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Вступ 

 

Програма складена на основі робочих програм підготовки бакалаврів з 

гірництва. Вона включає найважливіші розділи з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці. 

Таким чином, запропонована програма фахового випробування для при-

йому на навчання за ступенем «магістр» дозволяє не тільки оцінити знання 

вступника, але й визначити глибину понять, його бачення подальшого розви-

тку науки і практики у гірничій справі, а також визначити можливий напрямок 

цілеспрямованої наукової роботи для отримання кваліфікації магістра з гірни-

цтва.  

Основна мета фахового випробування полягає в тому, щоб максимально 

об’єктивно оцінити рівень знань вступників. 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

 

На фахове випробування за ступенем «магістр» виносяться наступні дис-

ципліни: 

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».  

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Прийом на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю 184 Гірниц-

тво (освітньо-професійна програма Охорона праці в гірничому виробництві), 

здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізького національ-

ного університету у 2021 р., а також Положення про організацію прийому на 

навчання до Криворізького національного університету за ступенем «магістр» 

у формі тестового письмового випробування зі спеціальності. 

Час виконання тестових завдань 120 хвилин. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за ступенем «ма-

гістр» 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. 

Таблиця 3.1. 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 

 

№ 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. Ри-

зиковий баланс та оцінка ризику. Небезпе-

чні зони. Попередній аналіз небезпек. 

2 

Фізіологічні та психологі-

чні критерії безпеки лю-

дини 

Роль центральної нервової системи в забез-

печенні безпеки людини. Чинники, що по-

гіршують функціонування аналізаторів лю-

дини. Психологічні властивості та психо-

логічне здоров’я людини. Значення органів 

чуття для безпеки життєдіяльності людини. 

Психофізіологічний закон Вебера-Фех-

нера. 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. Ос-

новні джерела забруднення і забруднювачі 

атмосфери, гідросфери, літосфери. Розвиток 

глобальної екологічної кризи на Землі та її 

вплив на безпеку людини. 

4 

Небезпеки життєдіяльно-

сті у виробничій сфері та 

побуті 

Негативні фактори техносфери. Їх дія на 

організм людини. Психофізіологічні фак-

тори небезпеки. Шляхи підвищення пра-

цездатності 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 на-

дання першої допомоги. Перша допомога 

при клінічній смерті. Перша допомога 

при механічних ушкодженнях. Перша 

допомога при різних нещасних випадках. 
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Продовження табл. 3.1 

 

1 2 3 

6 

Правові та ор-

ганізаційні пи-

тання охорони 

праці 

Основні терміни та визначення в галузі охорони 

праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виро-

бничих чинниківДержавні нормативні акти про охо-

рону праці. Розслідування нещасних випадків на ви-

робництві. Методи аналізу виробничого травмати-

зму на виробництві. Система управління охороною 

праці. Інструктажі з питань охорони праці. 

7 

Державне уп-

равління охоро-

ною праці, дер-

жавний нагляд і 

громадський 

контроль за 

охороною праці 

Система державного управління охороною праці в 

Україні. Компетенція та повноваження органів 

державного управління охороною праці. Націона-

льна рада з питань безпечної життєдіяльності насе-

лення. Органи державного нагляду за охороною 

праці, їх основні повноваження і права. Громадсь-

кий контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці. 

8 

Організація 

охорони праці 

на підприємстві 

Служба охорони праці підприємства. Статус і під-

порядкованість. Основні завдання, функції служби 

охорони праці. Структура і чисельність служб 5 

охорони праці. Права і обов’язки працівників слу-

жби охорони праці. Уповноважені найманими пра-

цівниками особи з питань охорони праці, їх 

обов’язки і права. Комісія з питань охорони праці 

підприємства. Основні завдання та права комісії. 

Регулювання питань охорони праці у колективному 

договорі. Атестація робочих місць за умовами 

праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. 

Організація робіт та порядок проведення атестації 

робочих місць. Карта умов праці. Кабінети промис-

лової безпеки та охорони праці, основні завдання та 

напрямки роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки 

та сигнальна розмітка. Стимулювання охорони 

праці. 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 

9 

Основи фізіоло-

гії, гігієни праці 

та виробничої 

санітарії. 

Роль центральної нервової системи в трудовій діяль-
ності людини. Втома. Гігієна праці, її значення. Чин-
ники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 
Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення 
належних, безпечних і здорових умов праці.  
1. Повітря робочої зони. Робоча зона та повітря робо-
чої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та 
контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби 
нормалізації параметрів мікроклімату. Гранично до-
пустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. За-
ходи та засоби попередження забруднення повітря 
робочої зони. Вентиляція. Види вентиляції. Організа-
ція повітрообміну в приміщеннях, повітряний ба-
ланс, кратність повітрообміну.  
2. Освітлення виробничих приміщень.  
Основні світлотехнічні визначення. Природне, 
штучне, суміщене освітлення. Основні вимоги до 
виробничого освітлення. Нормування освітлення, 
розряди зорової роботи. Експлуатація систем виро-
бничого освітлення. Джерела штучного освітлення, 
лампи і світильники. 
3. Шум, ультразвук та інфразвук.  
Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсив-
ність, частота, коливальна швидкість. Класифікація 
шумів за походженням, за характером, спектром та 
часовими характеристиками. Нормування шумів. 
Методи та засоби колективного та індивідуального 
захисту від шуму. Інфразвук та ультразвук. Норму-
вання та контроль рівнів, основні методи та засоби 
захисту від ультразвуку та інфразвуку.  
4. Електромагнітні поля та випромінювання радіо-
частотного діапазону.  
Джерела, особливості і класифікація електромагні-
тних випромінювань та електричних і магнітних 
полів. Характеристики полів і випромінювань. Но-
рмування електромагнітних випромінювань. При-
лади та методи контролю. Захист від електромагні-
тних випромінювань і полів.  
5. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і роз-
міщення виробничих і допоміжних приміщень.  
Класи шкідливості підприємств за санітарними нор-
мами. Санітарно-захисні зони підприємств. Вимоги 
охорони праці до розташування виробничого і офіс-
ного обладнання та організації робочих місць. 
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Продовження таблиці 3.1 

 

1 2 3 

10 
Основи безпеки 

виробництва 

Загальні вимоги безпеки до технологічного облад-

нання та технологічних процесів. Системи, що пра-

цюють під тиском. Безпека під час вантажно-розва-

нтажувальних робіт і переміщення вантажів.  

11 
Пожежна без-

пека 

Основні поняття та значення пожежної безпеки. 

Складові та загальна схема забезпечення пожежної 

безпеки. Законодавча і нормативно-правова база 

пожежної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори 

пов’язані з пожежами. Пожежна безпека будівель 

та споруд. Способи та засоби пожежогасіння. Дер-

жавний пожежний нагляд. Категорії будівель та 

приміщень за вибухопожежною та пожежною без-

пекою. 

12 Електробезпека 

Дія електричного струму на організм людини. Еле-

ктричні травми. Чинники, що впливають на нас-

лідки ураження електричним струмом. Класифіка-

ція приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. Умови ураження людини 

електричним струмом. Ураження електричним 

струмом при дотику або наближенні до струмове-

дучих частин при дотику до неструмоведучих мета-

левих елементів електроустановок, які опинились 

під напругою. Напруга кроку та дотику. Електроза-

хисні засоби і заходи. Надання першої допомоги 

при ураженні електричним струмом. 
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4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування. 
 

1. Закон України «Про охорону праці». 

2. Кодекс законів про працю України.  

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не-

щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». 

4. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. 

4. Законодавство України про охорону праці. Т. 1,2,3: -Київ. -1997. 

5. Безпека життєдіяльності / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. Вершиніна та 

ін. – Харків: Факт, 2007. – 384 с. 

6. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.; Львів: 

Каравела; Новий світ-2000, 2002. – 328 с. 

7. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 2000. – 

256 с. 

8. Безпека життєдіяльності / О.І. Запорожець, В.М. Заплатинський, Б.Д. Халмурадов 

та ін. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 448 с. 

9. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – 

Х.: Факт, 2005. – 480с. 

10. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів, «Афіша» - 2002.  

11. Основи охорони праці. За ред. К.Н. Ткачука. – Київ, 2006.  

12. Бизов В.Ф., Лапшин О.Є. Охорона праці, - Кривий Ріг; Мінерал. - 2001. 

13. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за 

ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 

14. Основи охорони праці. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; за 

ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с. 

15. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці» / В.В. Березуцький, Т.С. 

Бондаренко, Л.А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

16. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. 

к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с. 

17. Кириленко В.П., Каракаш О.І., Теслюк С.І. та інші. Довідник з охорони праці та 

пожежної безпеки. – Дніпропетровськ. –ПП «Ліра ЛТД» -2008. 

18. Шеремет В.О., Каракаш О.І., Марунчак В.Ф. та ін. Довідковий посібник керівника 

та спеціаліста гірничо-металургійного підприємства з охорони праці: Навчальний посібник. 

– Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2005. – 850 с. 

19. Радіоненко Б.М., Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А. Основи гігієни праці. Підручник. 

– Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ» - 2017. 

20. Заіченко В. І. Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія». / В.І. Заіченко; 

Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - X.: ХНУМГ, 2014. - 162 с. 

21. Глебова  Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для  

вузов. / Е.В. Глебова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк.,  2007.-382 с.: ил. 

22. Безопасность жизнедеятельности в энергетике: учебник для студ. высш. учеб. за-

ведений / [В. Г. Ерёмин, В. В. Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А.Харламов]. — М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2010. — 400 с. 

23. Електробезпека : навч. посіб. / В.В. Щербак, О.В. Князьков, А.Т. Чернов, О.Г. Ма-

каревич, О. В. Князькова. — Алчевськ: ДонДТУ, 2014. — 156 с. 

 


