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Вступ 

 

На навчання до Криворізького національного університету за ступенем 

бакалавра за спеціальністю 263 Цивільна безпека зараховуються випускники 

навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста або ступінь молодшого бакалавра за спеціальностями всіх галу-

зей знань. 

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань вступників, 

які вони отримали в результаті вивчення навчальних дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра. 

Вступник повинен продемонструвати професійно-орієнтовані уміння та знання 

щодо узагальненого об’єкта майбутньої сфери професійної діяльності і здат-

ність вирішувати типові фахові завдання. 

Програма фахового випробування на здобуття ступеня бакалавра базується 

на системі підготовки молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра. 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

 

На фахове випробування за ступенем бакалавра виносяться наступні ди-

сципліни: 

«Безпека життєдіяльності» 

«Історія і розвиток цивільної безпеки». 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Прийом на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю 263 Циві-

льна безпека, здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізько-

го національного університету у 2022 р., а також Положення про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету за ступе-

нем бакалавра у формі тестового письмового випробування зі спеціальності. 

Час виконання тестових завдань 120 хвилин. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за ступенем ба-

калавра створюється фахова атестаційна комісія. 
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3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове ви-

пробування  

 

Найменування тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове ви-

пробування, представлені в табл.3.1 – 3.2. 

Таблиця 3.1. 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Безпека життєдіяльності» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 Теоретичні основи БЖД 

Структура наук про безпеку. Мета і за-

вдання, об’єкт і предмет вивчення БЖД. 

Джерела небезпеки та їх класифікація. 

Ризиковий баланс та оцінка ризику. Небе-

зпечні зони. Попередній аналіз небезпек. 

2 

Фізіологічні та психологі-

чні критерії безпеки лю-

дини 

Роль центральної нервової системи в за-

безпеченні безпеки людини. Чинники, що 

погіршують функціонування аналізаторів 

людини. Психологічні властивості та пси-

хологічне здоров’я людини. Значення ор-

ганів чуття для безпеки життєдіяльності 

людини. Психофізіологічний закон Вебе-

ра-Фехнера. Значення обміну речовин та 

енергії. Вплив якостей людини на БЖД. 

3 

Середовище життєдіяль-

ності людини та його 

вплив на безпеку 

Середовище життєдіяльності людини (при-

родне, техногенне, соціально-політичне). 

Небезпеки, як наслідок діяльності людини. 

Ноосфера, техносфера, неогенез. Роль 

В.І.Вернадського у вченні про ноосферу. 

Основні джерела забруднення і забрудню-

вачі атмосфери, гідросфери, літосфери. Роз-

виток глобальної екологічної кризи на Землі 

та її вплив на безпеку людини. 

4 

Небезпеки життєдіяльнос-

ті у виробничій сфері та 

побуті 

Негативні фактори техносфери. Їх дія на 

організм людини. Психофізіологічні фа-

ктори небезпеки. Шляхи підвищення 

працездатності людини . 

5 

Організація невідкладної 

допомога при нещасних 

випадках  

Перша допомога. Усунення дії на потер-

пілого чинників, що становлять загрозу 

його життю та здоров’ю. Способи надан-

ня першої допомоги. Перша допомога 

при клінічній смерті. Перша допомога 

при механічних ушкодженнях. Перша 

допомога при різних нещасних випадках. 
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Таблиця 3.2 

Перелік тем та питань з дисципліни «Історія і розвиток цивільної безпеки» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 

Суспільство та розвиток суспі-

льних виробничих відносин і 

цивільної безпеки 

Поняття і предмет цивільної безпеки, 

охорони праці. Охорона праці як суспі-

льний чинник і галузь науки. Основні 

етапи розвитку цивільної безпеки, охо-

рони праці. Основні поняття у галузі 

охорони праці, терміни та визначення. 

Соціальна політика держави, керівництва 

підприємств. 

2 

Концепція формування цілісної 

системи знань з питань цивіль-

ної безпеки 

Навчання людини охороні праці та життя 

– основна концепція державної політики. 

Інструктажі з охорони праці. Фонд соці-

ального страхування від нещасних випа-

дків на виробництві та професійних за-

хворювань. 

3 
Стан цивільної безпеки в Укра-

їні та інших країнах світу 

Характеристика виробничого травматизму 

і професійних захворювань в Україні та 

інших країнах світу, порівняльний аналіз. 

Міжнародне співробітництво в галузі охо-

рони праці, використання світового досві-

ду організації роботи щодо поліпшення 

умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Кон-

венції МОП, впровадження їх в Україні. 

4 

Основні принципи державної 

політики України в галузі ци-

вільної безпеки 

Основні принципи державної політики в 

галузі охорони праці: права громадян на 

охорону праці при укладанні трудового 

договору та під час роботи; соціальне 

страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань; права праців-

ників на пільги і компенсації за важкі та 

шкідливі умови праці; відшкодування 

роботодавцем шкоди працівникам у разі 

ушкодження їх здоров’я чи нанесення 

моральної шкоди 

5 

Законодавче регулювання пи-

тань цивільної безпеки щодо 

створення безпечних і нешкід-

ливих умов праці 

Основні законодавчі акти про охорону 

праці. Основні положення законодавства 

України про працю та охорону праці. Дер-

жавні міжгалузеві та галузеві нормативні 

акти про охорону праці (норми, правила, 

положення, інструкції, переліки тощо). 
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