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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть 

спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на 

об’єктах господарювання, під час туристичної діяльності, а також 

формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Завдання: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати 

професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо 

забезпечення безпеки персоналу та захисту населення 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 в 

межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Студент повинен 

знати:  

правові, нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення 

безпеки життєдіяльності; основи державного регулювання туристичної 

діяльності, основні положення міжнародної співпраці у галузі туризму, 

основні правила безпеки під час туристичних подорожей; 

вміти:  

визначати рівень безпеки системи «Людина – життєве середовище», 

ідентифікувати небезпеку; визначати зону небезпеки й причини та можливі 

наслідки небезпек; аналізувати привабливість регіону з точки зору безпеки 

туризму; класифікувати небезпечні шкідливі та вражаючі фактори; 

оцінювати рівень небезпеки; аналізувати вплив негативних факторів на стан 

здоров'я людини, реакцію організму людини на їх вплив та можливості 

організму адаптуватися до цих факторів; виявляти вплив небезпек на людину 

залежно від фізіологічного стану її організму, психофізіологічних якостей і 

особливостей; володіти основними поняттями щодо вимог до діяльності 



турпідприємств з боку державних контролюючих органів; застосовувати в 

практичній діяльності вимоги законодавчих актів та нормативних 

документів.  

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки 

повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції:  

 

 

Загальнокультурні компетенції охоплюють:  

• культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому 

питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища 

розглядаються як  найважливіші пріоритети в житті й діяльності; 

• знання сучасних проблем і головних завдань безпеки 

життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань 

виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення 

небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; 

• вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, 

безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій 

та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та 

захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій;  

• здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх 

повноважень. 

 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

виробничо-технологічна діяльність:  

• здатність орієнтуватися в основних методах і системах 

забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, 

системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; 

• вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в 

умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

• вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на 

об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та 

ліквідації їхніх наслідків;  

організаційно-управлінська діяльність:  

• здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в 

області забезпечення безпеки; орієнтуватися у нормах вітчизняного 

законодавства в галузі туризму; 



• знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної 

життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному 

обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; 

• вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в 

попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

проектно-конструкторська діяльність: 

• вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та 

техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії 

використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі; 

• вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та 

обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

• вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення 

безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 

педагогічно-консультативна діяльність: 

• обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання 

серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за 

надзвичайних ситуацій; 

• вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з 

практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних 

ситуаціях;  

контрольно-консультативна діяльність: 

• оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і 

виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати 

консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його 

рівня;  

• здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, 

визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища 

існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних 

речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів; 

 

 



 

2. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. «Теоретичні основи безпеки життєдіяльності».  

Розділ 2. «Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки, туристичну діяльність».  

Розділ 3. «Техногенні небезпеки та їхні наслідки».  

Розділ 4. «Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості». 

Розділ 5. «Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС». 

Розділ 6. «Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у НС». 

Розділ 7. «Управління силами та засобами об’єктів господарювання (ОГ) під 

час НС». 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва розділів, тем Всього Лек-

ції 

Семін

арські 

занят

тя 

Само- 

стійн

а 

робот

а 

І. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 6 4 - 2 

1.1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності 

2 2 - - 

1.2 Ризик, як кількісна оцінка небезпеки.  4 2 - 2 

ІІ. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії 

на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки, 

туристичну діяльність. 

4 2 2 - 

2.1 Природні загрози, характер їхніх проявів та дії 

на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки, 
туристичну діяльність. 

4 2 2 - 

ІІІ. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 18 6 4 5 

3.1 Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 

Типологія аварій на потенційно-небезпечних 

об’єктах. 

4 2 -  

3.2 Пожежна безпека 6 2 2 2 

3.3 Радіаційна безпека. 4 2 2 1 

3.4 Хімічна безпека. 4 - - 2 

ІV. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. 

6 2 2 2 

4.1 Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники 

ризику. Поведінкові реакції населення у НС. 

6 2 2 2 

V. Застосування ризик-орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних структурно-логічних 

моделей виникнення та розвитку НС. 

6 2 - 2 

5.1 Застосування ризик-орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних структурно-логічних 

моделей виникнення та розвитку НС. 

6 2 - 2 

VІ. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту 

населення та АТО у НС. 

8 2 2 2 

6.1 

 

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту 

населення та АТО у НС. Державне регулювання 

туристичної діяльності. 

8 2 2 2 

VІІ. Управління силами та засобами ОГ під час 

НС 

6 2 - 2 

7.1 Управління силами та засобами ОГ під час НС. 

Місцеві органи державної виконавчої влади в 

галузі туризму. 

6 2 - 2 

Всього 45 20 10 15 

 



4. Теми лекційних занять 
№  

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Розділ 1. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності 
Тема лекції 1. Категорійно- понятійний апарат з 
безпеки життєдіяльності  

 

План 

1. Основні етапи розвитку проблеми забезпечення 

безпеки життєдіяльності людини. 

2. Основні поняття,визначення та терміни безпеки 

життєдіяльності. 

3. Класифікація джерел небезпеки,небезпечних та 

шкідливих факторів. 

 

2 

2 2 Тема лекції 2. Ризик, як кількісна оцінка небезпеки 

 

План 

1. Загальний аналіз ризику 

2. Індивідуальний та груповий ризик 

3. Ідентифікація ризику 

4. Головні етапи кількісного аналізу та 

оцінювання ризику. 

 

2 

3 3 Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів 

та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти 

економіки, туристичну діяльність. 

Тема лекції 3. Природні загрози, характер їхніх 

проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти 

економіки, туристичну діяльність. 

 

План 

1. Загальні відомості. 

2. Литосферні небезпеки. 

3. Гидросферні небезпеки. 

4. Атмосферні небезпеки. 

5. Космічні небезпеки. 

6. Біологічні небезпеки. 

7. Тваринний та рослинний світ. 

 

2 

4 5 Розділ 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 

Тема лекції 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 

Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.  

 

 

2 



План 

1. Механічні небезпеки. 

2. Механічні коливання. 

3. Електромагнитні поля (ЕМП). 

4. Іонізуючі випромінювання. 

5. Електробезпека. 

6. Вибухи і пожежі. 

 

5 6 Тема лекції 5. Пожежна безпека 

 

План 

1. Поняття пожежної безпеки.  

2. Характерні причини виникнення пожеж.  

3. Пожежонебезпечні властивості речовин.  

4. Основні небезпечні чинники пожежі. 

5. Організація та технічні протипожежні заходи.  

6. Пожежна сигналізація.  

7. Протипожежний інструктаж та навчання. 

 

2 

6 8 Тема лекції 6. Радіаційна безпека. 

 

План 

1. Види радіоактивних частинок. 

2. Природні джерела радіоактивного 

випромінювання. 

3. Біологічна дія випромінювання. 

4. Норми радіаційної безпеки. 

5. Режим радіаційного захисту. 

 

2 

7 10 Розділ 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види 

та особливості. 

Тема лекції 7. Соціально-політичні небезпеки, їхні 

види та особливості. 

 

План 

1. Війни. 

2. Тероризм. 

3.  Екстремальні ситуації криміногенного 

характеру та способи їх уникнення. 

4. Соціальна небезпека – алкоголізм. 

5. Тютюнопаління. 

 

2 

8 12 Розділ 5. Застосування ризик-орієнтованого 

підходу для побудови імовірнісних структурно-

логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

2 



Тема лекції 8. Застосування ризик-орієнтованого 

підходу для побудови імовірнісних структурно-

логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

 

План 

1. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки 

складних систем, які охоплюють людину.  

2. Індивідуальний та груповий ризик.  

3. Концепція прийнятного ризику.  

4. Розподіл підприємств, установ та організацій за 

ступенем ризику їхньої господарської діяльності. 

5. Управління безпекою через порівняння витрат 

та отриманих вигод від зниження ризику.  

6. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, 

передача і ухвалення) та інструментів управління 

виявленим ризиком. 

 

9 13 Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функціональна 

структура захисту населення та АТО у НС. 

Державне регулювання туристичної діяльності. 

Тема лекції 9. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функціональна 

структура захисту населення та АТО у НС. 

Державне регулювання туристичної діяльності. 

  

План 

1.  Конституція України – основа національної 

безпеки України 

2. Законодавство України про охорону здоров'я 

3. Надзвичайний стан 

4. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій  

техногенного  та природного характеру за їх рівнями 

5. Правові засади цивільного захисту 

6. Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій  техногенного та природного характеру 

7. Захист населення від інфекційних хвороб  

8. Охорона праці 

9. Охорона навколишнього природного 

середовища. 

10. Попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення 

11. Загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві  та 

професійного захворювання, які спричинили втрату 

2 



працездатності 

12. Страхові виплати у зв'язку з нещасним 

випадком на виробництві та професійним 

захворюванням, які спричинили втрату працездатності, 

особам, що виїхали за межі України. 

13. Державне регулювання туристичної діяльності. 

  

10 15 Розділ 7. Управління силами та засобами ОГ під 

час НС. Місцеві органи державної виконавчої 

влади в галузі туризму  

Тема лекції 10. Управління силами та засобами ОГ 

під час НС. Місцеві органи державної виконавчої 

влади в галузі туризму  

 

План 

1. Загальні положення 

2. Основа управління безпекою життєдіяльності в 

Україні 

3. Єдина державна система  запобігання 

надзвичайних ситуацій в Україні 

4. Функціональна підсистема єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру 

5. Перевірка й оцінка стану техногенної безпеки 

потенційно  

небезпечних об'єктів господарювання 

6. Організація роботи з профілактики невиробничого 

травматизму 

7.  Державні органи по управлінню та нагляду за 

безпекою життєдіяльності. 

8. Місцеві органи державної виконавчої влади в 

галузі туризму. 

9.  Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів. 

10. Національна програма поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища.  

 

2 

  Разом 20 

 



6.Теми семінарських занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми, дисципліни та семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 4 Тема 2.1.  Природні загрози, характер їхніх проявів 

та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 

Тема семінарського заняття 1. Природні загрози, 

характер їхніх проявів та дії в туристичній 

діяльності. 

2 

2 7 Тема 3.2. Пожежна безпека. 

Тема семінарського заняття 2. Поняття пожежної 

безпеки. Характерні причини виникнення пожеж.  

2 

3 9 Тема 3.3. Радіаційна безпека. 

Тема семінарського заняття 3. Природні джерела 

радіоактивного випромінювання. Норми радіаційної 

безпеки. Біологічна дія випромінювання 

2 

4 11 Тема 4.1. Соціально-політичні небезпеки, їхні види 

та особливості. Соціальні та психологічні чинники 

ризику. Поведінкові реакції населення у НС. 

Тема семінарського заняття 4. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції 

населення у НС. 

2 

5 14 Тема 6.1. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функціональна 

структура захисту населення та АТО у НС. 

Тема семінарського заняття 5. Менеджмент 

безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО 

у НС. Державне регулювання туристичної діяльності. 

2 

 Разом  10 

 



8. Самостійна робота 
№  

з/п 

Назва теми Кількіст

ь годин 

1 Тема 1.2. Ризик, як кількісна оцінка небезпеки  

Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику.  

 

2 

2 Тема 3.1. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних об’єктах. 

Електромагнітні поля (ЕМП). Електробезпека. Радіаційна безпека 

1 

3 Тема 3.2. Пожежна безпека 

Пожежонебезпечні властивості речовин.  

Основні небезпечні чинники пожежі. 

2 

4 Тема 3.4. Хімічна безпека. 

Стисла характеристика хлору та аміаку. Безпека функціонування 

хімічно небезпечних об'єктів: від чого залежить і як 

забезпечується. Правила поведінки і дії населення в осередках  

хімічної поразки. 

2 

5 Тема 4.1. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС. Основні ризики розвитку 

туризму. 

2 

6 Тема 5.1. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та 

розвитку НС. 

Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні 

підходи до визначення ризику. 

2 

7 Тема 6.1.  Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО 

у НС. Державне регулювання туристичної діяльності. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві  та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності 

Страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком на 

виробництві та професійним захворюванням, які спричинили 

втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України. 

Державне регулювання туристичної діяльності. 

2 

8 Тема 5.4.  Управління силами та засобами ОГ під час НС.  

Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів. Національна 

програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. Місцеві органи державної виконавчої влади в галузі 

туризму. 

2 

 Разом 15 



9.Індивідуальні завдання 

Тематика презентаційних, реферативних та дослідницьких робіт 

студентів 

1.Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику. 

2. Загальні вимоги до безпеки туризму. 

3.Характерні причини виникнення пожеж.  

4.Пожежонебезпечні властивості речовин.  

5.Основні небезпечні чинники пожежі. 

6. Організація та технічні протипожежні заходи. 

7. Міжнародний досвід по розробці заходів безпеки туризму. 

 8.Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі 

нещасного випадку під час туристичних подорожей. 

9.Психологічні особливості людини. 

10. Безпека туристів і захист у сфері туризму. 

 

 

10.Методи навчання 

1.Словесні (пояснення, лекція, інструктаж). 

2.Наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – 

мультимедійні файли). 

3.Практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, 

виконання тренувальних вправ) 

                                                                                                    

11.Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна 

перевірка, залік, тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 



 

12. Методичне забезпечення 

 1. Тексти лекцій. 

 2. Завдання для практичних занять. 

 3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

 4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її 

виконання. 

 5. Тести для перевірки знань студентів. 

 6. Дидактичний матеріал. 

 7. Засоби діагностики знань студентів. 

 8. Критерії оцінювання знань студентів. 

 9. Наочні посібники. 

 10. Презентаційні матеріали. 

 11. Електронні посібники. 



13. Рекомендована література 

 Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. ДСТУ 2272-2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять». 

2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. 

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

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

4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993. 

5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 

№ 27.  

6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України 

від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

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

8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992. 

9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993. 

10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 

1993. 

11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України 

від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

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

13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.  

14. Туристично-екскурсійне обслуговування: стандарт (ГОСТ 28681.1-95). 

15. Закон України «Про туризм». 

Базова 

1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та 

природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко -  К.:  , 2004. – 

328с. 

2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – 

Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

3. 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: 

Піча Ю.В., К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ», 2002. – 328 с. 

4. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., 

Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.  

5. Концепція освіти з напряму "Безпека  життя і діяльності людини" / В.О. 

Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища 

освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – 

С. 6–17.  

6. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 

2003. – 208 с. 

7. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 



2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с. 

8. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.  

9. 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. 

10. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація  функціонального навчання у 

сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с. 

11. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., 

Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів  ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор,  2003. – 

424с. 

12. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький 

М.І. Медицина катастроф. Навч. посібник. К.: «Здоров’я». 2001, - 348 с. 

13. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво 

"Бескид Біт", 2005.  – 304 с.  

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

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

 

Допоміжна 

 

1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., 

Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. 

Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. 

Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом «Дашков и К», 2000. – 

678 с.  

3. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. 

Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с. 

4. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-

0002-1 

5. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. 

Монография. – ЦУЛ, 2010.- 142.  

6. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. «Безпека 

життєдіяльності» навчально-контролюючі тести. – Київ: «Саміт-книга», 2005. 

– 148 с.  
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