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 Опис навчальної дисципліни 

Шифр дисципліни   ПН03 

 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань  

01 Педагогічна освіта 

(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 Методи навчання:  

Лекції із застосуванням 

слайдів і 

транспарантів. 

Лабораторні заняття. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(здоров’я  людини) 

(код, назва) 

Загальна кількість годин  

Денна Заочна 

Освітній рівень 

(бакалавр/магістр) 

бакалавр 

Лекції 

18 4 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

Нормативна 

  

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю:  

Модульні контрольні 

роботи 

 

 

Рік вивчення 

дисципліни за 

навчальним планом 

1-й 

26 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

2  

  

Самостійна робота: 

Тижневе 

навантаження (год.) 

- аудиторне:  2 

- самостійна робота 10 

46 80 Форма підсумкового 

контролю 

залік 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 

Мова навчання - укр. 1/1 1/8 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:  предметом вивчення  навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення»  є безпека життєдіяльності людини 

Міждисциплінарні зв’язки: «Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення» 

використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: 

філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, економіки, менеджменту і 

тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Вона є теоретичною основою для охорони 

праці, організації виробництва і цивільної оборони. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: Метою дисципліни є теоретична і практична 

підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні 

умови життя і діяльності у середовищі перебування, осягнення світоглядних принципів 

гармонійних стосунків людини з технікою, природою та суспільством. 

Завдання полягає у чіткому розумінні небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що 

виникають у навколишньому середовищі, їх ідентифікація, пошук і обґрунтування 

оптимальних безпечних умов життя людини. 

 

Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 
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№ з/п Результати навчання Компетентності 

1. Знати: основні теорії, що стосуються 

навчання, виховання і викладання в 

практичній діяльності, розуміє їх 

різноманітність. 

Вміти: ефективно працювати 

індивідуально, відповідно до інструкцій, 

приймати самостійні рішення та критично 

оцінювати результати своєї діяльності; 

працювати в команді, виконуючи різні 

ролі, приймати і визначати завдання 

діяльності. 

Використовує базові знання з 

соціально-гуманітарних 

дисциплін, здійснює 

спостереження та інтерпретує 

соціальні явища; аналізує їх 

зв'язок з різними областями 

фахової діяльності. 

2. Знати: закономірності формування і 

розвитку безпечних та небезпечних 

систем різного рангу, характеристики 

джерел небезпеки в сучасному 

урбанізованому середовищі. 

Вміти: створювати і підтримувати 

необхідний рівень безпеки людини та 

довкілля; формувати навички безпечної 

поведінки та бережливого 

природокористування; забезпечувати 

необхідний рівень індивідуальної та 

групової безпеки на виробництві (у 

навчальному закладі), побуті та у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Здатний самостійно здобувати 

знання і розвивати свої 

професійні навички, 

використовуючи різні 

інформаційні джерела та сучасні 

інформаційно-комп’ютерні 

технології; критично оцінює та 

аналізує інформацію, 

поширювану в ЗМІ, особливо в 

царині своєї професійної 

діяльності.  

3. Знати: теоретичну і практичну 

валеологію, основи безпеки 

життєдіяльності, основи охорони праці та 

цивільний захист населення і 

використовує ці знання для проведення 

навчання з предметів оздоровчого 

спрямування. 

Вміти: проектувати, організовувати, 

проводити навчальний процес з безпеки 

життєдіяльності в загальноосвітніх 

навчальних закладах і оцінювати його 

ефективно. 

Чітко та послідовно 

висловлюється усно або 

письмово на теми, що стосуються 

різноманітних фахових питань. 

4.  Знати: як розвивається людина протягом 

життя в біологічному, психологічному та 

соціальному аспектах. 

Вміти: зберігати сприятливе для здоров’я 

людини довкілля. 

Використовувати під час 

навчання та виконання 

професійних завдань базові 

знання про 

природокористування, охорону 

навколишнього середовища та 

основні фактори довкілля, що 

вливають на здоров’я людини.  

 

III. Тематичний план дисципліни 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться   3   крекредитів ЄКТС   90   годин 

 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

Назви модулів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 
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форма навчання) 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

 
Л

ек
ц

ії
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

 
С

Р
С

 

 
А

у
д
и

т
о
р

н
і 

 
Л

ек
ц

ії
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

 
С

Р
С

 

 

 

Модуль 1. Безпека життєдіяльності в звичайних умовах 

 

1. Тема: Основи безпеки 

життєдіяльності  
6 2  4 2      

2. Тема: Фізичні 

небезпеки 
4 2  2 4      

3. Тема: Хімічні 

небезпеки 
4 2  2 6      

4. Тема: Біологічні 

небезпеки 
4 2  2 4      

5. Тема: Соціальні 

небезпеки 
4 2  2 6      

Разом: 22 10   - 12 22      

 

Модуль 2. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях 

 

1. Тема: Правові і 

організаційні основи 

БЖД 

4 2  2 4      

2. Тема: Надзвичайні 

ситуації в Україні 
2   2 6      

3. Тема: Моніторинг 

радіаційної і хімічної 

небезпеки 

6 2  4 4      

4. Тема: Основні заходи 

захисту населення і 

територій від НС  

4 2  2 4      

5. Тема: Організація і 

проведення  Р і ІНР 
6 2  4 6      

Разом: 

 

22 8    14 24      

Всього годин 44 18   - 26 46      

 

 

IV. Зміст  дисципліни. 
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№ 

з/п 
5.1 Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

В
с
ь

о
г
о

 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

1.  

 

МОДУЛЬ І. БЖД ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ. 

ТЕМА 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 

 

 Сутність життєдіяльності, основні поняття та 

визначення. Проблеми життєдіяльності.  

Поняття безпеки. Ризики, як фактор небезпеки. Основні 

джерела та чинники небезпеки. Прогнозування небезпек та 

захист від їх дії. Напрямки забезпечення БЖД. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  

 
1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге 

видання – Л.: Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 186с.  

2. Джигирей В.С.,В.Ц. Жидецький. БЖД, Львів, 2000. 

3. Стеблюк В.М. Цивільна оборона, Київ, 2003. 

4. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми. 

5. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: 

Здоров’я, 1995. – 232 с. 

6. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека 

життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 

1995. – 165 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей 

ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 

448 с. 

8. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія – Львів: Видавнича 

фірма “Афіша”, 1998. 

 

 

 

6 2 

2.  
 

ТЕМА 2. ФІЗИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ. 4 2 
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 Механічні, термічні небезпеки, джерела, наслідки, 

заходи захисту.  

Механічні коливання: вібрація, шум, інфразвук, 

ультразвук; джерела, наслідки дії на людей, заходи захисту.  

Електричний струм, статична електрика, характер дії 

на людину, чинники, що впливають на наслідки ураження 

людини струмом, шляхи зменшення електронебезпеки, 

долікарська допомога при ураженні електричним струмом.  

Електромагнітне поле (ЕМП), джерела, наслідки дії на 

людей, шліхи зменшення впливу на людей.  

Світлове випромінювання, природні та штучні 

джерела, позитивний та негативний вплив на людину.  

Іонізуючі випромінювання, їх характеристика, одиниці 

вимірювання, зовнішнє і внутрішнє опромінення, біологічна 

дія, джерела іонізуючих випромінювань, норми радіаційної 

безпеки, захист. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

 
1. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. 

– М.: Энергоатомиздат, 1990. 

2. Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988. 

3. Когл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоиздат, 

1986. – 260 

4. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. – К.: 

Знание, 1989. 

5. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека 

життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 

1995. – 165 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей 

ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 

448 с. 

3.  
 

ТЕМА 3. ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ. 

 

4 2 
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  Небезпечні (шкідливі) хімічні речовини, джерела, 

вплив на людину. Параметри, які характеризують небезпеку 

хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, 

щільність зараження, стійкість, граничнодопустима 

концентрація. Класифікація небезпечних хімічних речовин 

за характером і вибірковістю дії на органи і системи людини. 

Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини: 

інгаляційний, резорбтивний, пероральний. 

 Характеристика шкідливих хімічних речовин, 

забруднювачів атмосфери, літосфери, гідросфери. Найбільш 

поширені забруднювачі атмосфери: окис вуглецю (чадний 

газ), окис азоту, діоксид сірки, шкідливі вуглеводні (смог), 

сірчаний ангідрид, сірководень, сполуки хлору, сполуки 

фтору, свинець, кадмій, ртуть. 

Забруднювачі водного середовища. Забруднення ґрунту 

(отрутохімікати, пестициди, нітрати). Класи небезпек. 

Медикаментозне отруєння. Засоби побутової хімії, як 

джерела небезпеки. Сильнодіючі отрутні речовини (СДОР). 

Найбільш поширені серед них: хлор, аміак, сірководень, 

азотна, сірчана, соляна кислоти. Їх характеристика, наслідки 

впливу на людину. Дії людей в зоні зараження і після виходу 

із зони зараження. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 
 

1. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. 

Л.А. Ильина, В.А. Филова. – М.: Химия, 1990. – 463 с. 

2. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые 

животные и растения / Сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревяко. – Мн.: 

Литература,1995 
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4.  

 

ТЕМА 4.  БІОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ. 

 

 Біологічні небезпеки: збудники інфекційних хвороб, 

шляхи проникнення їх в організм людини; харчові отруєння, 

джерела, наслідки, профілактичні заходи; інфекційні 

захворювання, поширені на території України, шляхи їх 

розповсюдження, допомога хворим, профілактичні заходи. 

Тяжкі захворювання (венеричні хвороби, СНІД). 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

 
 

1. Гирин В.Н., Порохницкий В.Г. Что мы знаем о СПИДе. – К.: 

Здоровье, 1989. 

2. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? – Одеса: Маяк, 

1995. 

3. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые 

животные и растения / Сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревяко. – Мн.: 

Литература,1995. 

4. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. 

И.И. Маврова. – К.: Здоровье, 1989. 

5. Адлер М. Азбука СПИДа. – М.: Мир. 1991. 

6. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД. – К.: Видавництво товариства 

“Знання України”, 1991 

7. Смирнов В.В., Тарасишин Л.О. Коріння СНІДу. – К.: Т-во “Знання”, 

1988. 

8. Смоляр В.И. Ионизируюшая радиация и питание. – К.: 

Здоровье,1992. 

9. СНІД – світова загроза / Кур’єр ЮНЕСКО. – 1995. – серпень. 

10. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. – К., 1996 

 

 

 

 

 

4 2 
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5. 

 

ТЕМА 5.  СОЦІАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ. 

 

 Соціальні небезпеки: причини небезпек, види небезпек, групи 

ризику, профілактика соціальних небезпек. Соціальне середовище, як 

компонента середовища існування. Сфери суспільного життя: 

матеріальна, соціально-політична, духовна, культурно-побутова. 

Соціальні відносини людей. Соціальні небезпеки. Небезпеки 

психологічного впливу на людину (шахрайство, шантаж, загроза). 

Небезпеки фізичного впливу (розбій, бандитизм, терор, юрба, 

зґвалтування). Небезпеки психотропного впливу (наркоманія, 

токсикоманія, алкоголь, паління). Інформаційне навантаження 

(психічна неврівноваженість, агресивність, жорстокість). Суїциди. 

Небезпеки матеріальної сфери (бідність, бродяжництво, проституція). 

Політичні небезпеки (конфлікти на міждержавному, міжнаціональному 

і міжрелігійному рівні, боротьба за владу між різними угрупуваннями). 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

 

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – 

К.: Генеза, 1996. – 368 с. 

2. Предвечный Г.П., Шерковина Ю.А. Социальная психология. – М.: 

Изд-во Полит. литература, 1975. – 319с. 

3. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – 

К.: Генеза, 1996. – 368 с. 

4. Вагнер Р.І., Валдіна О.А. Не кури. – К.: Здоров’я, 1987. 

5. Васильев В.Н. Здоровье и стрессы. – М.: Знание, 1991. – 160 с. 

6. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека 

життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у 

надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196 с. 

7. Казаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: 

Підручник у 2-ох ч. – Ч.1: Психологія суб’єкта діяльності. – К.: 

КНЕУ, 1999. – 244 с. 

8. Міністерство охорони здоров’я. Підсумки роботи за 1998 рік // 

Здоровье Украины. – 1999. – № 3. 

 

 

4. 2. 
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6. 

 

МОДУЛЬ ІІ. БЖД В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ 

ТЕМА 6. ПРАВОВІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЖД. 

 

 Конституція України – правова основа БЖД. 

 Закони України та Постанови Кабінету міністрів як 

реалізація і розвиток основних конституційних положень по 

забезпеченню БЖД. Закони “Про цивільну оборону”, “Про 

захист населення і територій від НС техногенного та 

природного характеру”, та інші. “Положення про єдину 

державну систему (ЄДС) запобігання та реагування на НС 

техногенного та природного характеру”. Організаційна 

структура закладів освіти, як об’єктових підсистем ЄДС. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 
 

1. Конституція України. – Київ.: Юрінком, 1996. 

2. Депутат О.П. та ін. Цивільна оборона, Львів, 20001 

3. Стеблюк В.М. Цивільна оборона, Київ, 2003 

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

5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и 

безопасности труда МОТ. 

7. Рада національної безпеки і оборони України 

http://www.rainbow.gov.ua/. 

8. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

9. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

10. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляду).  

 

4 2 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://base.safework.ru/iloenc
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.100top.ru/news/…
http://chronicl.chat.ru/
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7. 

 

ТЕМА 7. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ. 

 

 Визначення надзвичайних ситуацій. Класифікація 

надзвичайних ситуацій за характером виникнення. Надзвичайні 

ситуації природного характеру, які можливі в Україні, правила 

поведінки людей в НС. Характеристика об’єктів підвищеної 

небезпеки на території України. Види аварій на підприємствах. 

Аварії на комунально-енергетичних мережах і заходи щодо їх 

усунення. Вибухи промислового пилу, газоповітряних сумішей. 

Аварії з розливом СДОР на підприємствах зберігання, виробництва 

та використання отрути. Аварії на АЕС. Надзвичайні ситуації 

воєнного часу. Вплив застосування сучасної зброї масового 

ураження і звичайних озброєнь на об’єкти і людей. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

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

2. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляду).  

4 2 

8. 

 

ТЕМА 8. МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ. 

 Методи ідентифікації небезпеки в повсякденних умовах та 

в умовах НС. Оцінка радіаційної, хімічної, бактеріологічної, 

пожежної та інших видів обстановки в надзвичайній ситуації. 

(Рішення основних задач). Прилади радіаційної, хімічної розвідки 

та дозиметричного контролю /ДП-5В, ВПХР,ІД-1 та ін/. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 
1. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності 

людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с. 

2. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. Л.А. 

Ильина, В.А. Филова. – М.: Химия, 1990. – 463 с. 

3. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые 

животные и растения / Сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревяко. – Мн.: 

Литература,1995 

6 2 

http://www.rainbow.gov.ua/
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9. 

 

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І 

ТЕРИТОРІЙ ВІД НС. 

 

 Принципи, на основі яких здійснюється захист населення та 

територій від надзвичайних ситуацій. 

Інформування та оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях. 

Шляхи забезпечення інформування та оповіщення населення 

про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Сигнали оповіщення 

органів ЦО та дії населення при їх отриманні. 

Укриття населення в захисних спорудах. 

Класифікація захисних споруд. Сховища, протирадіаційні 

укриття. Вимоги до захисних споруд. Параметри, які 

характеризують їх захисні можливості. Конструкційні рішення, 

системи життєзабезпечення, режими роботи системи постачання 

повітря. Організація експлуатації захисних споруд і укриття в них 

населення в умовах мирного та воєнного часу. 

Евакуаційні заходи. 

Організація, планування і порядок проведення евакуаційних 

заходів у випадках аварії, катастроф, стихійних лих та при 

застосуванні вражаючих засобів. Особливості евакозаходів при 

надзвичайній ситуації природного або техногенного характеру і в 

особливий період. Види евакуації: часткова або загальна, тимчасова 

або безповоротного характеру, та в якому випадку вони проводяться 

(здійснюються). Евакооргани. Шляхи забезпечення проведення 

евакуації. 

Засоби індивідуального захисту. 

Призначення засобів індивідуального захисту. Класифікація, 

та принципи користування засобами індивідуального захисту. 

Фільтруючі, ізолюючі ЗІЗ. Засоби захисту шкіри (захисний 

комбінезон, легкий захисний костюм   Л-1, загальновійськовий 

захисний костюм ЗЗК, комплект захисного фільтруючого одягу 

ЗФО), підручні засоби захисту шкіри. Засоби захисту органів 

дихання: протигази, респіратори, протипилові тканинні маски, 

ватно-марлеві пов’язки тощо). 

4 2 
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Медичний захист. 

 Заходи запобігання або зменшення ураження людей, 

своєчасного надання медичної допомоги потерпілим та їх лікування, 

забезпечення епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних 

ситуацій. Державна служба медицини катастроф як особовий склад 

державних аварійно-рятувальних служб. 

Використання медичних засобів індивідуального захисту (аптечка 

індивідуальна медичного захисту АІМЗ, індивідуальний 

протихімічний пакет ІПП-8, індивідуальний перев’язувальний 

пакет. 

Біологічний захист. 

 Комплекс адміністративно-господарчих, режимно-

обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних 

заходів (запровадження режимів карантину та обсервації, 

локалізація зони біологічного ураження, проведення екстреної та 

специфічної профілактики). 

Радіаційний та хімічний захист. 

 Заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної та хімічної 

обстановки. Організація та здійснення дозиметричного та хімічного 

контролю. Типові режими радіаційного захисту при аварії на АЕС 

та ядерному вибусі. Організація та проведення санітарної та 

спеціальної обробки. Дезактивація. Способи дезактивації. 

Дезактивація продуктів харчування. Дегазація. Способи дегазації. 

Дегазуючи речовини. Дегазація продуктів харчування. Дезинфекція. 

Способи дезинфекції. Дезинфекція продуктів харчування. Порядок 

накопичення та видачі населенню засобів індивідуального захисту. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 
 

1. Сердюк А.М. Чернобыль и здоровье населения Украины / Довкілля 

та здоров’я. – 1998.– № 2 (5). 

2. Міністерство охорони здоров’я. Підсумки роботи за 1998 рік // 

Здоровье Украины. – 1999. – № 3. 

3. Стеблюк В.М. Цивільна оборона, Київ, 2003 

4. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М.: 

Просвещение,1991 
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10. 

 

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ  Р і ІНР. 

 

 Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру – проведення комплексу заходів, які 

включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що 

здійснюються у разі виникнення небезпечних ситуацій 

техногенного та природного характеру і спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та 

збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зон 

надзвичайних ситуацій. 

 Мета, зміст і умови, в яких проводяться рятувальні та інші 

невідкладні роботи. Сили і засоби, які залучаються до їх 

проведення, необхідні умови для успішного виконання робіт. 

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних 

робіт в осередках ураження. Проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій і катастроф на 

АЕС, в зонах радіоактивного зараження та в  осередках хімічного 

ураження. Ліквідація наслідків в осередках ядерного ураження. 

Особливості рятувальних робіт в районах стихійного лиха. 

Боротьба з лісовими та торф’яними пожежами. 

 Формування ЦО та їх можливості. Послідовність дій 

формувань та роботи командира формувань ЦО при організації і 

проведення рятувальних та інших робіт. Прийоми і способи 

проведення рятувальних робіт. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 
 

1. Депутат О.П. та ін. Цивільна оборона, Львів, 20001 

2. Стеблюк В.М. Цивільна оборона, Київ, 2003. 

3. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М.: Просвещение, 

1991. 

4. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. 

– М.: Энергоатомиздат, 1990 

 

4 2 
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4.2. Плани лабораторних занять 

Зміст завдань до лабораторних занять 

 

1. Ризик як оцінка небезпеки 
 

Засвоєння поняття ризик, ризиковий баланс, небезпека, безпека, категорії 

серйозності небезпеки, рівні ймовірності небезпеки, матриця оцінки ризику. 

Розгляд основних видів ризику за ступенем припустимості ‒ знехтуваний, 

прийнятний, гранично допустимий, надмірний. Вивчення сутності концепції 

прийнятного (допустимого) ризику. 

 

2. Вивчення будови дозиметра 
 

Вивчити характеристику основних дозиметричних величин, ознайомитися з 

принципом роботи дозиметра. 

 

3. Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях 
 

Сформувати навички практичних дій на випадок виникнення НЗ, вивчити 

способи виготовлення засобів захисту органів дихання та порядок їх 

використання, а також алгоритм дій під час проведення рятувальних та 

невідкладних робіт 

 

4. Дія шуму і вібрації на організм людини 
 

Засвоїти, що таке шум та вібрація, які основні характеристики звуку та 

параметри вібрації, їх одиниці вимірювання, що таке бел і децибел.  

 

5. Психофізіологічні небезпеки 
 

Засвоїти, що таке фізична й розумова діяльність, психофізіологічні фактори 

небезпеки, статична й динамічна робота, напруження центральної нервової 

системи, фізичний і психічний елементи будь-якої трудової діяльності, 

характеристика фізіології праці, добові енерговитрати, фактори, що впливають 

на продуктивність праці. 
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6. Харчові добавки 
 

Визначити вплив на організм людини хімічних харчових добавок, що 

входять до складу багатьох продуктів. Для лабораторної роботи скористаємося 

приготовленою заздалегідь добіркою етикеток від різних харчових продуктів, а 

також безкоштовною програмою SellCode + 2.0. 

 

7. Надання першої долікарської допомоги 
 

Засвоїти, що таке перша долікарська допомога, загальні принципи й 

прийоми надання першої допомоги. Запам’ятати послідовність надання 

долікарської допомоги. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 
 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. 

Навчальний посібник – К.: Каравела, 2005. -327с.  

2. Лушкін В.А., Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко 

Л.Ф. Безпекажиттєдіяльності: Навч. посібник – Житомир, 2001. -671с.  

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

М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник –К.: Кондор, 2003. -421с.  

4. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. 

– Львів:Афіша, 2000. -255с. 

5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Суми, 1999. -301с  

6. Отраслевые методические указания по расчету предельно допустимых 

выбросов загрязняющих атмосферу радиоактивных и химических веществ 

(ПДВ-83). –Минатомэнерго СССР, 1985. -256с.  

7. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань. –Міністерство охорони здоров’я України, - 

К., 1996. -28с.  

8. Князевский Б.А. Охрана труда в електроустановках. –М.: 

Энергоатомиздат, 1983. -336с.  

9. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). –Л.: 

Гидрометеоиздат, 1987. -94с. 

file:///F:/Институт/Робочі%20програми%20для%20Лены/Безпека%20життєдіяльності%20та%20цивільний%20захист/sellcode2/SellCode+%202.0%20version.exe
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4.3. Організація самостійної роботи студентів 

Зміст завдань для самостійної роботи студентів та форми звітності. 

I. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

(ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ, СНІД) 
 

1. Венеричні хвороби. Сифіліс, його збудники, способи зараження, симптоми    

хвороби. 

2. Гонорея, збудник, симптоми хвороби. 

3. Профілактика венеричних хвороб. 

 4. СНІД. Засоби профілактики СНІДу. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 

 

1. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. И.И. Маврова. – 

К.: Здоровье, 1989. 

2. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? – Одеса: Маяк, 1995. 

3. Адлер М. Азбука СПИДа. – М.: Мир. 1991. 

4. СНІД – світова загроза / Кур’єр ЮНЕСКО. – 1995. – серпень. 

5. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. – К., 1996. 

 

II. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

1. Суть та визначення надзвичайних ситуацій: 

а) Класифікація надзвичайних ситуацій за характером виникнення. 

б) Надзвичайні ситуації природного характеру, які можливі в Україні. 

в) Правила поведінки людей в надзвичайних ситуаціях. 

2. Характеристика об’єктів підвищеної небезпеки на території України. 

3. Види аварій на підприємствах: 

а) Аварії на комунально-енергетичних мережах і заходи щодо їх усунення. 

б) Вибухи промислового пилу, газоповітряних сумішей. 

в) Аварії з розливом СДОР на підприємствах зберігання, виробництва та використання 

отрути. 

г) Аварії на АЕС. 

4. Надзвичайні ситуації воєнного часу.  

а) Вплив застосування сучасної зброї масового ураження на об’єкти і людей. 

б) Вплив застосування сучасної зброї звичайних озброєнь на об’єкти і людей. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 

 

1. Желібо Є.П. та ін. БЖД, Львів, 2001. 

2. Депутат О.П. та ін. Цивільна оборона, Львів, 20001 

3. Джигирей В.С.,В.Ц. Жидецький. БЖД, Львів, 2000. 

4. Гайченко В.А., Коваль І.М. Основи БЖДЛ, Київ, 2002. 
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V.Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Тестові питання 

до модульного контролю №1 

 

1. Безпека життєдіяльності вивчає: 

а) засоби особистого захисту; 

б) способи особистого захисту; 

в) основи захисту  особистості; 

г) інструменти захисту особистості. 

2. Безпека – це: 

а) збалансований стан людини, держави, соціуму; 

б) незбалансований стан людини, держави, соціуму; 

в) розбалансований стан людини, держави, соціуму; 

г) стан людини, яка чекає небезпеку. 

 

Тестові питання  

до модульного контролю №2 

 

1. Які з наведених ознак характерні для поняття “життя”? 

а) здатність  до росту і розмноження; 

б) наявність реакції на подразнення; 

в) здатність до руху; 

г) можливість пристосування до середовища. 

2. Вкажіть основні принципи функціонування Закону України про охорону 

здоров’я: 

а) профілактична спрямованість (попередження захворювань); 

б) загальнодоступність  медичної допомоги; 

в) орієнтація на світові стандарти діагностики і лікування; 

г) рівноправність доступу до медичних послуг. 
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5.2. Форми і методи підсумкового контролю 

Екзамен 

Тестові питання до екзамену з дисципліни  

«Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення»   

 

1. Безпека життєдіяльності вивчає: 

а) засоби особистого захисту; 

б) способи особистого захисту; 

в) основи захисту  особистості; 

г) інструменти захисту особистості. 

5.Фізичні небезпечні та шкідливі фактори це: 

а) отрутохімікати та мінеральні добрива; 

б) аномальні (високі або низькі температури); 

в) електричний струм, іонізуючі випромінювання; 

г) солі ртуті, свинцю.  

6.Хімічні небезпечні  та шкідливі фактори це: 

а) токсичні  гриби; 

б) електромагнітні поля; 

в) луги, кислоти, алкоголь, наркотики; 

г) іонізуючі випромінювання, ультразвук. 

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення                  

(ІІ курс  2019  -2020   н.р.) 

 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XIV XVI XVII XVII 

Модулі МОДУЛЬ І МОДУЛЬ ІІ 

Лекції   2 2 2 2 2 2 2 2 2        

Дати                   

Теоретичні розділи БЖД У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ БЖД В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Теми лекцій   
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Теми лабораторних 

занять 

  
Р

и
зи

к
 я

к
 о

ц
ін

ка
 

н
еб

ез
п

ек
и

 

   

 В
и

в
ч
ен

н
я 

б
у

д
о
в
и

 

д
о
зи

м
ет

р
а 

 

С
п

о
со

б
и

 з
ах

и
ст

у
 

н
ас

ел
ен

н
я 

в 
н

ад
зв

и
ч
ай

н
и

х
 

си
ту

ац
ія

х
 

Д
ія

 ш
у
м

у
 і

 в
іб

р
ац

ії
 н

а 

о
р
га

н
із

м
 л

ю
д
и

н
и

 

П
си

х
о
ф

із
іо

л
о

гі
ч
н

і 

н
еб

ез
п

ек
и

 

Х
ар

ч
о
ві

 д
о

б
ав

к
и

 

Н
ад

ан
н

я 
п

ер
ш

о
ї 

д
о
л
ік

ар
сь

к
о
ї 

д
о
п

о
м

о
ги

 

К
.С

.Р
. 

Самостійна робота 
Інфекційні захворювання поширені на території 

України (венеричні хвороби, СНІД) 
Надзвичайні ситуації в Україні 

Види контролю 

Модульна контрольна робота № 1  Модульна контрольна робота № 2 

З А Л І К  
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VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

Джерела для вивчення курсу 

Основні: 

1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге видання – Л.: 

Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 186 с.  

2. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми. 

3. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995. – 

232 с. 

4. Желібо Є.П. та ін. БЖД, Львів, 2001. 

5. Депутат О.П. та ін. Цивільна оборона, Львів, 20001 

6. Джигирей В.С.,В.Ц. Жидецький. БЖД, Львів, 2000. 

7. Стеблюк В.М. Цивільна оборона, Київ, 2003. 

8. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. – М.: Просвещение, 1988.  

9. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. – К.: Знание,1989. 

10. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності 

людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с. 

11. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. 

Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с. 

12. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія – Львів: Видавнича фірма “Афіша”, 

1998. 

13. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. Л.А. Ильина, 

В.А. Филова. – М.: Химия, 1990. – 463 с. 

14. Гирин В.Н., Порохницкий В.Г. Что мы знаем о СПИДе. – К.: Здоровье, 1989. 

15. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? – Одеса: Маяк, 1995. 

16. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М.: Просвещение, 1991. 

17. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. – М.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

18. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельніков О.В. Основи охорони праці. – Вид. 2-

е, стереотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 347 с. 

19. Конституція України. – Київ.: Юрінком, 1996. 

20. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и 

растения / Сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревяко. – Мн.: Литература,1995. 
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Допоміжні 

 

1. Адлер М. Азбука СПИДа. – М.: Мир. 1991. 

2. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД. – К.: Видавництво товариства “Знання України”, 1991. 

3. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. – М.: Экономика, 1986. 

4. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К.: 

Наукова думка, 1997. – 412 с. 

5. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – 368 с. 

6. Биология. Пособие под общей ред. Н.Е. Ковалева: Пособие для подг. отд. мед. ин – т. – М.: 

Высшая шк., 1985. – 384 с. 

7. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник. – К.: Либідь, 

1993. – 304 с. 

8. Вагнер Р.І., Валдіна О.А. Не кури. – К.: Здоров’я, 1987. 

9. Васильев В.Н. Здоровье и стрессы. – М.: Знание, 1991. – 160 с. 

10. Вернадский В.С. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 262 с. 

11. Гейл Р., Гаузер Г. Останнє попередження. – К.: Молодь, 1989. 

12. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Вид-во Укр.-фін. 

Ін-ту менедж. і бізнесу, 1998. 

13. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Економические основы екологии. – СПб.: 

“Специальная литература”, 1995. 

14. Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. – К., 1999. 

15. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних 

умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196 

с. 

16. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Видавництво “Лібра”, ТОВ, 1998. 

17. Казаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник у 2-ох ч. – Ч.1: 

Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 244 с. 

18. Качура А., Кукса А. Терор и тероризм: всегда рядом // Финансовая Украина. – 1996. 

19. Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988. 

20. Когл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоиздат, 1986. – 260 с. 

21. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. И.И. Маврова. – К.: Здоровье, 

1989. 

22. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: Просвещение, 1972. – 255 с. 

23. Кулландер С., Ларсон Б. Жизнь после Чернобыля. – М.: Энергоатомиздат, 1991. 

24. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности. – 

М.: Химия, 1992. – 304 с. 

25. Ланчини Д., Паренти Ф. Антибиотики. – М.: Мир, 1985. 
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26. Мавров И.И., Бухарович М.Н., Глухенький Б.Т. Контактные инфекции, передающиеся половым 

путем. – К.: Здоровье, 1989. 

27. Мезецев В.А. Энциклопедия чудес. – М.: Знание, 1988. 

28. Міністерство охорони здоров’я. Підсумки роботи за 1998 рік // Здоровье Украины. – 1999. – № 3. 

29. Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993. 

30. Нормы радиоактивной безопасности НРБ – 76/87 и основные санитарные правила работы с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП – 72/87. – 

М.: Энергоатомиздат, 1988. – 160 с. 

31. Оржиховская В.М., Бурмака Н.П. Избавление учащихся от наркогенных привычек. – К.: 

Здоровье, 1992. 

32. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / За ред. В.С. 

Джигирея. – Львів, 1999. – 238 с. 

33. Основи соціоекології: Навч. посібник / За ред. Г.О. Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с. 

34. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений ОСП – 72/87. 

35. Охрана труда в химической промышленности / Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина и др. – 

М.: Химия, 1989. – 496 с. 

36. Політологія: підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін. – К.: Вища 

школа, 1998. 

37. Предвечный Г.П., Шерковина Ю.А. Социальная психология. – М.: Изд-во Полит. литература, 

1975. – 319 с. 

38. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1984. 

39. Романенко А.Е. и др. Проблемы радиационной медицины. – К.: Здоровье, 1988. 

40. Сердюк А.М. Чернобыль и здоровье населения Украины / Довкілля та здоров’я. – 1998.– № 2 (5). 

41. Словарь по этике / Под ред. А.С. Кона. – 5-е издание. – М.: Политиздат, 1983. – 445 с. 

42. Словарь-справочник по экологии / К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Городецкий и др. – К.: 

Наукова думка, 1994. – 666 с. 

43. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. – К.: Оріяни, 1999. 

44. Смирнов В.В., Тарасишин Л.О. Коріння СНІДу. – К.: Т-во “Знання”, 1988. 

45. Смоляр В.И. Ионизируюшая радиация и питание. – К.: Здоровье,1992. 

46. СНІД – світова загроза / Кур’єр ЮНЕСКО. – 1995. – серпень. 

47. Стадницкий Г.В., Радионов А.И. Экология: Уч. пособие. – М.: Высшая школа, 1988. – 272 с. 

48. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. – М.: Мир, 1989. 

49. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. – К., 1996. 

50. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров’я змолоду. – К.: Здоров’я, 1990. 

51. Шостак В.И. Природа наших ощущений. – М.: Просвещение, 1983. – 127 с. 

52. Экземплярский В.М. Очерки психологии. – М.: Минпросвещение, 1985. – 168 с. 

 



 25 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

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

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

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

www.osvita.com. 

5. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.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. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian/. 

12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/. 

13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ 

(англійською мовою). 

14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

15. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

16. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

17.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–

участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

18. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 

19. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

20. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

21. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании 

Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  

VIII. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми. 

В робочу програму вносяться такі зміни: 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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.nato.int/
http://www.100top.ru/news/…
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework

