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_______________
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самостійної роботи студента – 1,5

14 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр
Самостійна робота

62 год.
Вид контролю: дифереційований залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1,3/1
для заочної форми навчання – 0,2/1
Міждисциплінарні зв’язки: філософія, культурологія, комп’ютерне проектування.
2. Мета дисципліни – набуття здобувачами вищої освіти знань з навчального курсу «Безпека життєдіяльності і
охорона праці», формування у них наукового світогляду, уявлень про домінуючу проблематику дисципліни, усвідомлення базових,
концептуальних завдань із проблемних блоків програми, ознайомлення з практичними методами, розробленими в цій галузі;
формування в студентів елементів екоцентричного світогляду і культури спілкування з природою, відповідно до концепції сталого
розвитку суспільства; оптимізація взаємин між людиною і навколишнім середовищем; закріплення навичок ідентифікації
небезпечних і шкідливих чинників впливу на здоров’я людини, уміння приймати правильні рішення в умовах надзвичайних
ситуацій, створювати безпечні умови власної життєдіяльності і охорони праці.
3. Завдання (навчальні цілі): знати й дотримуватися вимог академічної доброчесності, які визначені ст.42

Закону України «Про освіту» для здобувачів освіти, що передбачає: самостійне виконання навчальних завдань,
завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права тощо.
згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей:
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі освітніх наук, що передбачає
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової і навчальної діяльності.
загальні: - здатність до освоєння та системного аналізу через наукове сприйняття і критичне осмислення нових знань з
дисципліни; - формування у здобувачів вищої освіти сучасного системного мислення, вміння аналітично підходити до
розуміння й розв`язання актуальних проблем «Безпеки життєдіяльності і охорони праці»; – оволодіння теоретичними знаннями з
«Безпеки життєдіяльності і охорони праці»; - здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть
сприяти в академічному і професійному контекстах соціокультурному прогресу суспільства; - здатність до спілкування з
колегами, широким академічним товариством та громадскістю як на національному так і на міжнародному рівні для вирішення
наукових проблем; розуміння значення дотримання етичних норм при проведенні наукового досліджень, - здатність до
саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя;
фахові: − оволодіння основними поняттями, методами і завданнями дисципліни «Безпека життєдіяльності і охорона праці»;
− формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знаннь, необхідних вмінь та навичок з безпеки життєдіяльності і охорони
праці; − здатість створювати безпечні умови власної життєдіяльності, раціонального природокористування, збереження і відтворення
природних ресурсів; − вироблення у студентів вміння виявляти основні джерела антропогенного забруднення довкілля, хімічних
чинників небезпечного впливу на здоров’я людини, стану забруднення навколишнього середовища; оволодіння основними
вимогами держави до охорони праці на державних підприємствах і підприємствах недержавної форми власності для збереження
здоров’я людини і створення безпечних умов її життєдіяльності; − оволодіня методами збереження компонентів природного
середовища; -сприяння усвідомленому ставленню здобувачів вищої освіти до безпеки їх життєдіяльності і охорони праці.
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4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Знати:- основні терміни та поняття дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці»; - законодавчу і
нормативну базу України з безпеки і охорони праці; володіти знаннями про те, як запобігати впливу різноманітних
стресорів з метою збереження власного психічного здоров’я; - основи міжнародного правового регулювання праці; основи професійного добору працівників для окремих професій і видів робіт; знати, які умови та ситуації можуть
спричинити виникнення і розвиток небезпек, їхнього переростання в надзвичайні ситуації; володіти методами
вивчення та профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань; - знати вимоги до освітлення робочих місць,
вентиляції виробничих приміщень; - основи забезпечення вибухобезпеки на виробництві; - загальні вимоги до організації
робочих місць; - вимоги безпеки до обладнання і виробничих процесів; - вимоги безпеки до підйомно-транспортного
обладнання на виробництві; - методи і засоби захисту працюючих;- теоретичні і практичні аспекти сучасної екології: еволюцію
взаємовідносин людини і природи, структуру навколишнього середовища; - особливості функціонування біосфери і окремих
екосистем, великий та малий кругообіг речовин, енергії та інформації в біосфері, формування і динаміку природних ресурсів
Землі; - структуру завдань, методи сучасної екології; - характер основних екосистем, основні екологічні поняття і закони; основні джерела антропогенного забруднення довкілля, основні причини розвитку глобальної екологічної кризи; - методи
збереження компонентів природного середовища (атмосфери, гідросфери, літосфери, рослинного і тваринного світу);екологічні наслідки природних і антропогенних катастроф; - значення міжнародного співробітництва в галузі охорони природи.
2. Вміти:
- планувати й організовувати фахову діяльність відповідно до основних закономірностей і принципів безпеки життєдіяльності і
охорони праці; - вміти застосовувати на практиці оптимальні й ефективні методи безпеки життєдіяльності і охорони праці;

вміти охарактеризувати основи функціонування організму людини як цілісної системи в сучасних умовах
навколишнього середовища; - забезпечувати профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань; - оцінювати
на основі ризик-орієнтованого підходу середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства; провести моніторинг небезпечних ситуацій; обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту
працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; - визначити коло своїх обов’язків з питань
професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання; - вміти визначати хімічні і біологічні чинники небезпечного

впливу на здоров’я людини; вміти проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою діяльність в
галузі безпеки життєттіяльності та охорони праці; вміти визначати головні структурно-функціональні екологічні
підсистеми; вміти класифікувати фізичні та біологічні небезпеки;
вміти зазпечити захист від
ураження електричним струмом; вміти надавати першу домедичну допомогу; дотримуватися вимог щодо забезпечення
вибухобезпеки на виробництві; - дотримуватися вимог до організації робочих місць; - дотримуватися вимог безпеки до
обладнання і виробничих процесів; - дотримуватися вимог до підйомно-транспортного обладнання на виробництві; дотримуватися вимог законодавства з охорони праці щодо захисту працюючих;- дотримуватися екологічних взаємовідносин
людини, природи і навколишнього середовища; - дотримуватися природовідповідної поведінки з метою збереження природних
ресурсів Землі і забезпечення безпеки життєдіяльності.
3. Володіти елементарними навичками: - готовності до безпекової діяльності та охорони праці на гностичному,
комунікативному, операційному рівнях; - свідомого ставлення до сутності безпекової діяльності та охорони праці,
позитивної комунікації з місцевим населенням з метою ров’язання без пекових та екологічних проблем; опрацювання бази і планування роботи з безпеки життєдіяльності і охорони праці; - міжособистісного спілкування; - забезпечення
особистої та колективної безпеки у повсякденних умовах і в умовах надзвичайних ситуацій; -запобігання впливу різноманітних
стресорів, з метою збереження власного психічного здоров’я; - виявлення небезпечних та шкідливих чинників виробничого і
побутового середовища; проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у разі
надзвичайних ситуацій; - надання необхідної допомогу в разі виникнення невідкладного стану людини; - забезпечення

безпеки життєттіяльності та охорони праці; виконня основних положень законодавства про працю; - дотримання
правил техніки безпеки у побуті та на виробництві.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)
Код
1.

Результат навчання

Форми (та/або методи і
технології) викладання і
навчання

1.1. Знати основні терміни та поняття дисципліни лекційний метод,
«Безпека життєдіяльності та охорона праці»;
семінарські заняття,

Методи оцінювання
Відсоток у
та пороговий
підсумковій
критерій
оцінці з
оцінювання (за
дисципліни
необхідності)

співбесіда

3%

тестуваня

3%

усне опитуваня

4%

модерація
1.2. Знати законодавчу і нормативну базу України з лекційний метод,
безпеки життєдіяльності та охорони праці;

семінарські заняття,
круглий стіл
1.3. Володіти знаннями про те, як запобігати
лекційний метод,
впливу різноманітних стресорів з метою
семінарські заняття,
збереження власного психічного здоров’я;
аналітичний метод
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1.4. Володіти основами міжнародного правового
регулювання праці;

лекційний метод,
семінарські заняття,

1.5. Знати основи професійного добору працівників лекційний метод,
для окремих професій і видів робіт;

усне опитуваня

3%

тестування

3%

сократичний семінар,

1.6. Знати як застосовувати на практиці оптимальні
усне опитування
й ефективні методи безпеки життєдіяльності і лекційний метод,
модераторський
семінар
охорони праці;

3%

1.7. Знати, які умови та ситуації можуть
спричинити виникнення і розвиток небезпек, лекційний метод,
їхнього переростання в надзвичайні ситуації; семінарські заняття

тестування

3%

1.8. Знати вимоги до освітлення робочих місць,
проблемне навчання на тестування
вентиляції виробничих приміщень;

3%

семінарському занятті

1.9. Знати як створювати безпечні екологічні
умови
жттєдіяльності,
раціонального лекційний метод,
природокористування, збереження і відтворення семінарські заняття
природних ресурсів;

тестування

2%

тестування

1%

усне опитування

1%

семінарські заняття

тестування

1%

1. 13. Володіти методами вивчення та профілактики
виробничого
травматизму
і
професійних лекційний метод,
семінарські заняття
захворювань.

тестування

1%

2.1 Вміти планувати й організовувати фахову лекційний метод,
діяльність відповідно до основних закономірностей семінарські заняття,
і принципів безпеки життєдіяльності та охорони модерація
праці;

усне опитування

3%

2.2.
Вміти
охарактеризувати
основи лекційний метод,
функціонування організму людини як цілісної семінарські заняття,
системи в сучасних умовах навколишнього круглий стіл
середовища;

тестуваня

2%

2.3.
Вміти
визначати
параметри лекційний метод,
навколишнього природного середовища, які семінарські заняття,
пов’язані з безпекою життєдіяльності людини; самостійна робота

усне опитування, 3%
оцінка ситуації на
місці

2.4. Вміти забезпечувати профілактику виробничого лекційний метод,
травматизму і професійних захворювань;
самостійна робота

усне опитування

3%

2.5. Забезпечувати профілактику виробничого лекційний метод,
травматизму і професійних захворювань;
семінарське заняття,

усне опитування

3%

2.6. Вміти виявляти небезпечні та шкідливі
самостійна робота
чинники виробничого і побутового середовища;

усне опитування

3%
3%

2.7. Володіти засобами захисту життя працівників лекційний метод,
в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій; семінарські заняття,

усне опитування

3%

1.10. Знати як забезпечити проведення
навчання серед населення з питань безпеки семінарські заняття,
життєдіяльності та дій у разі надзвичайних самостійна робота
ситуацій;
1.11. Знати як надати першу допомогу в разі
виникнення загроз для здоров’я та життя лекційний метод,
семінарські заняття
людини;
1. 12. Знати правила дорожнього руху;

2.
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2.8. Вміти застосовувати на практиці лекційний метод,
оптимальні й ефективні методи роботи з сократичний семінар,
приладами хімічної і радіаційної розвідки з
метою забезпечення безпеки життєдіяльності
та охорони праці;
2.9. Вміти системно визначати структуру
безпеки життєттіяльності та охорони праці, лекційний метод,
володіти основними поняттями дисципліни; семінарські заняття,
самостійна робота
2.10. Вміти розрізняти надзвичайні ситуації
(НС) і правила поведінки населенння під час самостійна робота

усне опитування

3%

усне опитування

3%

тестування

3%

тестування

3%

тестування

2%

їх виникнення;
2.11. Вміти визначати хімічні і біологічні
чинники небезпечного впливу на здоров’я лекційний метод,
самостійна робота
людини;
2.12. Вміти проектувати, конструювати,
організовувати й аналізувати свою діяльність в лекційний метод,
галузі безпеки життєттіяльності та охорони семінарські заняття
праці;

3.

2.13. Вміти визначати головні структурнофункціональні екологічні підсистеми;

самостійна робота

усне опитування

3%

2.14. Вміти класифікувати фізичні та
біологічні небезпеки;

самостійна робота

усне опитування

1%

2.15. Вміти зазпечити захист себе та інших
самостійна робота
людей від ураження електричним струмом;

тестування

2%

2.16. Вміти
допомогу;

усне опитування

1%

2.17. Вміти здійснювати спостереження та лекційний метод,
контроль за ураженістю навколишнього семінарське заняття
середовища, продуктів харчування та води;

усне опитування

1%

2. 18. Вміти здійснювати спостереження за лекційний метод
станом власного здоров’я;
самостійна робота

усне опитування

1%

2.19. Вміти дотримуватися природовідповідної самостійна робота
поведінки з метою збереження природних ресурсів
лекційний метод
Землі і забезпечення безпеки життєдіяльності

усне опитування
усне опитування

1%

усне опитування

3%

3.2. Виявляти сформоване і свідоме ставлення лекційний метод,
до сутності безпекової діяльності та охорони семінарське заняття,
праці, мати позитивну комунікацію із
місцевим населенням з метою ров’язання
безпекових та екологічних проблем;

тестуваня

2%

3.3. Здійснювати безпечне спілкування з лекційний метод,
оточуючими людьми на основі позитивного семінарські заняття,
мислення; вміти ефективно керувати своєю модерація
поведінкою з метою уникнення стресових
ситуацій;

тестуваня

2%

тестування

2%

надати

першу

домедичну лекційний метод
самостійна робота

самостійна робота
3.1. Бути готовними до безпекової діяльності лекційний метод,
та
охорони
праці
на
гностичному, семінарське заняття,
комуніативному, операційному рівнях;
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3.4. Бути здатним у разі виникнення потреби лекційний метод,

вчасно повідомити населення про загрозу самостійна робота
виникнення надзвичайної ситуації;
усне опитування

1%

усне опитування

3%

3.5. Бути здатним провести навчання серед лекційний метод,
працівників та населення з питань безпеки
життєдіяльності;

4.1. Бути відповідальною особою, яка здатна самостійна робота
забезпечити
собі
та
іншим
безпеку
життєттіяльності та охорону праці;

4.

тестуваня
4.2. Бути здатним автономно надати необхідну лекційний метод,
допомогу в разі виникнення невідкладного стану семінарські заняття,

3%

людини;

4.3. Обережно поводитися з отруйними та лекційний метод,
хімічнонебезпечними речовинами;
семінарські заняття,

2%
усне опитування

1%

4.5. Відповідально ставитися до процедури самостійна робота
укладення трудового договору фізичної особи
з працедавцем;

тестування

2%

4.6. Відповідально ставитися до виконня самостійна робота
основних положень законодавства про працю;

тестування

2%

4.7. Дотримуватися правил техніки безпеки у самостійна робота
побуті та на виробництві.

тестування

3%

4.4. Відповідально ставитися до виконання
правил дорожнього руху;

лекційний метод,
семінарські заняття

усне опитування

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1.
1.2.
3.8.
2.3.
2.5.
Програмні результати навчання (назва)
Здатність розуміти і інтерпретувати вивчене,
+
+
+
+
+
відтворювати теоретичні знання в практичній
діяльності
Збирати та впорядковувати інформацію
+
+
+
+
+
Здійснювати професійну діяльність відповідно до
+
+
+
+
чинного законодавства.
Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий
+
+
+
досвід соціокультурної розбудови.
Проявляти самостійність суджень та
+
+
+
+
+
самокритичність у процесі дискусії.
7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процессу в НАКККіМ» від 16
грудня 2015 р.)


Форми оцінювання студентів:

семестрове оцінювання:

Контрольна робота з тем ЗР1* (тест):. — 10 балів/ 6 балів**.

Контрольна робота з тем ЗР2 (тест):— 10 балів/ 6 балів.

Самостйне завдання 1: РН 1.2. - 10 балів/ 6 балів.

Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. - 15 балів/ 9 балів.

Оцінювання роботи під час семінарських (практичних) занять (ЗР 1): -15 балів/ 9 балів.

Підсумкова контрольна робота залік - 20 балів / 12 балів
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий
бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю.
підсумкове оцінювання: диференційований залік.




Організація оцінювання:
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Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість балів студента
формують семестрові бали, отримані з усіх тем трьох змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі
тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на
семінарських заняттях (чи практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік чи еззамен).
Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік самостійних завдань, питання та завдання
підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу поділений на 3 змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в себе лекції, практичні заняття,
самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної
частини курсу.

(максимум)
Самостійн
а
Робота

Змістовий розділ 1

Змістовий розділ 2

25 залікових балів

25 залікових балів
(максимум)

Практичн
і заняття

Контрольна
робота

Самостійна

Практичні
заняття

Підсумк
овий
робота /
залік

Змістовий розділ 3

20 залікових балів
(максимум)

Контрольн Самостійна
а
робота

Практичні Контрольна
заняття
робота

Робота
(виконанн
я
Індивідуально
го
завдання)
10
10
(максиму (максиму
м)
м)

(максимум)
20 балів

(виконання
індивідуально
го
завдання)
5
(максимум)

10
(максимум)

10
(максиму
м)

5

5

10

5

(максиму (максимум) (максимум (максимум
)
)
м)

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання студентом під час семестрового оцінювання не менше
ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та
виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Семестрова
кількість балів

Підсумкова
оцінка

Підсумкова
робота / залік

Мінімум

40

20

60

Максимум

60

40

100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних
робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015
р.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав
суму залікових балів (60) має право, отримати підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами контролю.
Студенти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, який
набрав суму залікових балів (90), має право отримати підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного
завдання за результатами контролю. Студенти, які набрали протягом семестру менше 90 балів обов’язково складають
екзамен.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку і є обов'язковим.

Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою НАКККіМ
(бали)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за чотирибальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Відмінно
Добре

А
В
С
Д
Е
FX
F

Задовільно
Незадовільно

8. Структура навчальної дисципліни.
8.1 Тематичний план навчальної дисципліни
№
з/п

Обсяг навчальних занять (год)
Назва теми

Лекції
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Сем.

СРС

6 семестр
Розділ 1 «Основи забезпечення безпеки життєдіяльності людини і охорони праці»
Предмет, завдання і методи безпеки життєдіяльності і охорони
1.
праці. Наукові засади створення безпеки життєдіяльності
2
4
1
людини
1.
Теоретичні засади дисципліни. Людина і середовище
2
2
6
2
життєдіяльності. Методи і засоби захисту працюючих
1. Основи охорони праці. Системний аналіз у безпеці
1
4
3
життєдіяльності й екології.
1.
Головні структурно-функціональні підсистеми БЖД. Фізичні і
2
1
6
4
біологічні небезпеки
Розділ 2 «Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій та інших
загроз для життя людини»
2.
Надзвичайні ситуації (НС) і правила поведінки населення
1
2
5
1
2. Природне середовище як критерій життєдіяльності людини
1
3
2
Техногенне середовище та його негативні чинники.
2.
Забезпечення техногенної безпеки
1
5
3
2.
4
2.
5
2.
6
3.
1
3.
2
3.
3
3.
4

Безпека життєдіяльності населення
у виробничому та побутовому середовищі

1

Хімічні чинники небезпечного впливу на здоров’я людини.
Правила роботи з приладами хімічної та радіаційної розвідки
Чинники ризику для здоров’я дітей і молоді,
що обумовлені способом життя
Розділ 3 «Основи екологічних знань»
Екологічні системи, їх структура, енергетика, властивості.
Буферні системи захисту життя на Землі
Природні системи захисту життя на Землі.
2
Екологічна безпека навколишнього середовища
Сучасний стан навколишнього середовища
2
і шляхи збереження здоров’я людини в Україні
Проблема енергозбереження
та охорони довкілля

Усього за навчальною дисципліною 90

14

2

3

2

4

4

2

5

1

5

1

4
4

14

62

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 14 год.
Семінари – 14 год.
Дифеенційований залік 2 год.

Самостійна робота - 62 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна література
1.
Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / укл. О.І. Запорожець, Б. Д.
Халмурадов, В. І. Применко [та ін.]; Міністерство освіти і науки України. 2-ге видання. Київ :
Центр учбової літератури, 2020.447 с.
2.
Безпека життєдіяльності та охорона праці: методичні рекомендації до
семінарських занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» усіх
спеціальностей / розроб. О. М. Гавеля. Київ: НАКККіМ, 2018. 41 с.
3.
Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці. Харків : LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 108 с.
4.
Березуцький В.В. Екологія : навч. посіб. Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. 420 с
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5.
Грибан В., Негодченко О. Охорона праці. Вид-во: Центр навчальної літератури.
2019. 280 с.
6.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Ірпінь: Ун-т державної
фіскальної служби України, 2020. 256 с.
7.
Кіт Л.Я. Основи рятування і збереження життя людини, яка перебуває у
невідкладному стані. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 132 с.
8.
Кучерявий В. П. Екологія: підручник. Львів: Світ, 2020. 493 с.
9.
Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / під ред. проф.
В. В. Березуцького. Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. 553 с.
10. Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, С. М. Артюх ; Міністерство освіти і науки
України, Українська інженерно-педагогічна академія. Харків : Світ Книг, 2019. 388 с.
11. Практикум з дисципліни «Екологія людини» для студентів денної та заочної
форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» (перелік 2006) та спец. 101 «Екологія» / Г.Ф. Гусєв, А. П.
Парасочка. Київ: НТУ, 2016. 126 с.
11. Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій : навч. посібник для
студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці» / укл.
В.В. Березуцький. Харків : ФОП Панов А.М. 2020. 424 с.
12. Стокалюк О. В. Аналіз нормативно-правової бази щодо використання генетично
модифікованих організмів в Україні та за її межами. Цукор України. № 2. 2015. с.
[Електронний ресурс] https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/ 123456789/1162
13. Стокалюк О. В. Застосування генетично модифікованих організмів у харчовій
промисловості та їх вплив на людину. Новітні науково-технічні рішення в харчовій
промисловості. Львів: СПОЛОМ, 2015. С. 76–84.
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