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Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни «Безпека життєдіяльності з основами екології»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 
для студентів фізичного факультету  

3 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
освітня програма «Фізика» 
спеціальність – 102 «Фізика та астрономія»,   
                           152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 

викладачі: доц. Плющай І.В.         (ел. адреса –  inna.pl@knu.ua) 

                    доц. Цареградська Т.Л.(ел.на адреса tetyanatsaregradska@knu.ua) 
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 

двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Безпека життєдіяльності з основами 
екології».  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
самостійної роботи  – 20 балів.  

Дисципліна «Безпека життєдіяльності з основами екології» 
складається з 2-х змістових модулів: «Теоретичні та прикладні питання 
безпеки життєдіяльності» та «Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності».  

З кожного змістового модуля студентам пропонується написати 
реферат, кожний з яких оцінюється у (6 –10) балів. 

Реферати мають бути оформлені належним  чином,  мати наступні 
структурні елементи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина 
(структурована), перелік посилань. Об’єм реферату – 12-15 сторінок 
друкованого тексту, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1.5, сторінки 
мають бути пронумеровані. 

Під час першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають 
написати реферат по тематиці 1-го змістового модуля. Для підтвердження 
виконання завдання студенти мають надіслати реферат у вигляді 
друкованого тексту в форматі Word чи pdf або сканів (фотографій) роботи. 
Матеріали мають бути надіслані на вказану вище електронну адресу 
inna.pl@knu.ua не пізніше 6 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані 
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завдання в балах (6 –10 балів). Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у 
нього є час до 10 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу 
повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
студенти мають написати реферат по тематиці 2-го змістового модуля. Для 
підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати реферат 
вигляді друкованого тексту в форматі Word чи pdf або вигляді сканів 
(фотографій) роботи. Матеріали мають бути надіслані викладачу на вказану 
вище електронну адресу tetyanatsaregradska@knu.ua не пізніше 20 лютого 
2018 р. Викладач оцінює виконані завдання в балах: (6 –10 балів).  Якщо 
студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Виконання першого етапу самостійної роботи є допуском до другого 
етапу. 

 
Етап 1.  

«Теоретичні та прикладні питання безпеки життєдіяльності» 

Темою реферату може бути будь-яке питання з безпеки 
життєдіяльності, актуальне для України (за виключенням екологічних 
питань та питань класифікації та систематизації небезпек).  

 
Наприклад: 

1. Психологічні чинники небезпеки. Маніпуляція свідомістю. 

2. Проблема тероризму в сучасному суспільстві. 

1.  Здоров’я людини та сучасна екологічна криза. Радіаційний захист 

населення. 

2.  Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

3. Прогнозування небезпек, залежність рівня ризику від величину витрат 

в природну, техногенну та соціальну сфери. 

4. Вплив побутового середовища на здоров'я та працездатність людини.  

5. Вплив виробничого середовища на здоров'я та працездатність людини.  

6.  Біологічна, електрохімічна, теплова і механічна дії електричного 

струму. 

7.  Транспортні аварії (катастрофи) Ергономіка як наукова дисципліна. 

8.  Структура доз, що отримує населення України від різних джерел 

неаварійного опромінення.  
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3. Основні види та характеристики сучасних дозиметричних приладів.  

9.  Проблеми безпеки об’єктів атомної енергетики України. 

10.  Альтернативна енергетика України. Сучасний стан та перспективи 

розвитку.  

 

Етап 2.  

«Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності» 

Темою реферату може бути будь-яке питання з екології, актуальне для 

України. 

Наприклад: 

1. Шляхи вирішення екологічних проблем людства. 

2. Екологічний моніторинг: сутність, типи, галузева специфіка, методи 

досліджень.  

3. Правове регулювання природокористування і природоохоронної 

діяльності. 

4. Абіотичні фактори середовища та адаптація до них. 

5. Ноосфера за В.І. Вернадським; сучасні підходи до ідеї ноосфери. 

6. Еколого-економічні проблеми природокористування.  

7. Національна і глобальна екополітика; основні міжнародні і громадські 

екологічні організації.  

8. Завдання оптимізації взаємовідносин людини і живої природи.   

Концепція сталого розвитку. 

9.  Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності. 

10.  Екологічна експертиза (сутність, типи, методи, відповідальність). 

11.  Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки. 

12.  Внесок українських вчених в розвиток екології. 

13.  Основні принципи і шляхи екологобезпечного розвитку України.  

14.  Екологічна освіта в Україні. 

15.  Заповідні території України. Червона книга України, її призначення і 

структура. 

http://www.parta.com.ua/referats/view/7855/
http://www.parta.com.ua/referats/view/7855/
http://www.parta.com.ua/referats/view/7488/
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Рекомендована література для виконання самостійної роботи 
  

1. Цареградська Т.Л., Плющай І.В. Безпека життєдіяльності. Конспект 
лекцій для студентів фізичного факультету. - Поліграфічна дільниця  
Інституту металлофізики ім. Курдюмова НАН України, 2007, 150 с. 

2. Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська, І.В. Плющай. Основи екології. 
Конспект лекцій для студентів фізичного факультету. Поліграфічна 
дільниця Інституту металлофізики ім. Курдюмова НАН України, 2008, 88 
с. 

3. Джигерей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний 
посібник. -Львів: “Афіша”, 2000.-254с 

4. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., Юнити-Дана, 
2004.- 431с 

5. Тимофеева С.С. Введение в безопасность жизнедеятельности: учебное 
пособие для технических вузов, 2004.– 384с. 

6. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов, 
2007. – 456с. 

7. Білявський Г.О. та ін. Основи  екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. 
Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-е видання, К.: Либідь, 1995.– 406 с.  

8. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. 
посібник. - К.: Либідь, 1997. – 160 с.  

9. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: 
Концептуальні засади сучасного розвитку.– К.: “Знання України”, 2002.-
598с. 

10. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології. 2004, 340с.  
11. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища. Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, 
КОО, 2006. — 319 с. 
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