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Коротка 
анотація курсу 

Ми живемо в світі, який дуже динамічно змінюється. Нові матеріали, 
технології та продукти на їхній основі з’являються зараз набагато частіше, 
а нової інформації набагато більше, ніж ще 20 років тому. Буквально за 
одне покоління люди отримали нові можливості, а разом з тим — і нові 
ризики. На жаль, державні інституції, які покликані нас оберігати від них, 
досить часто не встигають реагувати на сучасні виклики. Тому зростає 
роль кожної людини у гарантуванні як власної, так і колективної безпеки. 

Дисципліна «Безпека життєдіяльності» призначена для студентів спеціаль-
ності «Готельно-ресторанна справа» географічного факультету. Як частина 
обов’язкової програми вона сприяє засвоєнню загальних компетентностей, 
які є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
 здатність розуміти і опрацьовувати ідеї та думки на основі логічних 

аргументів і перевірених фактів;  
 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел;  
 здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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Завдання курсу Головне завдання вивчення дисципліни полягає у набутті загальних 
компетентностей та здатності використовувати їх для підвищення рівня 
безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та трудової діяльності, 
так і за надзвичайних ситуацій. Досягнути цього можна шляхом 
формування елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, 
за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього 
середовища є найважливішими пріоритетами життєдіяльності. 

Очікувані 
результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності, а 

також організаційно-правові заходи її гарантування відповідно до 
законодавства; 

 головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого (зокрема, у 
закладах готельно-ресторанного господарства), побутового та 
позавиробничого середовищ; 

 параметри навколишнього природного середовища, які визначають 
безпечні умови життєдіяльності людини; 

 умови виникнення та розвитку небезпек, а також їхнього 
переростання у надзвичайні ситуації; 

 основи функціювання організму людини як цілісної системи; 
вміти: 

 оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу середовище 
перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу та 
суспільства; 

 обґрунтувати головні підходи і заходи збереження життя, здоров’я 
та захисту працівників (зокрема, у закладах готельно-ресторанного 
господарства) в умовах загрози та виникнення небезпечних і 
надзвичайних ситуацій; 

 визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з 
урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити 
надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на 
суб’єктах господарювання; 

 забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з 
питань безпеки життєдіяльності та дій у надзвичайних ситуаціях; 

 надати необхідну домедичну допомогу людині (чи самодопомогу) у 
разі виникнення невідкладного стану. 

Рекомендована 
література 

Базову літературу можна знайти у бібліотеках університету, а посібники 
авторства викладачів кафедри до того ж викладені на сайті кафедри за 
посиланням:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/study-materials/ 
Базова 

1. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2005. 301 с. 

2. Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека життєдіяльності: 
короткий виклад та засоби контролю знань : навч. посіб. / за ред. 
З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 268 с. 

3. Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, 
С. В. Писаревська, О. В. Стельмахович ; за ред. З. М. Яремка. Львів 
: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 430 с. 

4. Кіт Л. Я., Наливайко Н. В. Основи рятування і збереження життя 
людини у невідкладному стані : навч.-метод. посіб. Львів : Друк на 
потребу, 2017. 135 с. 
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Перелік допоміжної літератури та інформаційних ресурсів Інтернет-
мережі можна знайти у робочій навчальній програмі курсу за посиланням: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/study/programs/heohrafichnyj-fakultet/ 

Тривалість курсу Один семестр (перший семестр  І курсу). 

Обсяг курсу Загальний обсяг — 90 год, зокрема 16 год лекцій, 32 год практичних занять 
і 42 год самостійної роботи. Кредитів ЄКТС — 3. Змістових модулів — 3. 

Ключові слова Небезпека, надзвичайна подія, надзвичайна ситуація, ризик, оцінювання 
ризику, безпека, культура безпеки, концепція сталого розвитку, концепція 
допустимого ризику, системи безпеки, заходи захисту, охорона праці, 
умови праці, цивільний захист, домедична допомога, психофізіологічна 
надійність людини, спосіб життя. 

Формат курсу Очний, заочний. 

Методи 
навчання 

Головними методами навчання є: 
 словесні методи (лекції, бесіди з елементами формування 

проблемних завдань); 
 наочні методи (мультимедійні презентації, рисунки на дошці, 

ілюстрації); 
 практичні методи (розрахункові вправи з аналізом моделей 

реальних ситуацій); 
 проблемно-пошукові (виконання завдань самостійної роботи, 

спрямованих на активізацію отриманих знань під час аудиторних 
занять та виробленню навичок самостійної пізнавальної діяльності); 

 електронне навчання (e-learning); 
 мобільне навчання (m-learning). 

Підсумковий 
контроль, форма 

Семестровий залік оформляють на підставі результатів виконання усіх 
видів навчальної діяльності упродовж семестру. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Дисципліна має три змістовні модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 
Навчальні досягнення студентів оцінюють за 100-бальною шкалою, 
контролюючи якість виконання: 

 індивідуальних завдань на практичних заняттях [13 занять, 
кожне з яких оцінюють максимально у 3 балів (у 2 бали — 
правильність виконання завдання, у 1 бал — висновок, у якому 
аналізують отримані результати), загалом  — 39 балів];  

 самостійної роботи, за якістю виконанням одного індивідуального 
науково-дослідного завдання, яке оцінюють максимально у 11 балів 
[під час оцінювання враховують розуміння законодавчого акту, який 
Ви аналізуєте; логічність висловлювання думки; обґрунтованість / 
доказовість тверджень; оригінальність / креативність у 
формулюванні власних думок; професійність (стиль написання, 
дотримання правил орфографії та пунктуації, правильність 
оформлення переліку використаних джерел інформації)]; 

 контрольного опитування у вигляді письмових тестів, яке містить 
теоретичні та практичні питання, що винесені на лекції, практичні 
заняття та на самостійне опрацювання [оцінюють максимально у 50 
балів]. 
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Питання до 
письмового 

контрольного 
опитування 

У другій частині посібника [Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. 
Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань : 
навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 
268 с.] подано тестові завдання для контролю знань студента: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/study-materials/ 

Правила в 
аудиторії 

Від здобувачів вищої освіти очікується регулярне відвідування лекційних та 
практичних занять. Інформування викладачів про пом’якшувальні обставини, 
що впливають на відвідування, є на відповідальності студентів. 
Відпрацювання пропущених занять здійснюється відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
 
Мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби зв’язку, пристрої 
зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також 
окремі елементи, що можуть бути складовими відповідних технічних 
засобів чи пристроїв, можна приносити з собою, але дозволено 
використовувати лише з навчальною метою.  
Використання цих пристроїв, а також друкованих або рукописних 
матеріалів на підсумковому контрольному опитуванні заборонено! 
У разі порушення даних вимог студент буде позбавлений права на 
продовження виконання практичної чи підсумкової роботи. 

Доброчесність В Університеті діє політика дотримання академічної доброчесності. 
Здобувачі вищої освіти є відповідальними за знання та дотримання її 
вимог. Зокрема, в Університеті вимагається: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання; 

 посилання на джерела інформації у разі використання невласних 
ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 
права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 
джерела інформації. 

 
Детальнішу інформацію з цього питання можна знайти за посиланням: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf 
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СХЕМА КУРСУ 

Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
І Тема 1.  Теоретичні основи 

безпечної життєдіяльності 
ЛК*-1.  Науково-технічний 
прогрес, розвиток і безпека 
цивілізації 
1. Чинники, які призвели до 
актуалізації питань безпеки 
життєдіяльності. 
2. Головні концепції безпеки 
життєдіяльності. 
3. Модель життєдіяльності 
людини. 
4. Головні визначення 
безпеки життєдіяльності. 

[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.5–14, 124–171: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/Book_Yaremko_2011_II-
1.pdf] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2015/10/BZhD_Introduction.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2015/10/BZhD_Part_1.pdf] 

3 Протягом 
тижня 

І Тема 1.  Теоретичні основи 
безпечної життєдіяльності 
ПЗ†-1.  Оцінювання 
небезпечних чинників для 
життя людини в сучасних 
умовах 

Теоретичні питання для підготовки: 
Визначення ризику, його кількісне оцінювання.  
Коефіцієнт індивідуального ризику та методичні 
підходи до його оцінювання.  
Динаміка зміни загального та смертельного 
виробничого травматизму в Україні.  
Порівняльний аналіз стану травматизму в Україні 
та світі.  
Методи оцінювання стану виробничого 
травматизму на рівні країни та суб’єкта 
господарювання. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.12–14.] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2015/10/BZhD_Part_1.pdf] 
 
[Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, 
С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, О. В. Стельмахович 
; за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. С.154-166.] 
 
[http://dsp.gov.ua/category/diyalnist/travmatyzm-na-
vyrobnytstvi/] 

3 Протягом 
тижня 

  Розподіл індивідуальних науково-дослідних 
завдань для самостійної роботи студентів: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/02/BGD_IZ_2018.pdf 

2 IX-й 
тиждень 

II Тема 1.  Теоретичні основи 
безпечної життєдіяльності 
ПЗ-2.  Моделювання 
небезпечних подій та 
оцінювання рівня 
індивідуального ризику 

Методичні матеріали для підготовки 
(завантажити на смартфон/планшет/ноутбук): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BGD_PR-2_rozdat.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Небезпечні ситуації як сукупність багатофакторних 
подій, розподілених в просторі і часі.  
Етапи кількісного аналізу розвитку небезпечних 
подій та оцінювання ризику.  

3 Протягом 
тижня 

 
* Лекційне заняття. 
† Практичне заняття. 
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Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
Визначення головних небезпечних подій.  
Застосування імовірнісних структурно-логічних 
моделей у розрахунках ризиків.  
Сучасні ризик-стратегії щодо зниження 
вірогідності реалізації небезпечних подій і 
мінімізації можливих негативних наслідків. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.22–27.] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2015/10/BZhD_Part_1.pdf] 

ІІІ Тема 1.  Теоретичні основи 
безпечної життєдіяльності 
ЛК-2.  Головні завдання та 
проблеми безпеки 
життєдіяльності 
1. Ідентифікація ризику та 
його складові. 
2. Ефективність функцію-
вання систем безпеки. 
3. Управління безпекою та 
головні умови безпечної 
життєдіяльності. 
4. Класифікація небезпечних 
чинників. 
5. Головні принципи 
гарантування безпеки 
життєдіяльності. 

[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.14–28, , 124–171: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/Book_Yaremko_2011_II-
1.pdf] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2015/10/BZhD_Part_1.pdf] 

3 Протягом 
тижня 

III Тема 2.  Основи техногенної 
безпеки 
ПЗ-4.  Аналіз небезпеки під 
час роботи зі шкідливими 
та 
вибухопожежонебезпечними 
речовинами 

Методичні матеріали для підготовки 
(роздрукувати): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/03/BGD_PR-4_rozdat.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Шкідливі та вибухопожежонебезпечні речовини і 
головні заходи безпеки під час роботи з ними.  
Чистота повітря виробничих приміщень.  
Безпека використання побутового газу. 
Невідкладна допомога у разі отруєння продуктами 
горіння. 
Мікроклімат приміщень та його роль у створенні 
комфортних умов професійної діяльності. 
Обґрунтування вибору засобів підтримання 
оптимальних параметрів мікроклімату та належної 
чистоти повітря приміщень. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.91–97.] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/06/BZhD_Part_5.pdf] 
 

4 Протягом 
тижня 
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Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
IV Тема 2.  Основи техногенної 

безпеки 
ПЗ-5.  Оцінювання небезпек 
під час експлуатації 
електрообладнання 

Методичні матеріали для підготовки 
(завантажити на смартфон/планшет/ноутбук): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BGD_PR-5_rozdat.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Дія електричного струму на організм людини. 
Електротравматизм та основи безпеки експлуатації 
електрообладнання Загальні вимоги електробезпеки 
до технологічного обладнання та процесів. 
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки 
ураження електричним струмом. Безпечна 
експлуатація електроустановок: організаційні, 
технічні та електрозахисні засоби і заходи. 
Електробезпека на залізничному транспорті. 
Пожежна безпека під час експлуатації 
електрообладнання. Невідкладна допомога у разі 
ураження електричним струмом. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.64–66.] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf] 

4 Протягом 
тижня 

V Тема 2.  Основи техногенної 
безпеки 
ЛК-3.  Техногенне 
середовище та його 
негативні чинники 
1. Техногенне середовище та 
його складові 
2. Головні принципи 
виробничої діяльності 
3. Чинники виробничого 
середовища 
4. Електромагнітні чинники 
5. Сучасні інформаційні 
технології та безпека 
життєдіяльності 
6. Хімічні чинники 

[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.57–86, 211–230: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/Book_Yaremko_2011_II-4.pdf] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf] 
 
[Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я 
працівників під час роботи з екранними 
пристроями.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18] 

3 Протягом 
тижня 

 Тема 3.  Природне 
середовище та його вплив на 
життєдіяльність людини 
(самостійна робота) 
Природне середовище як 
критерій безпеки 
життєдіяльності 
1. Біологічний кругообіг 
2. Головні характеристики 
складових природного 
середовища  
3. Антропогенний вплив та 
сучасні екологічні проблеми 

Забруднення атмосфери аерозолями та оцінювання 
його впливу на здоров’я людини. Негативний вплив 
на здоров’я людини природних джерел забруднення 
атмосфери. Пожежі у природних екосистемах. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.45–56, 199–210:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/Book_Yaremko_2011_II-3.pdf] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf] 

5 XV-й 
тиждень 
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Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
V Тема 3.  Природне 

середовище та його вплив на 
життєдіяльність людини 
ПЗ-6.  Забруднення атмо-
сфери аерозолями та його 
вплив на здоров’я людини 

Методичні матеріали для підготовки 
(завантажити на смартфон/планшет/ноутбук): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/03/BGD_PR-6_rozdat.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Забруднення атмосфери аерозолями та оцінювання 
його впливу на здоров’я людини. Негативний вплив 
на здоров’я людини природних джерел забруднення 
атмосфери. Пожежі у природних екосистемах. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.64–66.] 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf] 

3 Протягом 
тижня 

VI Тема 4.  Організаційно-
правові засади безпеки праці 
та охорони здоров’я 
працівників під час 
професійної діяльності 
ПЗ-7.  Аналіз умов праці та 
працездатності людини 

Теоретичні питання для підготовки: 
Загальні підходи до оцінювання умов праці та 
гарантування безпечних і здорових умов праці.  
Узагальнені чинники середовища професійної 
діяльності як сукупність чинників фізичної, 
хімічної та біологічної природи, які діють на 
працівника на робочому місці. Чинники, що 
визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 
Чинники, що формують нервово-емоційне 
напруження під час професійної діяльності.  
Класифікація умов праці за показниками 
шкідливості та небезпечності чинників середовища 
професійної діяльності, важкості та напруженості 
трудового процесу. Інтегральний показник 
важкості та напруженості праці.  
Вплив умов праці на працездатність людини. 
Обґрунтування заходів щодо оздоровлення умов 
праці. Ергономічні вимоги до організування 
робочих місць та трудових процесів. 
[Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, 
С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, О. В. Стельмахович 
; за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. С.233-245.] 

4 Протягом 
тижня 

VII Тема 2.  Основи техногенної 
безпеки 
ЛК-4.  Забезпечення 
техногенної безпеки 
1. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 
1.1. Умови виникнення 
горіння. 
1.2. Показники пожежовибу-
хонебезпечності речовин. 
1.3. Основи забезпечення 
пожежної безпеки. 
2. ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 
2.1. Характеристика йонізу-
вальних випромінювань. 
2.2. Захист від йонізувальних 
випромінювань. 

[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.67–69, 106–111, 231–258: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/Book_Yaremko_2011_II-5.pdf] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/06/BZhD_Part_5.pdf] 

3 Протягом 
тижня 
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Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
VII Тема 4.  Організаційно-

правові засади безпеки праці 
та охорони здоров’я 
працівників під час 
професійної діяльності 
ПЗ-8.  Освітлення 
приміщень та його 
нормування 

Теоретичні питання для підготовки: 
Освітлення приміщень: природне, штучне, 
суміщене. Класифікація освітлення. Нормування 
освітлення виробничих та адміністративних 
приміщень, розряди зорових робіт. Оцінювання 
рівня природного освітлення приміщень та 
забезпечення оптимального штучного освітлення. 
Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. 
 
[Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, 
С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, О. В. Стельмахович 
; за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. С.212-233.] 

4 Протягом 
тижня 

VIII Тема 5.  Захист населення і 
територій від надзвичайних 
ситуацій 
ПЗ-9.  Класифікація 
надзвичайних ситуацій та 
прийняття управлінських 
рішень 

Методичні матеріали для підготовки 
(завантажити на смартфон/планшет/ноутбук): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/04/BGD_PR-
7_2017_Table_1.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/04/BGD_PR-7_2017_Tables_2-
3.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/04/DK_019-2010.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Надзвичайні ситуації та їхня класифікація за при-
чинами походження, територіальним поширенням і 
обсягами заподіяних або очікуваних збитків.  
Класифікатор надзвичайних ситуацій. Алгоритм 
класифікації надзвичайних ситуацій.  
Критерії переходу небезпечної події у надзвичайну 
ситуацію, характерні показники класифікаційних 
ознак надзвичайних ситуацій та їхні порогові 
значення.  
 
[Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-
10] 
[Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх 
рівнями.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-
%D0%BF] 
[Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-18] 

4 Протягом 
тижня 

IX Тема 4.  Організаційно-
правові засади безпеки праці 
та охорони здоров’я 
працівників під час 
професійної діяльності 
ЛК-5.  Головні поняття 
охорони праці (ОП) та 
СУОП в Україні 
1. ОП та її складові 
2. Державна політика в галузі 
ОП 
3. Управління ОП 
3.1. Державне управління ОП 
3.2. Управління ОП 
власником підприємства 
3.3. Участь працівників в 
управлінні ОП 

[Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, 
С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, О. В. Стельмахович 
; за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. С.9–62, 296–355: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Introduction.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-1.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-2.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf] 

4 Протягом 
тижня 
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Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
IX Тема 1.  Теоретичні основи 

безпечної життєдіяльності 
ПЗ-3.  Організаційно-
правове гарантування 
безпеки життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту 
 
Контрольне опитування №1 

Кінцевий термін здачі індивідуальних завдань 
для самостійної роботи студентів! 
 
Контрольне рпитування №1 покликане оцінити 
засвоєння студентами навчального матеріалу, який 
належить до змістового модуля №1 робочої програми. 

2  

X Тема 5.  Захист населення і 
територій від надзвичайних 
ситуацій 
ПЗ-10.  Моніторинг 
надзвичайних ситуацій та 
головні джерела їхнього 
виникнення. 

Методичні матеріали для підготовки 
(роздрукувати): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/03/BGD_PR-
8_Lviv_region_map.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Урядова інформаційно-аналітична система з питань 
надзвичайних ситуацій: збирання, опрацювання, 
передавання та збереження моніторингової 
інформації. Складові моніторингу надзвичайних 
ситуацій: галузева та територіальна. Джерела 
небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій. 
Об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно 
небезпечні об’єкти. 

4 Протягом 
тижня 

XI Тема 5.  Захист населення і 
територій від надзвичайних 
ситуацій 
ЛК-6.  Організаційно-
правове забезпечення 
цивільного захисту (ЦЗ) 
населення та територій 
1. Головні положення 
міжнародного права з питань 
захисту людей. 
2. ЦЗ України. 
2.1. Історія становлення ЦЗ 
України. 
2.2. Кодекс ЦЗ України. 
2.3. Права та обов’язки 
громадян у сфері ЦЗ. 
3. Єдина державна система 
цивільного захисту (ЄДС ЦЗ). 
3.1. Головні завдання та орга-
нізаційна структура ЄДС ЦЗ. 
3.2. Сили ЦЗ. 
3.3. Режими функціювання 
ЄДС ЦЗ. 

[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.113–116.] 
 
[Основи цивільного захисту : навч. посіб. / 
В. О. Васійчук, В. Є. Гончарук, С. І. Качан, 
С. М. Мохняк. Львів : НУ «Львівська політехніка», 
2010. C.9–24.] 
 
[Кодекс цивільного захисту України.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/] 
 
[Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10] 

4 Протягом 
тижня 

XI Тема 6.  Психофізіологічна 
надійність людини в сучасних 
умовах 
ПЗ-12.  Роль 
психофізіологічних 
особливостей людини у 
гарантуванні її безпеки 

Методичні матеріали для підготовки 
(завантажити на смартфон/планшет/ноутбук): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/05/BGD_PR-
12_2017_temperament.png 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Визначення деяких психофізіологічних 
особливостей людини та обґрунтування їхньої ролі 
у гарантуванні безпеки особи. Основи підвищення 
психофізіологічної стійкості фахівців до 
професійних небезпек. Поняття про здоровий 
спосіб життя. Методи психічного оздоровлення та 
фізичного загартовування. 

4 Протягом 
тижня 



 11

Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.33–35.] 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_2.pdf] 

XII Тема 6.  Психофізіологічна 
надійність людини в сучасних 
умовах 
ПЗ-13.  Здорове та 
раціональне харчування як 
запорука збереження 
здоров’я та безпечної 
життєдіяльності 

Методичні матеріали для підготовки 
(роздрукувати): 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/04/BGD_PR-13_2017_Tables_2-
3.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/04/BGD_PR-
13_2017_Table_4.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/04/BGD_PR-
13_2017_Table_5.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/04/BGD_PR-13_2017_Tables_6-
7.pdf 
 
Теоретичні питання для підготовки: 
Основи раціонального харчування: достатність, 
повноцінність та регулярність. Роль води, 
поживних речовин, макро- та мікроелементів у 
забезпеченні нормального функціонування 
організму. Головні принципи здорового 
харчування. Вміст шкідливих речовин у продуктах 
харчування та їхній вплив на здоров’я людини. 
Вимоги радіозахисного харчування. Вміст 
радіонуклідів у продуктах харчування та їхній 
вплив на здоров’я людини. 
 
[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.35–44.] 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_2.pdf] 

4 Протягом 
тижня 

XIII Тема 6.  Психофізіологічна 
надійність людини (ПФН) в 
сучасних умовах 
ЛК-7.  Фізіологічні, 
психологічні та соціальні 
основи гарантування 
безпечної життєдіяльності 
1. ПФН та її складові. 
1.1. Фізіологічні основи 
життєдіяльності людини. 
Аналізатори людини та їхні 
спільні властивості. 
1.2. Психологічна надійність 
людини та її роль у 
гарантуванні безпеки.  
2. Методи оцінювання ПФН. 
3. Чинники, які впливають на 
ПФН. 

[Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека 
життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю 
знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С.29–44, 172–198: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/Book_Yaremko_2011_II-2.pdf] 
 
[Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.:  
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2015/10/BZhD_Part_2.pdf] 

4 Протягом 
тижня 
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Тиж-
день 

Тема, форма діяльності, 
план 

Завдання, рекомендовані джерела інформації 
Кількість  

годин 
Термін 

виконання 
4. Актуальність проблеми 
надійності людини у 
трудовому процесі. 

XIII Тема 7.  Основи рятування і 
збереження життя людини у 
невідкладному стані 
ПЗ-14.  Невідкладні дії у 
разі термінальних станів 
людини 

Теоретичні питання для підготовки: 
Етапи вмирання людського організму (термінальні 
стани). Первинний огляд потерпілого. 
Відновлювальне положення для потерпілого. 
Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації. 
 
[Кіт Л. Я., Наливайко Н. В. Основи рятування і 
збереження життя людини у невідкладному стані : 
навч.-метод. посіб. Львів : Друк на потребу, 2017. 135 
с.: http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/05/Book_Kit_FirstAid_2017.pdf] 

4 Протягом 
тижня 

XIV Тема 7.  Основи рятування і 
збереження життя людини у 
невідкладному стані 
ПЗ-15.  Невідкладні дії у 
разі кровотеч, ушкоджень 
м’яких тканин, кісток та 
суглобів 

Теоретичні питання для підготовки: 
Кровотечі: причини виникнення, ознаки та 
класифікація. Способи тимчасової зупинки кровотеч. 
Домедична допомога у разі закритих ушкоджень 
м’яких тканин (забоїв, розтягнень, розривів, струсів і 
стискань), суглобів (вивихів) і кісток (переломів). 
 
[Кіт Л. Я., Наливайко Н. В. Основи рятування і 
збереження життя людини у невідкладному стані : 
навч.-метод. посіб. Львів : Друк на потребу, 2017. 135 
с.: http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/05/Book_Kit_FirstAid_2017.pdf] 

4 Протягом 
тижня 

XV Тема 7.  Основи рятування і 
збереження життя людини у 
невідкладному стані 
ЛК-8.  Загальні принципи 
надання домедичної 
допомоги потерпілому під 
час надзвичайної ситуації 
1. Поняття домедичної 
допомоги, її головні завдання 
та принципи. 
2. Правове забезпечення 
домедичної допомоги. 
3. Загальний алгоритм 
надання домедичної 
допомоги. 
4. Поняття травм 
(ушкоджень), їхні типи. 
Травматичний шок. Послі-
довність дій з домедичної 
допомоги у разі травм. 

[Кіт Л. Я., Наливайко Н. В. Основи рятування і 
збереження життя людини у невідкладному стані : 
навч.-метод. посіб. Львів : Друк на потребу, 2017. 135 
с.: http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/05/Book_Kit_FirstAid_2017.pdf] 

4 Протягом 
тижня 

XV Тема 5.  Захист населення і 
територій від надзвичайних 
ситуацій 
ПЗ-11.  Міжнародне 
співробітництво України з 
питань безпеки 
життєдіяльності та 
цивільного захисту 
 
Контрольне опитування №2 

Контрольне рпитування №2 покликане оцінити 
засвоєння студентами навчального матеріалу, який 
належить до змістових модулів №1 і №2 робочої 
програми. 

2  

XVI ПЗ-16.  Підсумкове заняття: 
аналіз проблемних питань 
вивчення дисципліни 

 2  

 ЗАЛІК  2  

 


