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Структура силабусу освітнього компонента 

Загальна інформація про викладача 

 

Назва освітньої 

компоненти 

Безпека життєдіяльності та цивільний захист 

Викладач 

Сушарник  Людмила  Казимирівна,  

викладач першої категорії 

 

 

 

Контактний 

телефон 

  + 380679271434 

Е-mail: susharnyklyda@gmail.com 

 

Сторінка 

освітньої 

компоненти 

https://kpmu.km.ua/cycle_commission/fundamental-

disciplines/social_medicine/ 

Консультації  Вівторок з 15.30 до 16.30 

Онлайн комунікація з використанням відео- або аудіо 

технологій (Viber: 0679271434; електронна пошта; Google 

Диск, Google-мееt .) в робочі дні з 8.15 до 14. 50 
 

 

1. Назва освітнього компонента 

«Безпека життєдіяльності та цивільний захист» 

2. Обсяг освітнього компонента 

Вид заняття Кількість годин 

Лекції 16 

Практичні заняття 24 

Самостійна робота 50 
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3. Ознаки освітнього компонента 

Рік 

викладан

ня 

Курс 

(рік 

нав-

чання) 

Семестр Спеціаль-

ність 

Кіль-

кістьк

реди-

тів 

Кіль-

кість 

змісто-

вих 

модулів 

Вид 

підсумково

го 

контролю 

Норматив

на 

/вибіркова 

2022  II ІІI 223 

Медсестрин-

ство 

Лікувальна 

справа 

 

3 4 Диферен-

ційний 

залік 

Вибіркова 

 

4. Передумови вивчення освітнього компонента 

Грунтується на попередньо вивчених освітнього компонента: 

української мови, хімії, біології, анатомії та фізіології людини,  основи 

медичного права. 

 

Інтегрується з такими освітнього компонента: хірургія, внутрішня 

медицина, педіатрія, реаніматологія та інтенсивна терапія, основи медичної 

допомоги в умовах воєнного часу та надзвичайних ситуацій. 

 

5. Мета і завдання освітнього компонента 

 

 Метою вивчення освітнього компонента «Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист» є формування у здобувачів освіти знань, умінь і 

компетенцій: 

- формування у людини свідомого відношення до питання особистої 

безпеки , безпеки оточуючих та навколишнього середовища; 

- оцінювання потенційних небезпек техногенного, соціального, 

природного походження  та способи захисту від них; 

- збереження здоров’я та життя людини в сучасних умовах 

проживання; 

- осягнення світоглядних принципів гармонійних стосунків людини з 

технікою, природою та суспільством; 

- забезпечення комфортних умов діяльності людини на всіх стадіях її 

життєвого циклу і нормативно-допустимих рівнів дії негативних чинників на 

людину й природне середовище.  
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У своїй роботі фельдшер повинен володіти основами безпеки 

життєдіяльності  та цивільного захисту медичного працівника. 

                Основними завданнями вивчення освітнього компонента є:  

 

- знати і розуміти основні проблеми ідентифікування потенційних 

небезпеки, тобто розпізнавати вид, визначати величину та імовірність 

їх прояву; 

- уміти визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що 

породжуються джерела небезпек; 

- проводити прогнозування та можливість і наслідки впливу 

небезпечних та шкідливих факторів на організм людини; 

- вміти управляти процесами запобігати виникненню надзвичайних 

ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та 

виконувати дії, спрямованих на їх ліквідацію; 

- вміти розробляти заходи та засоби захисту від дії небезпечних та 

шкідливих  факторів; 

- впроваджувати системи управління якістю та використовувати у 

своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-

економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні 

та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і 

безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому 

середовищі; 

- дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та 

організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці.  

- використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та 

навколишнього середовища; 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної 

та командної роботи. 
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6. Компетентності, які  формуються у результаті вивчення освітнього 

компонента 

Загальні: 

- реалізація своїх 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; 

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати 

в команді; 

- вміння оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- вміння використовувати у професійній діяльності 

нормативно-правові акти України, дотримуватися положень та 

рекомендацій належних медичних практик. Здатність здійснювати 

професійну діяльність згідно з вимогами санітарно-гігієнічних норм, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

 

Спеціальні (фахові): 

- здатність орієнтуватися в основних методах і системах 

забезпечення техногенної безпеки; 

- здатність орієнтуватися в основних методах і системах 

забезпечення природної безпеки; 

- здатність обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та 

методи захисту людини і природного середовища від небезпек; 

- здатність оцінити сталість функціонування медичних закладів 

в  умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи  щодо її 

підвищення; 

- здатність обґрунтувати та забезпечувати виконання 

комплексу робіт в медичних закладів з попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; 
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- здатність дотримуватись принципів інфекційної та особистої 

безпеки, збереження здоров’я при здійсненні догляду при переміщенні та 

транспортуванні пацієнта, наданні екстреної медичної допомоги; 

-  здатність застосовувати сукупність практичних умінь та навичок, 

медичних засобів, втручань і дій для надання невідкладної медичної 

допомоги при травмах чи захворюваннях органів і систем у пацієнтів 

різного віку в умовах мирного та воєнного часу. 

7. Результати навчання згідно профілю програми, після вивчення 

освітнього компонента: 

 володіти українською мовою для комунікації, ведення 

медичної та іншої ділової документації; 

 дотримуватися правил ефективної взаємодії в команді задля 

надання якісної медичної допомоги різним категоріям населення; 

 здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних 

джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і 

самовдосконалення;  

 вивчати, аналізувати та застосовувати в майбутній 

професійній діяльності законодавчі акти з безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту ;  

 вміти демонструвати знання з безпеки життєдіяльності  та 

цивільного захисту; 

  презентувати себе на ринку праці;  

 критично мислити; 

  уміти запобігати виникненню небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; 

  знати методи проведення досліджень і організації діяльності 

у галузі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;  
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 вміти застосовувати методологію і методику проведення 

моніторингу стану безпеки життєдіяльності колективу; 

  вміти визначати імовірнісні збитки від порушень умов 

безпеки життєдіяльності; 

  визначати критерії і норми контролю за небезпечними 

чинниками; 

  застосовувати комплексні заходи з профілактики порушення 

вимог щодо забезпечення безпеки життєдіяльності; 

  обґрунтовувати ймовірність прояву небезпечних факторів; у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, надавати першу долікарську 

допомогу, а також проводити евакуацію; 

 обґрунтовувати ймовірність прояву небезпечних факторів,  у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, надавати першу медичну та 

долікарську допомогу в осередках надзвичайних ситуацій у мирний і 

воєнний час, працювати в складі бригад і загонів невідкладної та екстреної 

медичної допомоги в осередках масового ураження, здійснювати оцінку 

місця події, забезпечувати безпеки персоналу та пацієнта, застосувати 

табельні засоби індивідуального захисту. 

Під час вивчення ОК у здобувачів освіти формуються соціальні навички 

(soft-skills): 

- здатність керувати своїми емоціями, голосом, зберігати 

спокій в різних ситуаціях; 

- вміння вести бесіду; 

 здатність до усного спілкування, вміння переконувати і 

аргументувати; 

 самоосвіта, бажання змінюватися і удосконалювати свої 

вміння і навички; 

 вміння працювати в групі, лідерські та моральні  якості; 
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 приймати рішення відповідно до створеної ситуації, 

аналізувати певні явища; 

 проявляти творчий підхід для вирішення експериментальних 

проблем, креативне мислення; 

 вміння подати інформацію іншим тощо. 

 

8. Методична картка освітнього компонента 

Лекції 

Модуль I 

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

небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек  

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Визначення поняття 

безпеки. Система «людина – життєве середовище» та її компоненти. 

Життєдіяльність як комплекс взаємозв'язків у системі «людина – життєве 

середовище». Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. 

Визначення поняття небезпеки. Номенклатура та таксономія небезпек. 

Джерела небезпеки та їх класифікація: природні, техногенні, соціальні та 

комбіновані джерела небезпеки. Небезпечні та шкідливі фактори. 

Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними небезпечних та 

шкідливих факторів. Головні визначення безпека, загроза, небезпека, 

надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства,  національна 

безпека. Аксіоми безпеки життєдіяльності.  

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайної ситуації 

Надзвичайні ситуації причини виникнення та складові  системи  їх 

моніторингу.  Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері  

відповідальності  центральних  органів  виконавчої   влади. Найменування 

та визначення основних показників джерел природних надзвичайних 

ситуацій та номенклатура,  позначення,  розмірність  і  порядок  

визначення параметрів   уражальних   чинників   джерел  техногенних  

надзвичайних ситуацій,  які контролюються і підлягають прогнозуванню.  

 Територіальний моніторинг за об'єктами,  ресурсами, процесами і  

системами  захисту  та  ліквідації   надзвичайних ситуацій,   стану   

впровадження превентивних   заходів  щодо  зменшення  їхніх  масштабів.  

Мережа спостереження     і      лабораторного      контролю.  Урядова 

інформаційно-аналітична  система   з   надзвичайних ситуацій,  збирання,  

оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.  

   Методичні положення  ідентифікації  та паспортизації об'єктів 

господарювання щодо визначення потенційної  небезпеки.  Визначення та   

аналіз  небезпек,  пов'язаних  з  порушенням  умов  безпечної експлуатації 

об’єктів господарювання.  Виявлення небезпечних речовин та критичних  

умов їх прояву. 

  Методи розв'язання   типових   завдань   щодо   ідентифікаці 

потенційно-небезпечних об'єктів. 
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 Модуль ІІ 

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

об’єкти економіки 

Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Абіотичні 

небезпеки: літосферні (землетруси, зсуви, селі, вулкани); гідросферні 

(повені, снігові лавини, шторми); атмосферні (урагани, зливи, град, 

тумани, ожеледі, блискавки); космічні (астероїди, сонячне та космічне 

випромінювання). Біотичні небезпеки (небезпечні рослини, тварини, риби, 

комахи, гриби, бактерії, віруси). Заразні хвороби тварин та рослин . 

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-

небезпечних об’єктах 

Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів, горючих, 

легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, процесів, що 

відбуваються при підвищених температурах та підвищеному тиску,  

Небезпечна дія електричного струму на організм людини.Техногенні 

джерела іонізуючого, електромаг-нітного.   Промислові аварії, катастрофи 

та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього 

масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та 

споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж. 

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. 

 

Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежна безпека 

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. 

Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, 

токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори 

техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування 

будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього 

середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. 

Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча 

база в галузі пожежної безпеки. 

Методи розрахунку зон ураження  від  техногенних  

вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів 

господарювання 

Розв'язування типових   завдань    з    противибухового    та  

               протипожежного захисту: 
− оцінки інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що  

створюються під час техногенних вибухів;  

− протипожежний захист будівель і споруд та  заходи  і  способи  

його досягнення; 

− загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень  та  їхнього  

захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.  

 

Тема 5. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Радіаційна безпека 

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних 

аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори 

радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань 

на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. 

Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у 

разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної  
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енергетики. 

Тема 6. Техногенні небезпеки та їхні наслідки  Хімічна безпека 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, 

здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів 

небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості 

забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з 

викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація  суб’єктів 

господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною 

небезпекою. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги 

до їхнього розміщення і розвитку. 

 Модуль ІІІ 

Тема 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій 

Загальний   аналіз  ризику  і  проблем  безпеки  

складних  систем,  які  охоплюють  людину   (керівник,   оператор,  

персонал,  населення),  об'єкти техносфери та природне середовище.  

Індивідуальний та груповий ризик.  Концепція  прийнятного  ризику.  

Розподіл  підприємств.  установ  та організацій за ступенем ризику  

їхньої  господарської  діяльності  щодо  забезпечення  безпеки  та  

захисту  населення  і територій від надзвичайних ситуацій.  Управління 

безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження 

ризику. 

     Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні  

підходи до визначення ризику.  Статистичний метод. Метод аналогій.  

Експертні  методи  оцінювання ризиків.  Застосування у розрахунках  

ризику  імовірнісних   структурно-логічних   моделей.   Визначення  

базисних подій.  Ідентифікація ризику.  Розробка ризик-стратегії з  

метою  зниження  вірогідності  реалізації  ризику  і   мінімізації  

можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків,  

зниження,  передача  і  ухвалення)  та   інструментів   управління  

виявленим ризиком. 

 

 Модуль ІV 

Тема 8. Управління силами та засобами об’єктів господарювання під час надзвичайної 

ситуації 

Порядок надання  населенню  інформації  про наявність загрози  

або виникнення надзвичайної  ситуації, правил поведінки та способів дій в 

цих умовах. 

     Сутність і   особливості   оперативного  управління  за  умов  

виникнення надзвичайної  ситуації.  Міські,  заміські,  запасні  та  

пересувні  пункти управління  в  надзвичайної  ситуації.  Спеціально  

уповноважений  керівник  та штаб з ліквідації надзвичайної  ситуації. Сили 

і засоби постійної готовності. 

     Мета і   загальна   характеристика   рятувальних   та   інших  

невідкладних робіт.  Техніка,  що  застосовується  при  ліквідації  

наслідків надзвичайної  ситуації.  Розрахунок сил та їх ешелоноване 

угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого,  другого 

ешелонів та резерву. Організація  взаємодії  сил  при  проведенні  аварійно-

рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні надзвичайної 
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ситуації. 

     Здійснення карантинних  та  інших  санітарно-протиепідемічних  

заходів.  Технічні  засоби  і  способи  проведення   дезактивації,  

дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель,  

приміщень,  одягу,  взуття і засобів захисту, продовольства, води,  

продовольчої   сировини   і  фуражу.  Дезактивуючи,  дегазуючи  та  

дезінфікуючи розчини. 

 

Практичні заняття 

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

небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек  

Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних 

структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі 

господарювання. Обґрунтування категорії об’єктів господарювання  за рівнем 

загрози техногенного, природного і терористичного характеру та ступенем 

їхньої захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій. 

Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої небезпечності. 
 

 

Тема 2. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайної ситуації 

Надзвичайні ситуації причини виникнення та складові  системи  їх  

моніторингу.  Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній  

сфері  відповідальності  центральних  органів  виконавчої   влади.  

Найменування та визначення основних показників джерел природних 

надзвичайних ситуацій та номенклатура,  позначення,  розмірність  і  

порядок  визначення параметрів   уражальних   чинників   джерел  

техногенних  надзвичайних ситуацій,  які контролюються і підлягають 

прогнозуванню. 

 Територіальний моніторинг за об'єктами,  ресурсами, процесами  

і  системами  захисту  та  ліквідації   надзвичайних ситуацій,   стану   

впровадження превентивних   заходів  щодо  зменшення  їхніх  масштабів.  

Мережа спостереження     і      лабораторного      контролю.      Урядова  

інформаційно-аналітична  система   з   надзвичайних ситуацій,  збирання,  

оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.  

   Методичні положення  ідентифікації  та паспортизації об'єктів  

господарювання щодо визначення потенційної  небезпеки.  Визначення  

та   аналіз  небезпек,  пов'язаних  з  порушенням  умов  безпечної  

експлуатації об’єктів господарювання.  Виявлення небезпечних речовин 

та критичних  умов їх прояву.Методи розв'язання   типових   завдань   

щодо   ідентифікаці потенційно-небезпечних об'єктів. 

Тема 3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки 

Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих 

факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з запобігання 

природних НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків. 

 

Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-

небезпечних об’єктах 
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Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, 

підприємств, установ та організацій в залежності від профільного напряму 

вищого навчального закладу. Загальні вимоги до безпечності технологічного 

обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості структури 

виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність діяльності. 

 

Тема 5. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежна безпека 

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. 

Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, 

токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори 

техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування 

будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього 

середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. 

Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча  

база в галузі пожежної безпеки. 

Методи розрахунку зон ураження  від  техногенних  

вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів 

господарювання 

     Розв'язування типових   завдань    з    противибухового    та  

протипожежного захисту: 

− оцінки інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що  

створюються під час техногенних вибухів;  

− протипожежний захист будівель і споруд та  заходи  і  способи  

його досягнення; 

загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень  та  їхнього  

захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння. 

Тема 6. Прогнозування  обстановки  та планування заходів  

захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. 

Характеристики зон радіоактивного,  хімічного та  

біологічного  зараження   
Визначення  параметрів  зон  забруднення радіоактивними та 

небезпечними хімічними речовинами під час  аварійного  прогнозування 

можливої обстановки за відповідними таблицями  (класу  стійкості  

атмосфери,  напряму   розповсюдження хмари,   потужності   рівня   

радіації,   доз  опромінення  людей, приведеної величини часу початку і 

тривалості опромінення, довжини та  ширини зон забруднення та площі 

зони,  глибини,  часу підходу хмари забрудненого повітря до об’єктів 

господарювання, тривалості дії ураження РР,  НХР.  Розрахунок 

масштабів хімічного забруднення при довгостроковому   прогнозуванні   

за   еквівалентними   значеннями небезпечно   хімічних  речовин  в  

первинній  і  вторинній  хмарі. Методика розрахунку зон проведення 

загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку 

радіаційної аварії. 

Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення  

на картографічну схему (план, карту).  

Розв'язування типових  завдань  з   оцінки   радіаційної   та  

хімічної обстановки.Превентивні заходи щодо зниження  масштабів  

радіаційного  та хімічного  впливу  на  об’єктів господарювання  та  АТО.  

Визначення  комплексу заходів захисту персоналу і  матеріальних  

цінностей  об’єктів господарювання  та  АТО  у  разі виникнення  аварії  

на радіаційно чи хімічно небезпечному об'єкті. Протирадіаційний  захист  

(термінові,  невідкладні,  довгострокові контрзаходи)  в умовах 
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радіаційної аварії,  критерії для прийняття рішення щодо їхнього  

запровадження.  Типові  режими  радіаційного захисту  і  функціонування  

об’єктів господарювання в умовах радіоактивного забруднення  

місцевості.Планування заходів   із   запобігання  поширенню  інфекційних  

захворювань з первинного осередку.  

Розрахунок сил і засобів з: 

- укриття виробничого персоналу в захисних спорудах, визначення  

коефіцієнту їхнього захисту від дії проникної радіації: 

- організації спостережень та дозиметричного контролю; 

- проведення робіт з дезактивації об’єктів господарювання та АТО; 

- організації санітарного     обслуговування      людей      та  

знезаражування одягу і техніки: 

- обмеження зони  хімічного  забруднення  створенням   рідинних  

завіс; 

- розведення розливу водою; 

- локалізації розливу твердими сипучими матеріалами 
 

Тема 7. Оцінка      інженерної     обстановки     та  

соціально-економічних наслідків надзвичайної ситуації 

 
  Характеристика   зон   небезпечних   геологічних процесів   і   явищ.   

Визначення  показників,  що  характеризують ушкодження  будівель,  споруд  

та  обсяги  завалів  у  зонах   НС, спричинених  природними чинниками 

фізичного походження.  Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних 

територій. 

     Характеристика зон   затоплень,   які   виникають   під   час  

руйнування  підпірних  споруд  (греблі)   водосховищ.   Визначення  

параметрів,  характеру  руху  хвилі прориву при повному руйнуванні  

підпірних  споруд  водосховища.  Розрахунок  хвилі   прориву   при  

частковому  руйнуванні греблі.  Порядок нанесення на карту ділянки  

затоплення місцевості. 

     Розв'язання типових   завдань   з   оцінки   обстановки   при  

затопленнях. 

     Заходи з     мінімізації     небезпечних    наслідків,    які запроваджуються 

завчасно та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при 

катастрофічних затопленнях. 

     Розрахунок сил  і  засобів   при   затопленні   (підтопленні)  

населених пунктів. 

     Порядок розрахунку   збитків   за   типами   надзвичайної ситуації.   

Розрахунок загального  обсягу збитків.  Методика оцінки збитків від наслідків  

надзвичайної ситуації за основними його видами. 

Відповідно до профілю підготовки ВНЗ розрахунок збитків від: 

- втрати життя та здоров'я населення; 

- руйнування та   пошкодження   основних   фондів   виробничого  

призначення; 

- вилучення або порушення сільськогосподарських угідь; 

- втрат тваринництва; 

- втрати деревини та інших лісових ресурсів; 

- рибного господарства; 

- знищення або погіршення якості рекреаційних зон; 

- забруднення атмосферного повітря. 

 

Тема 8. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості.  Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у 
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надзвичайній ситуації.Загальні закономірності виникнення соціальних  та 

політичних джерел небезпеки  

 

Соціальні небезпеки. Політичні небезпеки. Засоби та заходи, 

спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій. 

Забезпечення безпеки економічної діяльності. Соціально-політичні 

конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. 

Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; 

збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення . 

 

Тема 9. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у надзвичайних 

ситуаціях 
Правові норми,  що  регламентують  організаційну структуру органів 

управління безпекою та захистом у надзвичайній ситуації, процеси її 

функціонування і розвитку,  регламентацію  режимів  запобігання  і 

ліквідації    надзвичайної ситуації.    Структурно-функціональна   схема   

державного управління безпекою та захистом  у  надзвичайної ситуації  в  

Україні  з  урахуванням правового статусу і повноважень органів влади.    

Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на  

надзвичайної ситуації  на  державному рівні.  Загальні норми 

законодавства, підзаконних актів, стандарти і  технічні  умови,  технічні  і  

адміністративні  регламенти,  що регламентують  принципи і механізми 

регулювання безпеки,  зниження ризиків і пом'якшення  наслідків  

надзвичайної ситуації   

Превентивні  та  ситуаційні норми:  експертиза,  ліцензування, 

сертифікація, аудит; підвищення технологічної  безпеки  виробничих  

процесів  та   експлуатаційної надійності   об'єктів,  підготовка  об'єктів  

економіки  і  систем життєзабезпечення  до  роботи  в  умовах  

надзвичайної ситуації.   Компенсаційні   та регламентні   норми:   пільги,   

резервування  джерел постачання, матеріально-технічних   і   фінансових   

ресурсів,    страхування, спеціальні     виплати,    норми    цивільної,   

адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.  

     Зонування території  за  можливою дією вражаючих факторів НС.  

Основні показники рівнів небезпеки регіону,  де  знаходиться  ВНЗ,  

які  внесено  у  Паспорт  ризику  виникнення надзвичайних ситуацій  

області.  Загальні  засади  моніторингу   надзвичайної ситуації  та   порядок   

його здійснення.  Застосування  захисних  бар'єрів  та видів цивільного 

захисту:  фізичного, постійно діючого функціонального, природного,  

комбінованого. 

     Загальні функції  управління  пов'язанні  з   прогнозуванням, 

плануванням,  регулюванням, координацією і контролем. Управлінське  

рішення,  його сутність,  правове,  організаційне, інформаційне та  

документальне   забезпечення.   Загальна   технологія   та  моделі 

прийняття  управлінських   рішень.   Інформаційна   підтримка   та  

процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов'язаних з  

усуненням  загрози  виникнення  надзвичайної ситуації  або  реагуванням  

на   надзвичайної ситуації  та організації ліквідування її наслідків.  

     Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ  

і  організацій  діям  та  способам захисту в разі виникнення надзвичайної 

ситуації та аварій. Система інструктажів. Програми підготовки населення 

до дій у  надзвичайної ситуації.  Спеціальні об'єктові навчання і 

тренування.  Функціональне навчання керівних  працівників  і  фахівців,  
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які  організують  та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту.  

     Критерії та  показники  оцінки  ефективності   функціонування  

системи безпеки та захисту в надзвичайної ситуації об'єкту 

господарювання.  

 

Тема 10. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій 

Загальний   аналіз  ризику  і  проблем  безпеки  

складних  систем,  які  охоплюють  людину   (керівник,   оператор,  

персонал,  населення),  об'єкти техносфери та природне середовище.  

Індивідуальний та груповий ризик.  Концепція  прийнятного  ризику.  

Розподіл  підприємств.  установ  та організацій за ступенем ризику  

їхньої  господарської  діяльності  щодо  забезпечення  безпеки  та  

захисту  населення  і територій від надзвичайних ситуацій.  Управління 

безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження 

ризику. 

     Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні  

підходи до визначення ризику.  Статистичний метод. Метод аналогій.  

Експертні  методи  оцінювання ризиків.  Застосування у розрахунках  

ризику  імовірнісних   структурно-логічних   моделей.   Визначення  

базисних подій.  Ідентифікація ризику.  Розробка ризик-стратегії з  

метою  зниження  вірогідності  реалізації  ризику  і   мінімізації  

можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків,  

зниження,  передача  і  ухвалення)  та   інструментів   управління  

виявленим ризиком.  

 

Тема 11. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи  

цивільного захисту. Медико-санітарне   забезпечення   населення  на випадок 

надзвичайної ситуації 

Засоби медичного захисту їх склад, умови накопичення,  

зберігання  та використання за призначенням.  Медичне майно,  його класи,  

джерела  забезпечення  та  визначення  потреб  у   запасах оперативного   

резерву  за  видами  медичних  ресурсів.  Створення певного резерву медичного 

майна і лікарських засобів,  підтримання його  на необхідному рівні.  

Організація захисту медичного майна в надзвичайних ситуаціях. 

Характеристика і  структура  втрат  населення  в  умовах  надзвичайної 

ситуації. Концепція організації надання медичної допомоги населенню за  умов 

надзвичайної ситуації.  Завдання  системи  медичного  захисту постраждалого 

населення внаслідок   надзвичайної ситуації.   Розроблення,   використання   та    

забезпечення вдосконалення   методів  і  засобів  надання  термінової  медичної 

допомоги  і  лікування  постраждалого  населення   з   урахуванням характеру 

надзвичайної ситуації. Організація і координація робіт з надання термінової 

медичної допомоги та евакуації постраждалого населення із зон  надзвичайної 

ситуації. Обмежувальні  протиепідемічні  медико-санітарні  і адміністративні 

заходи.  Комплекс заходів із запровадження на територіях карантину або 

обсервації.  Організація і проведення санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних заходів під час евакуації.  Організація медичного 

забезпечення  населення  на  збірних  і  приймальних  евакуаційних пунктах,  

пунктах посадки і висадки на шляху слідування й у місцях тимчасового 

розселення. 
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Тема 12. Завдання й організація санітарно-епідеміологічної  

служби,  її  заклади,  установи   та   формування,   принципи   їх використання  

у  мережі  спостереження і лабораторного контролю та при ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 

 
     Спостереження, оцінка  і  прогнозування санітарно-епідемічної  

обстановки на території України. Організація оперативного контролю  

радіоактивного,  хімічного  та інших видів забруднення у зонах НС.  

Організація  роботи,  пов'язаної  із  запобіганням,  виявленням  і  

припиненням   порушення   вимог  санітарно-епідемічної  безпеки  і  

охорони здоров'я населення.  Організація  і  участь  у  проведенні  

санітарно-гігієнічних  та протиепідемічних заходів щодо ліквідації  

наслідків  надзвичайної ситуації,   формування   резерву   санітарно-гігієнічних   

та протиепідемічних засобів. 

     Збирання, узагальнення,  аналіз  і  надання  органам   єдиної  

державної системи цивільного захисту відомостей про постраждалих і  

хворих  осіб  у  зонах  надзвичайної ситуації.  Забезпечення  термінового  

постачання медичного майна і лікарських засобів для локалізації надзвичайної 

ситуації. 

     Запобігання особливо  небезпечним,  небезпечним   інфекційним  

хворобам, масовим отруєнням та радіаційним ураженням населення. 

     Утворення та організація роботи  центральної  і  регіональних  

координаційних   комісій   державної  служби  медицини  катастроф.  

Забезпечення функціонування і удосконалення структури цієї служби. 

     Визначення науково-методичних    принципів    підготовки   та  

підвищення кваліфікації працівників служби  медицини  катастроф  і  

забезпечення  її  роботи  з ліквідації медико-санітарних наслідків  

надзвичайної ситуації. 

     Розроблення методик  для  навчання населення з питань надання  

першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

 

 

 

Самостійна робота 

 
Тема 1 Категорійно-понятій-ний апарат з безпеки життєдіяльності, так-сономія 

небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек 

Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту 

Тема 3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки 

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психоло-

гічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайної ситуації 

Тема 5. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у надзвичайних 

ситуаціях 
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Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи  

цивільного захисту. Медико-санітарне   забезпечення   населення  на випадок 

надзвичайної ситуації 

 

Тема 7. Завдання й організація санітарно-епідеміологічної служби,  її  заклади,  установи   

та   формування,   принципи   їх використання  у  мережі  спостереження і 

лабораторного контролю та при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий (диференційний залік). 

Методи контролю: 

 фронтальне експрес-опитування; тестовий контроль; 

 онлайн-тестування на платформі Всеосвіта; 

 індивідуальне усне опитування; 

 рішення ситуаційних завдань; 

 контроль практичного тренінгу; 

 метод самоконтролю та самооцінки, взаємоконтроль; 

Критерії оцінювання за 4-бальною шкалою 

Критерії оцінювання 

Р
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ь
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м
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і Оцінка за 

національною 

шкалою 
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к
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м

е
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и
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-
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в
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н

и
й
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а

л
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Студент виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання 

і вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і 

нахили 

Високий 

(творчий) 
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Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 

Достатній 

(конструктивно 

варіативний) д
о
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Критерії оцінювання 
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Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродуктивний) 
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Студент володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину 

його відтворює на репродуктивному рівні 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу  

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 
н

ез
а

д
о

в
іл

ь
н

о
  

н
е 

за
р

ах
о

в
ан

о
 

 

10. Політика освітнього компонента 

Політика щодо академічної доброчесності. 

 самостійне виконання навчальних завдань поточного та 

підсумкового контролів без використання зовнішніх джерел  

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, 

підготовки практичних завдань під час заняття);  

 списування під час контролю знань заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів); 

 самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне 

оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичення 

ідей, тверджень, відомостей. 

З метою запобігання, виявлення та протидії академічного плагіату в 

навчальних працях викладачів, здобувачів освіти в закладі розроблено 

«Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 
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навчальних працях працівників та здобувачів освіти Кам’янець-Подільського 

медичного фахового коледжу». 

Політика щодо відвідування. 

Політика щодо відвідування усіх форм занять регламентується 

«Положенням про організацію освітнього процесу у Кам’янець-

Подільському медичному фаховому коледжі» 

Здобувач зобов’язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку 

коледжу та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом, дотримуватися 

етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов’язковим 

компонентом оцінювання. 

Політика щодо відвідування усіх форм занять регламентується 

«Положенням про організацію освітнього процесу у Кам’янець-

Подільському медичному фаховому коледжі» 

Здобувач зобов’язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку 

коледжу та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом, дотримуватися 

етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов’язковим 

компонентом оцінювання. 

 

Політика щодо перескладання. 

Порядок відпрацювання пропущених занять з поважних та без 

поважних причин здобувачами освіти коледжу регламентується 

«Положенням про порядок відпрацювання студентами Кам’янець-

Подільського медичного фахового коледжу пропущених лекційних та 

практичних занять». 

Політика щодо дедлайнів. 

Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися термінів, передбачених 

вивченням ОК і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Політика щодо апеляції. 

У випадку конфліктної ситуації під час проведення контрольних 

заходів або за їх результатами, здобувач освіти має право подати апеляцію 

згідно з «Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів знань 

здобувачами передвищої освіти Кам’янець-Подільського медичного 

фахового коледжу». 

Політика щодо конфліктних ситуацій. 

Кам’янець-Подільський медичний фаховий коледж прагне зберегти 

територію закладу місцем роботи та навчання для викладачів, співробітників 

і здобувачів освіти, де немає будь-яких форм забороненої дискримінації та 

переслідувань.  
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Кам’янець-Подільський медичний фаховий коледж дотримується 

стандартів, які сприяють повазі і людській гідності в освітньому середовищі, 

академічній доброчесності та професіоналізму. Сексуальні провини і 

насильство у відносинах в будь-якій формі суперечать місії і основним 

цінностям коледжу, порушують політику коледжу. Якщо ви, або хтось із 

ваших знайомих постраждав від сексуального насильства, переслідування 

або сексуальної експлуатації, зверніться до психологічної служби коледжу 

(контактний телефон: 03849-9-02-64). 

 

11. Перелік  питань для підготовки здобувачів освіти до 

диференційованого заліку 

 

1. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове.  

2. Взаємодія людини з середовищем проживання, природні й антропогенні, 

небезпечні й шкідливі фактори навколишнього середовища. 

3. Джерела забруднення, небезпечні й шкідливі фактори навколишнього 

середовища. 

4. Виробниче середовище. Шляхи негативної дії виробничого середовища. 

5. Роль і завдання медичних працівників в забезпеченні безпеки 

життєдіяльності людини. 

6. Класифікація шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища. 

7. Методи і засоби оцінки мікрокліматичних умов праці. 

8. Засоби індивідуального захисту робітників. Класифікація. 

9. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій. 

10. Виробничі аварії та катастрофи, стихійні лиха. Основні поняття. 

11. Основні уражаючі фактори, їхні параметри. 

12. Наслідки впливу на людей уражаючих факторів. 

13. Особливості радіоактивного забруднення місцевості і зараження повітря 

при аваріях на АЕС. 

14. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Методика оцінки. 

15. Основні принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних 

робіт. 

17. Стихійні лиха, їх медико-тактична характеристика. 

18. Поведінка людей у надзвичайних ситуаціях і екстрена медична допомога 

при психоемоційних розладах. 

19. Організація медичного забезпечення під час евакуації населення з районів 

катастроф і стихійного лиха. 

20. Організація і засоби першої медичної допомоги населенню, що 

постраждало у надзвичайних ситуаціях. 

21. Організаційні основи надання кваліфікаційної допомоги в надзвичайних 

ситуаціях. 

22. Порядок використання сил і засобів МСЦО. 

23. Організація медичного розподілу постраждалих. 
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24. Евакуація постраждалих у лікувальні установи. 

25. Організація першої медичної та долікарської допомоги потерпілих в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

26. Особливості організації екстреної медичної допомоги дітям та підліткам. 

27. Санітарно-епідеміологічна розвідка в районі надзвичайних ситуацій. 

28. Медичне сортування в осередку ураження та евакуація потерпілих. 

29. Використання медичних та хімічних засобів захисту людей в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

 

                                                     12. Рекомендована література 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

 

1. ДСТУ 2272:2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять”URL:https://ammokote.com/wpcontent/uploads/2020/08/DSTU_2272_

2006.pdf 

2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Київ: Відділ поліграфії 

Українського центру держ сан епіднаглядуМОЗУкраїни, 1998. 125 с. 

3. Про адміністративні порушення: Закон України. Київ. 1993. 

4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення: ЗУ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27.  

5. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 

України від 14 січня 1998 р. Київ. 1998. 

                              Основна література 

 

1. Тарасюк В.С.,  Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних 

закладах. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів 

вищих медичних навчальних закладів. Київ ВСВ «Медицина», 2015. 519 с. 

2. 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: 

«Новий Світ». 328 с. 

https://ammokote.com/wpcontent/uploads/2020/08/DSTU_2272_2006.pdf
https://ammokote.com/wpcontent/uploads/2020/08/DSTU_2272_2006.pdf
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3. О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко Безпека життєдіяльності. 

«Видавництво «Центр учбової літератури». Київ. 2013. 448 с. 

4. Яворовський О.П. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці. 

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. 

Київ. ВСВ «Медицина».  2015. 287 с. 

5. Касевіч Н.М. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних 

працівників. Київ ВСВ «Медицина» 2013. 236 с. 

6. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – 

Київ. Центр учбової літератури, 2008. 158 с.  

7. 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. 

8. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. 

Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка. 2005. 301 с 

 

Додаткова література 

 

1. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. 

Київ. Центр учбової літератури,  2009. 120 с.  

2. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. "Безпека життєдіяльності" 

навчально-контролюючі тести. Київ. "Саміт-книга", 2005. 148 с.  

3. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби 

пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний 

посібник. Київ. 2011. 189 с. 

15 Інформаційні ресурси 

1. Журнал «Безпека життєдіяльності» 

2. Дані Інтернету Офіційне інтернет-представництво Президента України 

http://www.president.gov.ua/. 

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

4. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 
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5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com. 

6. Міністерство екології та природних ресурсів України  

http://www.menr.gov.ua/. 

7. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

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

9. Постійне представництво України при ООНhttp://www.uamission.org/. 

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

11. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

http://vulcan.wr.usgs.gov/(англійською мовою). 

12. Український інститут досліджень навколишнього середовища i 

ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України  

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

13. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду). 

http://www.dnop.kiev.ua 

14. Офіційний сайт Фонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на 

виробництвіта професійних захворювань України.http://www.social.org.ua 

 

 

Викладач _______________________ 

(підпис) 

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.uamission.org/
Північноатлантичний%20альянс%20(НАТО)
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.dnop.kiev.ua/
http://www.social.org.ua/

