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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері 
Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач 

Лектор – Марченко Костянтин Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/marchenko-konstantin/ 
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=fielzdsAAAAJ 
https://publons.com/researcher/2912514/konstantin-marchenko/  
https://orcid.org/0000-0001-6269-5379  

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері» на сервері дистанційної 
освіти ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1521 

E-mail: 
У описі курсу «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ. – URL: 
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1521 

Консультації 
Очні консультації згідно розкладу консультацій Середа та П’ятниця з 14

20
 до 15

40
 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю в робочі дні з 8
30

 до 14
20

 

 
2. Анотація дисципліни 

 
Курс «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок з питань організації 

забезпечення безпеки життєдіяльності та праці фахівців ІТ-сфери. Включає в себе: вивчення законодавчої бази та стандартів у галузях безпеки 
життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту, основних понять cтворення систем керування безпекою на підприємстві; набуття 
практичних навичок з оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій; освоєння основних методів і технологій керування ризиками; освоєння 
сучасних мір забезпечення безпеки життєдіяльності та праці в ІТ-сфері, а також управління силами та засобами цивільної оборони під час 
надзвичайної ситуації. . 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері» є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та 

навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері управління безпекою життєдіяльності та праці. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з комп’ютерної інженерії: 
– Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативноправову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

- P10. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування, використання 

організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації. 

http://kbpz.kntu.kr.ua/marchenko-konstantin/
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=fielzdsAAAAJ
https://publons.com/researcher/2912514/konstantin-marchenko/
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, у 

поєднанні з моделюванням та розглядом практичних ситуацій. 

Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати: 

знати: 

- N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.   
вміти: 

- N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 

- N9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності; 

- N10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, 

експлуатувати, типове для спеціальності обладнання. 

- N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 

- N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань 

спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 

Володіти соціальними навичками (Soft Skills): 

- N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 8 семестр 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Кількість кредитів / годин 2/60 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 20 

самостійна робота 40 

Вид підсумкового контролю : залік - 
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7. Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері»  використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з 

філософії, фізики, екології, економіки, менеджменту тощо. 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях обладнаних мультимедійним проектором. Оскільки при вивченні дисципліни використовуються 

інформаційні технології навчання, система дистанційної освіти Moodle, необхідно мати комп’ютерну техніку (з виходом у Internet) та оргтехніку 

для комунікації з адміністрацією, викладачами, виконання тестових завдань в системі дистанційної освіти та підготовки (друку) самостійних 

робіт.  

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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10. Тематика лекційних занять 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційн

і ресурси 

Завдання, години 

Макси-

мальна 

вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж.1  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Категорійно-понятій-

ний апарат з безпеки життє-

діяльності, таксономія 

небезпек.  

Модель життєдіяльності 

людини. Головні визначення – 

безпека, загроза, небезпека, 

надзвичайна ситуація (НС), 

ризик. Аксіоми безпеки 

життєдіяль-ності. Методологічні 

основи безпеки життєдіяльності. 

Системний підхід у безпеці 

життєдіяльності. Таксономія, 

ідентифікація та квантифікація 

небезпек. Види небезпек. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [1, 3, 4, 9] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Принципи, методи та засоби 

забезпечення безпечної 

життєдіяльності.  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 2 

тижня  

Тиж.2  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2.  Застосування ризик-

орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій. 

Загальний аналіз ризику і проб-

лем безпеки складних систем, 

які охоплюють людину, об’єкти 

техносфери та природне 

середовище. Індивідуальний та 

груповий ризик. Концепція 

прийнятного ризику. Розподіл 

підприємств. установ та 

організацій за ступенем ризику. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [3] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Комбіновані небезпеки. 

Небезпеки в сучасному 

урбанізованому суспільстві  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 3 

тижня  
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Тиж.3  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Природні загрози, 

характер їхніх проявів та дії 

на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. 

Характеристика небезпечних 

геологічних процесів і явищ: 

землетрус, карст, осідання 

ґрунтів над гірничими 

виробками, зсув, обвал, ерозія 

ґрунту. Вражаючі фактори, що 

ними формуються, характер 

їхніх проявів та дії на людей, 

тварин, рослин, об’єкти 

економіки та навколишнє 

середовище. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [2] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Теорія катастроф  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 4 

тижня  

Тиж.4  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Техногенні небезпеки 

та їхні наслідки. Типологія 

аварій на потенційно-

небезпечних об’єктах. 

4.1. Пожежна безпека. 

4.2. Негативні електричні та 

електромагнітні фактори 

4.3. Радіаційна безпека. 

4.4. Хімічна безпека. 

4.5. Радіаційна безпека. Прилади 

радіаційної, хімічної розвідки та 

контролю 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [2 - 4 ] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Комплекс заходів з запобігання 

надзвичайним ситуаціям та 

організації дій з усунення 

негативних наслідків.  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 5 

тижня  

Тиж.5  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Невідкладна допомога 

при нещасних випадках 

Оцінка місця випадку. Повідом-

лення медичної рятувальної 

служби. Оцінка стану пацієнта, 

алгоритм дій. Найважливіші 

рятувальні заходи. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [3, 15, 39] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Головні вимоги Правил 

техногенної безпеки галузей 

господарювання, 

підприємств, установ та 

організацій.  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 6 

тижня  
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Тиж.6  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Інформаційна безпека 

людини та суспільства 

Правовий статус людини в 

інформаційному суспільстві. 

Реальні і потенційні виклики та 

загрози інформаційній безпеці 

людини. Інформаційна безпека 

як системне явище. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [10, 40] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Порядок визначення об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

Класифікація аварій на 

потенційно-небезпечному 

об’єкті.  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 7 

тижня  

Тиж.7  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Особливості 

організації та безпеки праці в 

ІТ-сфері 

Основні положення безпеки 

праці в індустрії ІТ-технологій. 

Психологічні та фізіологічні 

особливості користувачів ІТ-

технологій під час забезпечення 

безпеки трудових процесів.  

Лекція / 

Face to face 

Презентація [5, 7, 8, 20] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Вплив інформації на поведінку 

та здоров’я людини. Принципи 

інформаційної гігієни.  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 8 

тижня  

Тиж.8  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення 

у надзвичайних ситуаціях. 

Соціальні фактори, що впли-

вають на життя та здоров’я 

людини. Сучасні інформаційні 

технології та безпека життє-

діяльності людини. Психологіч-

на надійність людини та її роль 

у забезпеченні безпеки. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [3] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Чинники, що впливають на 

безпеку людини. Фізіологічні та 

психологічні критерії безпеки 

людини  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 9 

тижня  
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Тиж.9  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9. Правове забезпечення 

безпеки життєдіяльності. 

Менеджмент безпеки. 

Підвищення стійкості роботи 

об’єкта господарювання 

Правові норми, що регламен-

тують організаційну структуру 

органів управління безпекою та 

захистом у НС, процеси її 

функціонування і розвитку, 

регламентацію режимів 

запобігання і ліквідації НС. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [17 - 19] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Світове та державне 

законодавство з питань безпеки 

життєдіяльності  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 

кінця 10 

тижня  

Тиж.10  

(за 

розкладом) 

(2 год.) 

Тема 10. Оцінка обстановки у 

надзвичайних ситуаціях. 

Управління силами та 

засобами цивільної оборони 

під час надзвичайної ситуації. 

Сутність і особливості 

оперативного управління за 

умов виникнення НС. Мета і 

загальна характеристика 

рятувальних та інших невідклад-

них робіт. Розрахунок сил та їх 

ешелоноване угрупування. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація [6, 18, 28, 41, 

43] 

 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Ліквідація наслідків 

налзвичайних ситуацій.  

(4 год.) 

10 балів Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за екзамен 100 балів  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері» здійснюється згідно з кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, 

виконання практичних та індивідуальних завдань), для оцінювання якої призначається до 100 балів, та заліку, якщо сукупна набрана кількість 

балів менша за 60. 
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Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності в ІТ-сфері» 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Л1 СРС1 Л2 СРС2 Л3 СРС3 Л4 СРС4 Л5 СРС5 Л6 СРС6 Л7 СРС7 Л8 СРС8 Л9 СРС9 Л10 СРС10  

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Примітка: Л – теоретичні (лекційні) заняття, СРС – самостіна робота студентів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А)  – заслуговує студент, який: 

– всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

– вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

– засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

– засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває; 

– вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

– самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

– повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим  матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу,  аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 
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– має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу,  постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

– під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє,  добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу;  

оцінку «добре» (74-81 бал, С)  –  заслуговує студент, який:  

– в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

– вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

– опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

– знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

– виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

– ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

– допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

– володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 

– виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

– володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

– допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

– не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи студента протягом семестру 

Критерії оцінки заліку: 

– «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями. 

– «незараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не 

має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається. 
 

12. Рекомендована література  

Базова 

1. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред, Є. П. Желібо. 6-е вид. - К.: Каравела, 2008. — 344 с. 

2. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін.. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. «Техногенна та природна небезпека»: навч. 

посібник. – К.: КІМ, 2007 – 636 с. 

3. Запорожець О. І. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів ВНЗ всіх спеціальностей – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 447 с. 
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4. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – К. :Основа, 2014. – 364 с. 

5. Катренко Л.А., Катренко А.В., Охорона праці в галузі комп'ютинґу: Підручник. За науковою редакцією В.В. Пасічника. - Львів: «Магнолія 2006», 

2012. - 544 с. 

6. Бикова О.В. Основи цивільного захисту: Навчальний посібник; за заг. ред. канд. іст. наук М.В. Болотських / О.В. Бикова, О.Ч. Болієв, Д.М. 

Деревинський та ін. – Київ : МНС України, Ун-тет цивільного захисту України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту, 2008. – 223 с. 

7. Охорона праці в галузі інформаційних технологій : навч. посіб. / В.І. Голінько, М.Ю. Іконніков, Я.Я. Лебедєв ; М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 246 с. 

8. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Навчальний посібник / О.В. Оришака, Г.П. Горбачова, О.М. Мезенцева, К.М. Марченко, К.О. 

Буравченко − Кропивницький, 2019. − 226 с. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9258 

9. Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – 2011. – 215 с. 

Допоміжна 

1. Доктрина інформаційної безпеки України: від 29.12.2016. 

2. ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

3. ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги. 

4. Закон України « Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. №2245- III. 

5. Кіт Л. Я. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані / Л. Я. Кіт, Н. В. Наливайко. – Львів : «Друк на потребу», 

2017. – 135 с. 

6. Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 19 с. 

7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (поточна редакція – 05.10.2016) – zakon5.rada.gov.ua. 

8. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (поточна редакція – 05.10.2016) – zakon2.rada.gov.ua. 

9. Конвенція про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці № 187: Міжнародний документ від 15.06.2006 № 187 – zakon5.rada.gov.ua. 

10. Маньков В.Д. Обеспечение безопасности при работе с ПЭВМ: Учеб. Пособие. - М.:Политехника, 2004.-277 с. 

11. Марченко К.М., Оришака О.В., Марченко А.К. Проблеми інформаційної безпеки людини в умовах епідемії. Центрально-український 

науковий вісник. Технічні науки. Вип. 3 (34) Кропивницький, ЦНТУ, 2020 – С.22-31. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10423 

12. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с. 

13. Національний стандарт України ДСТУ 4933 :2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та 

визначення основних понять (чинний від 2008–07–01). – К.: Держспоживстандарт України, 2008 – 18 с. 

14. Національний стандарт України ДСТУ 4934 :2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних 

надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників (чинний від 2008 – 07 – 01 ). - К.: Держспоживстандарт 

України, 2008 – 8 с. 

15. Національний стандарт України ДСТУ 7097:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. 

Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 4 с. 

16. Національний стандарт України ДСТУ 7095:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. 

Основні положення. – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 10 с. 



 13 

17. Національний стандарт України ДСТУ 7098:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Загальні положення. – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 14 с. 

18. Національний стандарт України ДСТУ 7136 :2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. 

Порядок проведення. . – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 8 с. 

19. Оришака О.В., Марченко К.М., Марченко А.К. Вакцинирование как составляющая безопасности жизнедеятельности во время пандемии 

SARS-CoV-2. Social Pharmacy in Health Care. – 2021. – Vol. 7, No. 2 – с.  27-33/ https://doi.org/10.24959/sphhcj.21.226 

20. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013 – 

zakon5.rada.gov.ua. 

21. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 (поточна 

редакція – 29.05.2013) – zakon3.rada.gov.ua. 

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002р. 

№956. 

23. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР (поточна редакція – 26.10.2014) – 

zakon3.rada.gov.ua. 

24. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII (поточна редакція – 

28.12.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 

25. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 

269-р – zakon2.rada.gov.ua. 

26. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 

11 – zakon5.rada.gov.ua. 

27. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.06.2013 № 444 – zakon3.rada.gov.ua. 

28. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (поточна редакція – 05.04.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 

29. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993 № 3745-XII (поточна редакція – 01.07.2013) – zakon5.rada.gov.ua. 
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