиха, 

топологічні стихійні лиха, метеорологічні стихійні лиха, урагани, пожежі, 

урбанізоване середовище, екстремальні ситуації криміногенного характеру. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Небезпеки природного характеру. Небезпеки техногенного характеру. 

Соціально-політичні небезпеки (екстремальні ситуації криміногенного 

характеру, тероризм, воєнні конфлікти). Природно-соціальні небезпеки. 

Комбіновані небезпеки. Характеристика, причини, наслідки. 

Класифікація, причини, наслідки небезпек техногенного характеру: 

- аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище; 

- аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин; 

- пожежі та вибухи; 

- аварії на транспорті. 

Особливу увагу слід приділити питанням про тероризм, воєнні конфлікти, 

комбіновані небезпеки. 

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 // 

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 5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 

2. Державне управління охороною праці. 

3. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід ознайомитися нормативно-правовою 

базо, яка регламентує державне управління охороною праці. Слухач повинен 

знати основні суб’єкти, що здійснюють державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. Також слухач має визначитись з переліком 

найбільш поширених, типових надзвичайних ситуацій для швидкого реагування 

та правильного поводження у разі їх виникнення, сформувати чітке уявлення про 

заходи профілактики виникнення та прогресування надзвичайних ситуацій, 

природних небезпек, зрозуміти класифікації, причин, наслідків небезпек 

техногенного характеру: аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє 

середовище; аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин; пожежі та 

вибухи; аварії на транспорті. 

А також сформувати загальне розуміння понять про соціально-політичні 

небезпеки (екстремальні ситуації криміногенного характеру, тероризм, воєнні 

конфлікти), комбіновані небезпеки: характеристика, причини, наслідки. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Законодавство України про охорону праці. Державні та відомчі 

нормативні акти про охорону праці. Система управління охороною праці. 

Відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці. 

Органи державного нагляду за охороною праці, їх компетенція та 

повноваження. Служба охорони праці та комісія з питань охорони праці. 

Охорона праці жінок та неповнолітніх.  

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. 

 

 

ТЕМА 6. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

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. 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися із основними факторами 

виробничого середовища, які визначають та формують умови праці на 

виробництві. Слухач повинен знати як захистись від іонізуючих випромінювань  

та електромагнітних випромінювань, обґрунтовувати вибір безпечних режимів 

роботи й забезпечувати виконання в повному обсязі необхідних заходів з 

колективної та особистої безпеки; підвищення ефективності виконання 

функцій, обов’язків і повноважень із забезпечення безпеки на робочому місці, 

на місцях несення служби, в службовому колективі; набуття навичок 

планування і організації проведення заходів щодо навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці і профілактики травматизму та професійної 

захворюваності, усунення їх причин серед працівників поліції. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 



Мікроклімат приміщень; нормалізація параметрів мікроклімату. 

Забруднення повітря приміщень. Системи опалення. Освітлення приміщень, 

основні світлотехнічні поняття та вимоги до освітлення.  

Вібрація. Шум. Ультразвук та інфразвук. Дія шуму на організм людини; 

методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму. 

Іонізуючі випромінювання; нормування та захист від іонізуючих 

випромінювань. 

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. 

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 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися із загальним поняттям 

електробезпеки. Слухач повинен знати види електричних травм, дію 

електричного струму на організм людини. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 
Дія електричного струму на людину. Поняття електричної травми. 

Класифікації електричних травм. Заходи безпеки при використанні 
електроустаткування. Електронебезпека в побуті. 

Основні визначення та актуальність проблеми електробезпеки. 
Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки. 

Вплив електричного струму на людину. Небезпечні фактори та процеси 
при впливі електричного струму на людину. Види електротравм. Причини 
електротравм. Фізичні основи електробезпеки. 

Системи засобів і заходів електробезпеки. Система технічних засобів і 
заходів. Система електрозахисних засобів. Система організаційно-технічних 
заходів і засобів. 

Основи забезпечення електробезпеки. Безпечні режими роботи і 
забезпечення виконання в повному обсязі необхідних заходів з колективної та 
особистої безпеки. Функції, обов’язки і повноваження із забезпечення 
електробезпеки на робочому місці, на місцях несення служби, в колективі. 

Організація проведення навчання та перевірки знань з питань 
електробезпеки серед особового складу; розуміння місця, ролі та можливих 
обсягів 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 
 

 



Індивідуальні завдання 

 

Завдання для індивідуальної роботи по модулю 1 (теми 1-4). 
 

Теми рефератів, доповідей, есе: 

 

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності: абсолютна і відносна 

безпека. 

2. Ризик як кількісна оцінка небезпеки. 

3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. 

4.  
5. Поняття про здоров’я. Значення гомеостазу як показника здоров’я та 

безпеки життєдіяльності організму. 

6. Конституція організму людини як єдність її морфологічних та 

функціональних ознак. 

7. Хімічні фактори небезпек. 

8. Фізичні фактори небезпек. 

9. Біологічні чинники патогенного впливу на людський організм. 

10. Тероризм. 

11. Воєнні конфлікти. 

12. Комбіновані небезпеки. 

13. Законодавство України про охорону праці. 

14. Система управління охороною праці. 

15. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону 

праці. 

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

повноваження. 

17. Системи освітлення приміщень. 

18. Дія шуму на організм людини. 

19. Захист від іонізуючих випромінювань. 

20. Захист від електромагнітних випромінювань. 

21. Електробезпека: основні поняття та визначення. 

22. Дія електричного струму на організм людини. 

23. Види електричних травм. 

 

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 

питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 

становити 8-10 сторінок друкованого тексту та список використаної 

літератури. Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що 

застосовуються до курсової роботи. Робота виконується та подається у 

вигляді письмової роботи, виконаної засобами комп’ютерної техніки або 

рукописними способом. 

При виконанні реферату (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). 

 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 
Бали Пояснення 

5 Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й 

обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й 

логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита 

повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані 

правильні відповіді на додаткові питання 

4 Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: витриманий 

обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема позначена, але не 

достатньо обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок 

зору на проблему й викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема 

розкрита достатньо повно, дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені 

деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні 

певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано 

2 Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені 

недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна 

послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є недоліки в 

оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні відповіді 

1 Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на 

додаткові питання; під час захисту відсутній висновок 

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бали Пояснення 

5 Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність проблеми. 

Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з обґрунтуваннями, з 

точним і повним використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Робота логічна, послідовна, композиційно чітка. Дано аргументацію своєї думки з 

опорою на факти громадського життя або особистий досвід 

4 Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті проблеми. 

Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім 

використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Власна думка 

аргументована фактами громадського життя або особистим досвідом 

3 Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема розкрита з 

використанням основних термінів і понять у контексті відповіді (теоретичні 

зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не простежуються). Дано 

аргументацію своєї думки з опорою на факти 

2 Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. Власна 

думка не достатньо аргументована фактами громадського життя або власним 

досвідом 

1 Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому рівні без 

аргументації.  

0 Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 


