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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» за спеціальністю Гірництво дозволяє 

не тільки оцінити знання вступника, але й визначити глибину понять, його ба-

чення подальшого розвитку науки і практики у гірничій справі, а також визна-

чити можливий напрямок цілеспрямованої наукової роботи для отримання 

кваліфікації магістра з гірництва.  

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»;  

«Електробезпека». 

 

 

 

 

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 2020 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 – 3.2. 

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. Джерела не-

безпеки та їх класифікація. Ризиковий ба-

ланс та оцінка ризику. Небезпечні зони. 

Попередній аналіз небезпек. 

2 
Середовище життєдіяль-

ності людини 

Природне середовище життєдіяльності. 

Оцінка ноосфери як нового еволюційного 

стану біосфери. Характерні ознаки «дія-

льності людини». Соціум та соціальні 

групи як основні елементи життєвого се-

редовища. 

3 
Фізіологічні особливості 

організму людини 

Значення органів чуття для безпеки жит-

тєдіяльності людини. Психофізіологічний 

закон Вебера-Фехнера. Значення обміну 

речовин та енергії. Вплив якостей людини 

на БЖД. 

4 

Небезпеки життєдіяльно-

сті у виробничій сфері та 

побуті 

Характеристика трудової діяльності. Не-

гативні фактори техносфери. Психофізіо-

логічні фактори небезпеки. Шляхи підви-

щення працездатності людини . 

5 
Правові та організаційні 

питання охорони праці 

Державні нормативні акти про охорону 

праці. Розслідування нещасних випадків 

на виробництві. Методи аналізу виробни-

чого травматизму на виробництві. Сис-

тема управління охороною праці. Інстру-

ктажі з питань охорони праці. 

6 

Основи фізіології, гігієни 

праці та виробничої сані-

тарії. 

Гігієнічна класифікація умов праці. Нор-

мування шкідливих речовин та їх вплив 

на організм людини. Види виробничого 

освітлення та їх характеристика. Методи 

та засоби захисту від шуму. Класифікація 

електромагнітних полів та випроміню-

вань. 
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Продовження табл. 3.1 

 

 

1 2 3 

7 Основи виробничої безпеки 

Загальні вимоги безпеки до технологіч-

ного обладнання та процесів. Загальні 

вимоги до посудин, що працюють під 

тиском. Класифікація приміщень за сту-

пенем ураження електричним струмом. 

Електротравми та дія струму на орга-

нізм людини. Організація безпечної екс-

плуатації електроустановок. 

8 Основи пожежної безпеки 

Небезпечні та шкідливі фактори 

пов’язані з пожежами. Пожежна без-

пека будівель та споруд. Способи та за-

соби пожежогасіння. Державний поже-

жний нагляд. Категорії будівель та при-

міщень за вибухопожежною та пожеж-

ною безпекою. 
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Таблиця 3.2 

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 класи-

фікація електротравм. Види негативної 

дії електроструму на організм людини. 

Однофазні й трифазні мережі та їх небе-

зпека. Земля, як елемент електричної 

мережі. Напруга кроку. 

2 

Фізичні процеси протікання 

електричного струму через 

людину 

Характер дії на людину струму різних 

значень, шляхи його проходження. Еле-

ктричний опір тіла людини та його 

вплив на характер дії струму. Чинники, 

що впливають на тяжкість ураження 

електричним струмом.  

3 
Заходи безпеки за нормальної 

роботи електроустановок 

Ізоляція струмовідних частин. Недосту-

пність струмовідних частин. Блоку-

вання безпеки. Засоби орієнтації в елек-

троустановках. Виконання електроуста-

новок, ізольованими від землі. Захисне 

розділення електричних мереж. Засто-

сування малих напруг. Компенсація єм-

нісних струмів замикання на землю. Ви-

рівнювання потенціалів. 

4 
Заходи безпеки в разі аварії 

на електроустановках. 

Захисне заземлення. Захисне зану-

лення. Захисне відключення. Основні і 

додаткові електрозахисті засоби для 

роботи 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 електроустано-

вках за наряд-допусками, за розпоряджен-

нями, в порядку поточної експлуатації. 

Посвідчення стану безпеки та експертиза 

електроустановок споживачів.  
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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. 

 


