




Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Основи охорони праці та БЖД» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 014 

«Середня освіта (Географія)».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи захисту людей в умовах 

повсякденного життя та у надзвичайних ситуаціях.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Основою для освоєння дисципліни є знання, вміння та навички, отримані в процесі 

вивчення таких дисциплін як вікова фізіологія та гігієна, вікова психологія.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  
Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності  

Змістовий модуль 2. Охорона праці 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна викладається студентам освітнього ступеня «бакалавр». 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь 

і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення повсякденних та природних небезпек, техногенних аварій, які можуть 

спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на робочому 

місці та у побуті, а також забезпечення оптимального управління охороною праці на 

підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), 

формування у студентів відповідальності за особисту безпеку і усвідомлення необхідності 

обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки у побуті та 

безпеки праці на робочих місцях. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та 

навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог 

щодо забезпечення охорони праці, безпеки персоналу та захисту в небезпечних та 

надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів 

галузі, матеріальних та культурних цінностей у межах науково-обґрунтованих критеріїв 

прийнятного ризику, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних 

сферах професійної діяльності. 

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» майбутні 

бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій 

з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у відповідних напрямах підготовки для 

вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та 

здоров’я персоналу об’єктів господарювання в умовах небезпечних і надзвичайних 

ситуацій. 

У здобувачів, які навчаються за ОП «Середня освіта (Географія)» процес вивчення 

дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей та 

програмних результатів навчання: 

ЗК1 - Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6 - Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.  

ЗК10 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК14 - здатність моделювати, планувати та конструювати процес навчання 

географії в школі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із 

врахуванням гігієнічних вимог до нього, із застосуванням сучасних методик і освітніх 

технологій, в тому числі і інформаційних, для забезпечення якості навчально виховного 

процесу; застосовувати методи діагностування навчальних досягнень учнів з географії, 

здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення 

учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху 

ПРН21 - вміє оцінити здоров’я особистості, визначити допустимий рівень 



фізичного навантаження, визначає критерії і показники психічного й психофізичного 

розвитку дітей, враховує отримані дані при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, розробляє ефективні індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами, 

ПРН29 - здатний проектувати траєкторію власного професійного розвитку і 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання предметні 

компетентності. 

ПРН31 - забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє 

навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних особливостей, 

здійснює педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення 

учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху 

Після вивчення дисципліни, студенти повинні 

 знати: мету та основні завдання курсу «Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці», основні етапи розвитку проблеми забезпечення безпечної 

життєдіяльності, основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини, 

характеристики та вплив зовнішніх та внутрішніх негативних чинників на здоровий спосіб 

життя, вплив психофізіологічних особливостей людини та формування її безпеки, 

класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають 

на здоров’я людини, об’єкти та цілі безпеки життєдіяльності в системі «людина – життєве 

середовище» різного рівня, законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки 

життєдіяльності людини; основні поняття охорони праці, основні законодавчі акти про 

охорону праці, міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці, управління 

охороною праці, органи державного нагляду, громадський контроль із охорони праці, 

основи фізіології та гігієни праці, відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження 

їх здоров’я, навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу та в період роботи, 

відповідальність за невиконання вимог з охорони праці, основи електробезпеки та 

пожежної безпеки; 

вміти визначати рівень безпеки системи «людина – життєве середовище»; 

оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу, 

здорового способу життя; ідентифікувати небезпеку; визначати причини та можливі 

наслідки небезпек; оцінювати рівень небезпек; визначити психофізіологічні особливості 

людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки; надавати першу медичну допомогу в 

екстремальних ситуаціях собі та іншім потерпілим; визначати вимоги законодавчих актів 

у межах особистої та колективної відповідальності та визначати вимоги щодо навчання 

працівників з урахуванням їх функціональних обов’язків. Визначати шкідливі та 

небезпечні виробничі чинники на робочому місці. Визначати вимоги законодавчих і 

нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов’язків фахівця 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності 

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

небезпек. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. 

Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, 

надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура 

безпечної життєдіяльності як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію 

людства. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки 

життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, ідентифікація 

та квантифікація небезпек. Види небезпек. 

 

Тема 2. Середовище проживання людини. Людина як елемент системи людина-

середа. Медико-біологічні основи безпеки життєдіяльності. 



Поняття «середовище проживання людини»: довкілля, виробниче, побутове. 

Раціональні умови забезпечення БЖД. Гомеостаз як особливий механізм захисту 

організму людини. Біоритми людського організму. Зовнішні та внутрішні подразники, що 

впливають на стан людини та здоровий спосіб життя. Організм в оточуючому середовищі. 

Характеристика аналізаторів. Закон Вебера-Фехнера. 

Гранично допустимий вплив шкідливих факторів на людину. Функціональний стан 

оператора. 

 

Тема 3. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки. Індивідуальний та груповий ризик. 

Концепція прийнятного ризику. Управління безпекою через порівняння витрат та 

отриманих переваг від зниження ризику. 

Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до 

визначення ризику. Методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ризику 

імовірнісних структурно-логічних моделей. Розробка ризик-стратегії з метою зниження 

вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 

 

Тема 4. Класифікація НС. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 

Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів 

заподіяних або очікуваних збитків. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної 

небезпеки. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища. 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або 

паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, 

підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. 

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання 

ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Пожежі у природних 

екосистемах, вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика 

небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. 

Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо 

небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума, короновірусна інфекція та ін.). Інфекційні 

захворювання тварин і рослин. 

 

Тема 5. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. 

Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії 

джерел техногенних небезпек. 

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в 

залежності від їхнього масштабу. 

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. 

Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Пожежі та вибухи. Фактори 

техногенних вибухів та пожеж, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, 

споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація 

об’єктів за їх пожежо-вибухо небезпекою. 

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Механізм дії іонізуючих 

випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре 

опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Режими захисту 

населення. Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до 

горіння, впливом на організм людини. Захист приміщень від проникнення токсичних 



аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю. 

 

Тема 6. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні 

та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС. 

Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки. 

Соціальні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини. Соціально-

політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види 

тероризму Вандалізм та тероризм. Суїцид. Корупція і криміналізація суспільства. 

Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками 

населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та 

наркоманія. 

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні 

властивості людського організму. Типи поведінки людини та її психічна діяльність: 

психічні процеси, стани, властивості. Емоційні якості людини. Вплив характеру та 

темпераменту людини на її безпеку. Стрес. Психологічні фактори, що впливають на 

безпеку життєдіяльності людини. 

 

Тема 7. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно- 

функціональна структура захисту населення під час ООС та у НС. 

Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління 

безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію 

режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного 

управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і 

повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження та 

реагування на НС на державному рівні. 

Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, 

правил поведінки та способів дій в цих умовах. Мета і загальна характеристика 

рятувальних та інших невідкладних робіт під час Операції Об’єднаних сил (ООС). 

 

Тема 8.Перша долікарська допомога при невідкладних станах, що виникають у 

повсякденні та під час надзвичайних ситуацій. 

Поняття про першу долікарську допомогу, невідкладний стан, принципи надання 

допомоги при невідкладних станах людини, алгоритм проведення тощо. Принципи етики 

та моралі під час надання першої долікарської допомоги. 

Первинні засоби першої допомоги. Індивідуальна та колективна аптечка. 

Види уражень організму: опіки, обмороження, отруєння, удушення, теплові удари, 

механічні ушкодження, струс мозку, утоплення, укуси комах та тварин, клінічна смерть. 

Кровотечі. Види, ознаки, перша допомога. Обробки ран при механічних ушкодженнях. 

Опіки. Види, ознаки, перша допомога. Обмороження. Види, ознаки, перша допомога. 

Переломи. Види, ознаки, перша допомога. 

Правила накладання шин при переломах. Використання підручних засобів. Правила та 

порядок дій при виведенні людини з непритомного стану, при наданні потерпілому 

штучного дихання та проведенні непрямого масажу серця. 

 

Змістовий модуль 2. Охорона праці 

Тема 9. Загальні питання охорони праці. Основні поняття. Навчання з питань 

охорони праці. 

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи 

дисципліни «Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни 

та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних 

виробничих чинників. 

Навчання з питань охорони праці. Принципи організації та види навчання з питань 



охорони праці. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час 

професійного навчання. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 

під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з 

питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Навчання 

з питань охорони праці посадових осіб. 

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення 

інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, 

студентів. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. 

 

Тема 10. Правові та організаційні основи охорони праці 

Основні положення законів України: «Про охорону праці», Кодекс законів про 

працю, «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності» та інші. 

Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії 

прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання 

вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги 

та ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП. Стандарти в галузі охорони праці. 

Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні 

стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні 

документи з охорони праці. 

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. 

Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що 

діють в організації. 

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за 

порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за створення 

перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і 

представників професійних спілок. 

Поняття про систему державного управління охороною праці в Україні. 

Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці. 

Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Органи державного 

нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. Громадський контроль за 

станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з 

питань охорони праці, їх обов'язки і права. Комісія з питань охорони праці підприємства. 

Основні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному 

договорі. 

Поняття про атестацію робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та 

зміст атестації. Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та 

напрямки роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Стимулювання 

охорони праці. 

 

Тема 11. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

Умови праці. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація. 

11.1. Психофізіологічні вимоги до умов праці: психологічні, фізіологічні, 

технічні. Система «Людина-машина», «Людина-оператор». Ергономіка. Основи фізіології 

ручної, механізованої, автоматизованої, конвеєрної, розумової праці, праці з 

використанням засобів обчислювальної техніки та персональних комп’ютерів. Роль 

центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома. Вплив характеру 



праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, санітарних умов праці 

в цілому на функціонування організму та його окремих систем. Загальний підхід до 

оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що відповідають нормативам. Небезпечні 

зони. Організація робочого місця. Принципи розташування органів управління в робочому 

просторі, боротьба з монотонністю. Ритм праці, фази працездатності. Колір на 

виробництві. Знаки безпеки. 

11.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Класифікація шумів за 

походженням (механічні, гідро-, газо- та електродинамічні), за характером спектра та 

часовими характеристиками. Дія шуму на організм 

людини, зміни у функціонуванні окремих систем організму. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до показників вібрації. Параметри вібрації: амплітуда, віброшвидкість, 

віброприскорення, частота. Вібрація як позитивний і негативний чинник виробничого 

процесу. Класифікація вібрацій за походженням, локальні вібрації робочих місць. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до показників опромінення. Параметри полів випромінювань. 

Класифікація електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань за 

частотним спектром, їх джерела. Вплив на людину. Гранично допустимі напруженості 

полів. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників освітлення. Природне освітлення, його 

значення як виробничого і фізіолого-гігієнічного чинника для працюючих. Системи 

природного освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх використання залежно від 

розмірів приміщень. Орієнтація робочих місць відносно світлових отворів. Експлуатація 

систем природного освітлення. Штучне освітлення робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, 

охоронне. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників вентиляції. Природна вентиляція. 

Інфільтрація та аерація, область їх застосування. Системи штучної вентиляції. 

Повітропроводи, повітророзподільна арматура, фільтри, вентилятори, калорифери. 

11.3. Основи радіаційної безпеки, вплив іонізуючих випромінювань на організм 

людини. Хімічні виробничі фактори. Дія токсичних та отруйних речовин. Класифікація 

речовин гостро направленої дії (Г), алергічної дії (А), фіброгенної (Ф) та канцерогенної 

(К). Класи небезпечності речовин залежно від гранично допустимих концентрацій. 

Допустимі рівні шкідливих факторів. 

11.4. Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. 

Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації 

параметрів мікроклімату. Заходи та засоби захисту людини від дії небезпечних та 

шкідливих факторів. 

 

Тема 12. Основи електробезпеки 

Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Причини 

летальних наслідків від дії електричного струму. Фактори, що впливають на наслідки 

ураження електричним струмом. Сила струму. Величина напруги. Опір тіла людини 

проходженню струму. Вид та частота струму. Тривалість та шлях протікання струму через 

людину. Індивідуальні особливості людини. Допустимі значення струмів і напруг. 

Основні причини електротравм. Особливості враження людини електричним струмом. 

Профілактика електротравматизму. 

Класифікація виробничих приміщень за ступенем небезпеки. Система 

електрозахисних заходів та засобів безпечної експлуатації електроустановок: технічних 

засобів, електрозахисних засобів, організаційних заходів. 

 

Тема 13. Основи пожежної та вибухонебезпеки. 

Суть процесу горіння. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. 

Класифікація видів горіння. Повне і неповне згорання. Горіння, вибух і детонація. 

Гомогенне та гетерогенне горіння. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини. 

Основні причини пожеж. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. 

Класифікація загальних заходів пожежної профілактики. Види пожеж. 



Система попередження пожеж. Методи запобігання виникненню джерела 

підпалювання. Система пожежного захисту (локалізація, обмеження розповсюдження, 

ліквідація). Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби 

гасіння пожежі. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. Протипожежне водопостачання. 

Устаткування пінного, газового та порошкового пожежогасіння. 

Система організаційно-технічних заходів: вивчення питань пожежної безпеки 

працівниками, державний нагляд, пожежна охорона, інструкції щодо безпечного 

використання небезпечних матеріалів і речовин. Добровільна охорона, комісії на 

підприємствах, в установах, організаціях. Обов’язки та відповідальність. Пожежна 

сигналізація. Засоби виявлення пожежі та сповіщення про пожежу. Евакуація людей. 

Автоматичні електричні системи пожежної сигналізації. Ручні та автоматичні сповіщувачі 

про пожежу. 

 

Тема 14. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання. 

Профілактика травматизму. 

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого 

характеру. Інциденти та невідповідності. Причини травматизму: організаційні, санітарно-

гігієнічні, психофізіологічні, технічні. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні 

заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. Поняття про 

«Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на підприємствах, в організаціях та установах». Мета та завдання профілактики 

нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Медичні огляди. 
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16. Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України - http://www.rada.kiev.ua 

2. Офіційне інтернет-представництво Президента України 

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

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

5. Міністерство екології та природних ресурсів України 

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

6. Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій: http://www.dsns.gov.ua/. 

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

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

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

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

Українського центру Держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с. 

11. Про охорону праці: Закон України. – К., 2006. 

12. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 

січня 1998 р. – К., 1998. 

13. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

14. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. - http://www.social.org.ua 

15. Державна служба України з питань праці - http://dsp.gov.ua/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: підсумковий контроль за 

дисципліною – екзамен. Екзамен студент отримує, якщо під час опанування дисципліни він набрав 

60 і більше балів. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання студентів здійснюються шляхом 

опитування на лекціях і практичних заняттях, тестування, усного опитування з теоретичного 

матеріалу (колоквіумів), письмових модульних контрольних робіт. 
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