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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 263 

Цивільна безпека (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету, який розроблено кафедрою цивільної 

безпеки. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та 

науки України. 

Фахове вступне випробування проводиться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: «Основи охорони праці», 

«Безпека життєдіяльності». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю 263 Цивільна безпека. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відбору серед абітурієнтів з 

метою навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 263 Цивільна 

безпека. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

 

1. Вступ. Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони 

праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни «Основи охорони 

праці». Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація 

шкідливих та небезпечних виробничих чинників. 

2. Правові та організаційні основи охорони праці. Конституційні 

засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. 

Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики 

України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, 

пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, 

неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників і роботодавців щодо 

додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Обов’язкові 

медичні огляди працівників певних категорій. Відповідальність посадових осіб 

і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Санітарні та 

будівельні норми, інші документи з охорони праці. Інструкції з охорони праці. 

Фінансування охорони праці. 

3. Організація охорони праці на підприємстві. Служба охорони праці 

підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання та функції служби 

охорони праці. Структура і чисельність служби охорони праці. Права і 

обов’язки працівників служби охорони праці. Громадський контроль за станом 

охорони праці на підприємстві. Уповноважені 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 промислової безпеки та охорони праці, 

основні завдання та напрямки роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки та 

сигнальна розмітка. Стимулювання охорони праці. 

4. Навчання з питань охорони праці. Принципи організації та види 

навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони праці у навчальних 

закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка знань з питань 

охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. 

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які 

виконують роботи підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці 

посадових осіб. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. 

Порядок проведення інструктажів. Стажування (дублювання) та допуск 

працівників до самостійної роботи. 

5. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

Виробничі травми. Професійні захворювання. Нещасні випадки. Мета та 

завдання профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь 

на виробництві. Основні причини виробничих травм і професійних 
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захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи щодо 

запобігання травматизму та професійним захворюванням. 

6. Основи фізіології та гігієни праці. Основи фізіології праці. Роль 

центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Втома. Гігієна 

праці, її значення. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 

Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці. 

6.1. Повітря робочої зони. Повітря робочої зони. Мікроклімат у робочій 

зоні. Нормування і контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату. Джерела забруднення повітряного 

середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, 

мікроорганізмами). Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих 

речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи 

та засоби попередження забруднення повітря робочої зони. Вентиляція. Види 

вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, кратність повітрообміну. 

Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, 

конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція. 

6.2. Освітлення виробничих приміщень. Основні світлотехнічні 

визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація 

виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. 

Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем 

виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. 

Загальний підхід до проектування систем освітлення. 

6.3. Вібрація. Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне 

нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та 

засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій. 

6.4. Шум, ультразвук та інфразвук. Параметри звукового поля: 

звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова 

потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за характером, 

спектром та часовими характеристиками. Нормування шумів. Контроль 

параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від шуму. Інфразвук та ультразвук. Джерела та 

параметри інфразвукових та ультразвукових коливань. Нормування та контроль 

рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку. 

6.5. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного 

діапазону. Джерела, особливості та класифікація електромагнітних 

випромінювань і електричних та магнітних полів. Характеристики полів і 

випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади та 

методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів. 

6.6. Випромінювання оптичного діапазону. Класифікація та джерела 

випромінювань оптичного діапазону. Особливості інфрачервоного (ІЧ), 

ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади 

та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ- і УФ-випромінювань. 

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. 

Специфіка захисту від лазерного випромінювання. 
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6.7. Іонізуюче випромінювання. Виробничі джерела іонізуючого 

випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Типові методи та 

засоби захисту персоналу від іонізуючого випромінювання у виробничих 

умовах. 

6.8. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування та розміщення 

виробничих і допоміжних приміщень. Класи шкідливості підприємств за 

санітарними нормами. Санітарно-захисні зони підприємств. Вимоги до 

розташування промислового майданчика підприємства, до виробничих та 

допоміжних приміщень. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні 

комунікації. Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного 

обладнання й організації робочих місць. 

7. Основи виробничої безпеки. 

7.1. Загальні вимоги безпеки. Загальні вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації систем під 

тиском і кріогенної техніки. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт. 

7.2. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. 

Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним 

струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. Умови ураження людини електричним струмом. 

Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих 

частин і при дотику до неструмоведучих металевих елементів 

електроустановок, які опинились під напругою. Напруга кроку та напруга 

дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби та 

заходи. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

8. Основи пожежної профілактики. Показники 

вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії 

приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних 

та пожежонебезпечних приміщень і зон. Основні засоби та заходи забезпечення 

пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби 

пожежогасіння. Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та 

контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах. Вивчення питань 

пожежної безпеки працівниками. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

1. Категорійно-понятійний апарат із безпеки життєдіяльності. 

Основні визначення: безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик 

та інші. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Види небезпек: 

біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, радіаційна, фізична, хімічна, 

екологічна. Критерії переходу небезпечної події у надзвичайну ситуацію. 

Класифікація надзвичайних ситуацій за: джерелами походження, 

територіальним поширенням, обсягами заподіяних або очікуваних збитків. 

2. Природні загрози. 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 дія на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки і навколишнє середовище. 

Негативний вплив вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: 

сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, 

снігопаду, граду, ожеледі. Небезпечні гідрологічні процеси і явища: 

підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами і 

в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду 

тощо. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та 

наслідки. Пожежі у природних екосистемах. Вражаючі фактори пожеж, 

характер їх проявів і наслідки. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори 

біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів. 

Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.  

3. Техногенні небезпеки та їх наслідки. Техногенні небезпеки та їх 

вражаючі фактори. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих 

факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек. Промислові 

аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їх 

масштабу. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж. 

Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій).  

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. 

Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, 

токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори 

техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, 

споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. 
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Класифікація об’єктів за їх пожежо- та вибухонебезпекою. Показники пожежо- 

та вибухонебезпечних речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної 

безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, 

організацій. Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної 

безпеки. 

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних 

аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного 

впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини 

організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне 

опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Режими захисту населення. 

Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, 

здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів 

небезпеки згідно ступеня їх дії на організм людини. Особливості забруднення 

місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом 

небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і 

адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Типологія 

аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їх розміщення і розвитку. 

Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація 

дозиметричного й хімічного контролю. 

4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. 
Соціальні та психологічні фактори ризику. Соціально-політичні конфлікти з 

використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, 

його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, 

захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення 

вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, 

підприємстві) та ін. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від 

терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного 

тероризму.  

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Шкідливі 

звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. 

Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на 

людину. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Психологічна та 

медична реабілітація постраждалого населення. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводяться у вигляді тестування. Для 

проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку 

надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких 

передбачено 5 варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями. 

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
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Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

Голова фахової атестаційної екзаменаційної  

комісії ______________ В.І. Федорчук-Мороз 


