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Вступ 

 

Програма складена на основі робочих програм дисциплін циклу профе-

сійної підготовки бакалаврів з цивільної безпеки. Вона включає найважливі-

ші розділи з безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Таким чином, запропонована програма фахового випробування для при-

йому на навчання за ступенем магістра дозволяє не тільки оцінити знання 

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

тку науки і практики у сфері цивільної безпеки, а також визначити можливий 

напрямок цілеспрямованої наукової роботи для отримання кваліфікації магі-

стра з цивільної безпеки.  

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 магістра виносяться наступні дис-

ципліни: 

«Безпека життєдіяльності»;  

«Правові основи охорони праці»; 

«Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань»; 

«Гігієна праці та виробнича санітарія»; 

«Електробезпека»; 

«Пожежна безпека виробництв». 

 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Прийом на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 263 Цивільна 

безпека (освітньо-професійна програма Цивільна безпека), здійснюється від-

повідно до Правил прийому до Криворізького національного університету у 

2022 р., а також Положення про організацію прийому на навчання до Криворі-

зького національного університету за ступенем магістра у формі тестового пи-

сьмового випробування зі спеціальності. Час виконання тестових завдань 120 

хвилин. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за ступенем ма-

гістра 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 – 3.6. 

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  

«Правові основи охорони праці» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 

Політика підприємства з 

охорони праці. Гарантії та 

захист прав громадян і пра-

цівників на цивільну безпеку 

і охорону праці 

Законодавчі акти з охорони праці Закон 

України «Про охорону праці» та держа-

вна політика в галузі охорони праці. 

Політика підприємства з питань охоро-

ни праці. Служба охорони праці. На-

вчання з питань охорони праці. Повно-

важення комісій по трудових спорах. 

Переведення на іншу роботу. Заходи за-

охочення за сумлінне виконання трудо-

вих обов’язків. Кримінальна відповіда-

льність за порушення законодавства про 

охорону праці. 

2 
Колективні та трудові дого-

вори 

Порядок укладення колективного дого-

вору і його зміст. Контроль за виконан-

ням колективного договору і види від-

повідальності за невиконання його зо-

бов’язань. Трудовий договір. Укладання 

трудового договору. Розірвання трудо-

вого договору. Робочий час. Надурочні 

роботи Час відпочинку Види відпусток. 

Охорона праці жінок Охорона праці не-

повнолітніх Охорона праці осіб з інва-

лідністю та громадян похилого віку. 

3 

Відшкодування громадянам, 

підприємствам і державі зби-

тків, завданих порушеннями 

вимог охорони праці 

Відповідальність за заподіяну шкоду 

особам або організаціям відповідно до 

вимог цивільного кодексу. Нещасний 

випадок, професійна захворюваність – 

відшкодування і виплати. Адміністра-

тивна відповідальність. Види стягнень 

Адміністративні правопорушення в га-

лузі законодавства про працю і охорону 

праці. Індивідуальні та колективні тру-

дові спори і порядок їх розв’язання. 
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Таблиця 3.3 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 

Законодавча та нор-

мативна база України 

з розслідування не-

щасних випадків 

Чинний «Порядок» проведення «Розслідування, 

обліку та аналізу нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій». Структура Порядку про-

ведення «Розслідування, обліку та аналізу нещас-

них випадків, професійних захворювань та ава-

рій», додатки і їхні особливості. «Тимчасові» Ак-

ти за формою Н1, підстави їх створення. Повідо-

млення про нещасний випадок. 

2 

Класифікація нещас-

них випадків та при-

чини їх виникнення 

«Виробничі» і «невиробничі» нещасні випадки. 

Відмінність «невиробничих» і «побутових» неща-

сних випадків. Підстави визнання нещасних ви-

падків «виробничими». Деякі аспекти (виключен-

ня з правил) щодо визнання нещасного випадку 

таким, що пов'язаний/не пов'язаний з виробницт-

вом. Основні причини настання нещасних випад-

ків. Наслідки нещасних випадків. Повідомлення 

про нещасний випадок. Тяжкість та інші характе-

ристики нещасного випадку. 

3 

Розслідування неща-

сного випадку комі-

сією підприємства 

Підстави для проведення розслідування нещасно-

го випадку силами підприємства. Склад комісії. 

Питання залучення представників профспілок. 

Питання залучення представників трудового ко-

лективу. Питання залучення представників різних 

служб. Права і обов’язки членів комісії. Права і 

обов’язки постраждалого і його представників. 

Погодження спірних ситуацій. Права і обов’язки 

комісії з розслідування нещасного випадку. Стро-

ки розслідування. Заходи спрямовані на попере-

дження подібних нещасних випадків. Комплект 

документів розслідування та строки його збері-

гання. 
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Продовження таблиці 3.3 

 

1 2 3 

4 

Спеціальне розсліду-

вання нещасних ви-

падків 

Підстави для проведення спеціального розсліду-

вання нещасного випадку. Склад комісії. Питання 

залучення представників профспілок. Питання за-

лучення представників трудового колективу. Пи-

тання залучення представника підприємства. Пи-

тання залучення представників різних служб. 

Права і обов’язки членів комісії. Відмінності в 

порівнянні з проведенням розслідування нещас-

них випадків на підприємстві. Строк проведення 

спеціалізованого розслідування. Комплект доку-

ментів розслідування та строки його зберігання. 

5 

Розслідування неща-

сних випадків неви-

робничого характеру 

Обставини, за яких нещасний випадок визнається 

«невиробничого» характеру. Склад комісії. Пи-

тання залучення представників профспілок. Пи-

тання залучення представників трудового колек-

тиву. Права і обов’язки постраждалого і його 

представників. Розмір виплат працівникові в разі 

травмування в наслідок нещасних випадків неви-

робничого характеру. Комплект документів розс-

лідування та строки його зберігання. 

6 

Організація і прове-

дення розслідування 

та обліку професій-

них захворювань, от-

руєнь 

Склад комісії при розслідування профзахворю-

вання. Підстави проведення розслідування. Місце 

проведення розслідування у випадку звернення 

пенсіонера. Проведення розслідування у випадку 

ліквідації підприємства. Постановка діагнозу 

«профзахворювання». Залучення експертів і їхні 

права. Компенсації працівнику у разі профзахво-

рювання. Комплект документів розслідування та 

строки його зберігання 
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Таблиця 3.4 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Гігієна праці та виробнича санітарія» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 
Теоретичні основи гігіє-
ни праці 

Гігієна праці як наука. Методи дослідження 
виробничого середовища. Історія розвитку гі-
гієни праці. Екологія людини. Санітарія як 
практична діяльність у галузі профілактичної 
медицини. Класифікація чинників довкілля, їх 
вплив на здоров’я людей. Гігієнічне норму-
вання. 

2 
Гігієна виробничого се-
редовища 

Вплив виробничих метеорологічних умов на 
стан організму. Гігієнічні норми виробничого 
мікроклімату. Вплив шуму і вібрації на пра-
цюючих. Нормування шуму і вібрації. Визна-
чення метеорологічних факторів виробничого 
середовища, прилади та методики, нормуван-
ня. Зовнішні та внутрішні фактори, які впли-
вають на рівень шуму та вібрації приміщень. 
Гігієнічні вимоги до рівня шуму та вібрації у 
приміщеннях. Показники та нормативи. 

3 
Гігієнічні основи опа-
лення, вентиляції і освіт-
лення приміщення 

Тепловий режим будівель. Санітарно-
гігієнічні та технологічні основи опалення. 
Основні вимоги до систем опалення. Санітар-
но-гігієнічні та технологічні основи вентиля-
ції. Організація повітрообміну в приміщен-
нях. Вплив освітлення на стан здоров’я. Нор-
мування освітлення. Зовнішні та внутрішні 
фактори, які впливають на рівень природної 
освітленості приміщень. Вплив природного та 
штучного освітлення на функціональний стан 
ЦНС, працездатність. 

4 
Фізіологічні фактори не-
безпек 

Особливості фізіологічних реакцій організму 
при розумовій і фізичній праці. Фізіологічні 
відхилення в організмі при роботі. Профілак-
тика захворювань, викликаних навантажен-
ням органів і неправильним положенням тіла 
при роботі. 

5 Професійні хвороби 

Викликані впливом хімічних факторів. 
Пов’язані з дією факторів пилу. Викликані 
впливом фізичних факторів Пов’язані з пере-
навантаженням окремих органів і систем Ви-
кликані дією біологічних факторів. Пов’язані 
з перенавантаженням окремих органів і сис-
тем. Викликані дією біологічних факторів. 
Методи визначення та профілактики. 

 



 10 

Таблиця 3.5 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Електробезпека» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 

Дія електричного струму на 

організм людини. Аналіз 

умов безпеки в електричних 

мережах. 

Основні визначення, нормативна база і 

актуальність проблем електробезпеки. 

Показники електротравматизму і кла-

сифікація електротравм. Види негатив-

ної дії електроструму на організм лю-

дини. Однофазні й трифазні мережі та 

їх небезпека. Земля, як елемент елект-

ричної мережі. Напруга кроку. 

2 

Фізичні процеси протікання 

електричного струму через 

людину 

Характер дії на людину струму різних 

значень, шляхи його проходження. 

Електричний опір тіла людини та його 

вплив на характер дії струму. Чинники, 

що впливають на тяжкість ураження 

електричним струмом.  

3 
Заходи безпеки за нормаль-

ної роботи електроустановок 

Ізоляція струмовідних частин. Недо-

ступність струмовідних частин. Блоку-

вання безпеки. Засоби орієнтації в еле-

ктроустановках. Виконання електроус-

тановок, ізольованими від землі. Захи-

сне розділення електричних мереж. За-

стосування малих напруг. Компенсація 

ємнісних струмів замикання на землю. 

Вирівнювання потенціалів. 

4 
Заходи безпеки в разі аварії 

на електроустановках. 

Захисне заземлення. Захисне занулен-

ня. Захисне відключення. Основні і до-

даткові електрозахисті засоби для ро-

боти в електроустановках.  

5 

Організаційно-технічні за-

ходи і засоби попередження 

електротравм. 

Кваліфікаційні групи з електробезпеки. 

Класифікація приміщень за небезпекою 

електротравм. Категорії робіт в електроу-

становках. Безпечні відстані від струмоп-

ровідних частин. Роботи в електроуста-

новках за наряд-допусками, за розпоря-

дженнями, в порядку поточної експлуа-

тації. Посвідчення стану безпеки та екс-

пертиза електроустановок споживачів.  
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Таблиця 3.6 

Перелік тем та питань з дисципліни  

«Пожежна безпека виробництв» 

 

№ Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 

Дослідження пожежовибу-

хонебезпеки середовища 

усередині технологічного 

обладнання 

Робочі температури та концентрації, їх 

визначення. Температурні та концент-

раційні межі поширення полум’я. Умо-

ва пожежовибухонебезпеки. 

2 

Категорування приміщень за 

вибухопожежною і пожеж-

ною небезпекою 

Роль та значення системи класифікації 

приміщень за вибухопожежною та по-

жежною небезпекою. Класифікація 

приміщень за вибухопожежною і по-

жежною небезпекою. Категорії будин-

ків та окремих протипожежних відсіків 

за вибухопожежною та пожежною не-

безпекою. Категорії зовнішніх устано-

вок за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою. 

3 

Поняття джерел запалюван-

ня та їх класифікація, тепло-

ві прояви механічної, хіміч-

ної та електричної енергії 

Поняття джерела запалювання. Теплові 

прояви механічної енергії. Теплові 

прояви хімічних реакцій. Теплові про-

яви електричної енергії. Пожежна не-

безпека вогневих ремонтних робіт.  

 

 

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. 

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

6. Домнічев М.В. Деякі сучасні питання безпеки життєдіяльності – Кривий Ріг: Сінє-

льніков Д.А., 2020. – 108 с. ; 

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

ін. – Харків: Факт, 2007. – 384 с. 
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8. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.; Львів: 

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

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

256 с. 

10. 8. Безпека життєдіяльності / О.І. Запорожець, В.М. Заплатинський, Б.Д. Халмура-

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

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

Х.: Факт, 2005. – 480с. 

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

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

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

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., 

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

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

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

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

та спеціаліста гірничо-металургійного підприємства з охорони праці: Навчальний посіб-

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

21. Пищикова О.В., Янова Л.О., Худик М.В. Охорона праці рудодобувної галузі: в ци-

фрах і поясненнях. Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський 

Д.О., 2018. – 142 с. 

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

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

23. Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А., Радіоненко Б.М. Основи гігієни праці: підручник. 

– Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – 350 с. 

24. Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А. Основи гігієни праці в схемах і таблицях. – Кри-

вий Ріг: ФО-П Чернявський Д.О., 2020. – 35 с. 

25. 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. 

26. Глебова  Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для  ву-

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

27. Безопасность жизнедеятельности в энергетике: учебник для студ. высш. учеб. заве-

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

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

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

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

29. Бедрій Я. І. Охорона праці та пожежна безпека : навчальний посібник для студентів 

ВНЗ та інженерів-практиків. - Тернопіль, Навчальна книга - Богдан, 2013. - 184с. 

30. Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки : Навч. посібник / О.П. Михайлюк, 

В.В. Олійник, І.Я. Кріса та ін. ─ Х. : НУЦЗУ, 2010 . ─ 249 с. Бондаренко Є. А. Пожежна 

безпека: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2008. – 109 с. 

31. Доронін Є.В., Бєліков А.С., Лапшин О.О., Капленко Г.Г., Шаранова Ю.Г. Теорія 

горіння та вибуху: практикум – Дніпро: Середняк Т.К., 2018,  – 148 с. 


