
Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Біологічний факультет 

Охорона 
здоров’я дітей і 
шкільна гігієна 
Бло-21 

Лекція 4. Елементи шкільної гігієни: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2019/10/OZDSH-SR02.pdf 
 
Лекція 5*. Медико-гігієнічне і статеве 
виховання дітей та підлітків 
Презентації до лекцій надсилаються старості 
групи. 
 
Лекція 6. Основи імунології та сучасні 
проблеми 
Лекції надсилаються старості групи. 

Практичне заняття 3. Домедична 
допомога у разі загрозливих для життя 
станів 
 
Практичне заняття 4. Оцінювання стану 
школяра та домедична допомога у разі 
екзогенних отруєнь 
 
Практичне заняття 5. Оцінювання 
психічного здоров’я дітей та підлітків. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старості групи Бло-21. 

Наливайко  
Наталія Володимирівна 
 
natalya.nalyvayko@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Блб-41–44 
Бло-41 
Бле-41 

Лекція 1. Головні поняття охорони праці та 
гарантії прав громадян на охорону праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-1.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-2.pdf 
 
Лекція 2. Система управління охороною праці. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf  
 
Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
 

Практичне заняття 1. Стан травматизму в 
Україні та методичні підходи до його 
оцінювання 
 
Практичне заняття 2. Оцінювання рівня 
професійного ризику за організаційним 
чинником забезпечення безпеки праці 
 
Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Петришин  
Роман Степанович 
 
roman.petryshyn@lnu.edu.ua 
 

                                                           

* Жовтим маркером виділено відпрацювання на другий період карантину з 4 по 24 квітня 2020 року. 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Географічний факультет 

Гігієна і 
санітарія 
Грг-31–32 

Лекція № 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
навколишнього середовища та систем 
забезпечення закладів ресторанного 
господарства 
 
Лекція № 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
обладнання та утримання закладів готельно-
ресторанного господарства і особистої гігієни 
персоналу 
 
Лекція 5. Санітарно-гігієнічне оцінювання та 
умови забезпечення якості харчових продуктів і 
готових страв у закладах готельно-ресторанного 
господарства 
 
Лекція 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
технології приготування та реалізації харчових 
продуктів у закладах готельно-ресторанного 
господарства. 
 
Лекції надсилаються старостам груп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичне заняття №3. Методика 
гігієнічного оцінювання питної води 
 
Практичне заняття №4. Гігієнічне 
оцінювання мийних засобів, санітарного 
одягу та особиста гігієна персоналу 
 
Практичне заняття№5. Методика 
експертного оцінювання харчових 
продуктів у закладах ресторанного 
господарства. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Наливайко  
Наталія Володимирівна 
 
natalya.nalyvayko@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Охорона праці 
Гре-41 

Лекція 1. Головні поняття охорони праці та 
гарантії прав громадян на охорону праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-1.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-2.pdf 
 
Лекція 2. Система управління охороною праці. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf  
 
Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 

Практичне заняття 1. Стан травматизму в 
Україні та методичні підходи до його 
оцінювання 
 
Практичне заняття 2. Оцінювання рівня 
професійного ризику за організаційним 
чинником забезпечення безпеки праці 
 
Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Петришин 
Роман Степанович 
 
roman.petryshyn@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Грт-41–43 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
 
 

Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
Практичне заняття 6. Надійність людини 
в системі  “середовище – людина – 
машина”. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Фірман  
Володимир Михайлович 
 
vfirman@ukr.net 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Геологічний факультет 

Охорона праці 
Гле-41 

Лекція 1. Головні поняття охорони праці та 
гарантії прав громадян на охорону праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-1.pdf 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-2.pdf 
 
Лекція 2. Система управління охороною праці. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf  
 
Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичне заняття 1. Стан травматизму в 
Україні та методичні підходи до його 
оцінювання 
 
Практичне заняття 2. Оцінювання рівня 
професійного ризику за організаційним 
чинником забезпечення безпеки праці 
 
Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Петришин  
Роман Степанович 
 
roman.petryshyn@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Історичний факультет 

Охорона праці 
Ісо-41–42 

Лекція 6. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf  
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
Лекція 7. Розслідування та облік нещасних 
випадків на виробництві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-8.pdf   
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
Лекція 8. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf  
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 9. Соціальна відповідальність в 
трудових відносинах та безпека праці. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf  
 
Лекція 10. Виробниче середовище та його 
чинники. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 11. Основи фізіології психології та 
гігієни праці. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
або http://e-learning.lnu.edu.ua 

Практичне заняття 6. Аналіз 
міжнародного співробітництва України та 
організаційно-правове забезпечення 
охорони праці 
Практичне заняття 7. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
Практичне заняття 8. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 9. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
Практичне заняття 10. Атестування 
робочих місць за умовами праці 
Практичне заняття 11. Аналіз пожежної 
небезпеки на суб’єкті господарювання 
 
Практичні роботи наявні у системі 
електронного навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук) 
 
Контрольне опитування буде проходити в 
дистанційній формі у системі електронного 
навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук). 
Основний день — 22 квітня; 
додатковий день — 24 квітня. 

Тимошук  
Світлана Василівна 
 
svitlana.tymoshuk@lnu.edu.ua 
або чат в  
http://e-learning.lnu.edu.ua 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Охорона праці 
Ісс-41 

Лекція 4. Державна система управління 
охороною праці. Система управління охороною 
праці на підприємстві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf 
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 5. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf  
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 6. Розслідування та облік нещасних 
випадків на виробництві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-8.pdf   
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 

Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичні роботи наявні у системі 
електронного навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук) 
 
Контрольне опитування буде проходити в 
дистанційній формі у системі електронного 
навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук). 
Основний день — 13 квітня; 
додатковий день — 14 квітня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тимошук  
Світлана Василівна 
 
svitlana.tymoshuk@lnu.edu.ua 
або чат в  
http://e-learning.lnu.edu.ua 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Охорона праці 
Іст-41–43 

Лекція 6. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf  
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 7. Розслідування та облік нещасних 
випадків на виробництві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-8.pdf   
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 8. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf  
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 9. Соціальна відповідальність в 
трудових відносинах та безпека праці. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf  
 
Лекція 10. Виробниче середовище та його 
чинники. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 11. Основи фізіології психології та 
гігієни праці. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 

Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичні роботи наявні у системі 
електронного навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук) 
 
Контрольне опитування буде проходити в 
дистанційній формі у системі електронного 
навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук). 
Основний день — 21 квітня; 
додатковий день — 23 квітня. 

Тимошук  
Світлана Василівна 
 
svitlana.tymoshuk@lnu.edu.ua 
або чат в  
http://e-learning.lnu.edu.ua 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Механіко-математичний факультет 

Охорона праці 
Мто 41 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники. http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 
Лекція 6. Основи фізіології праці та психології 
безпеки праці. http://www.lnu.edu.ua/life-
safety/wp-content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-
4.pdf 
 

Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
Практичні роботи надсилаються 
старості групи Мто-41. 

Петришин  
Роман Степанович 
 
roman.petryshyn@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Мтм-41 
Мтс-41 
Мтх-41 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники. http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 

Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
Практичне заняття 6. Надійність людини 
в системі  “середовище – людина – 
машина”. 
 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Фірман  
Володимир Михайлович 
 
vfirman@ukr.net 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Факультет електроніки 

Охорона праці 
Фес-21–22 
Феі-41–42 
Фем-41 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники. http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 

Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
Практичне заняття 6. Надійність людини 
в системі  “середовище – людина – 
машина”. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Фірман  
Володимир Михайлович 
 
vfirman@ukr.net 
 

Факультет журналістики 

Охорона праці 
Жрн-41–46 

Лекція 4. Державна система управління 
охороною праці. Система управління охороною 
праці на підприємстві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf   
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 5. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf  
або http://e-learning.lnu.edu.ua 
 
Лекція 6. Розслідування та облік нещасних 
випадків на виробництві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-8.pdf   
або http://e-learning.lnu.edu.ua 

Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
Практичні роботи наявні у системі 
електронного навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук). 
Контрольне опитування буде проходити в 
дистанційній формі у системі електронного 
навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук). 
Основний день — 13 квітня; 
додатковий день — 16 квітня. 

Тимошук  
Світлана Василівна 
 
svitlana.tymoshuk@lnu.edu.ua 
або чат в  
http://e-learning.lnu.edu.ua 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Факультет іноземних мов 

Охорона праці 
Іна-41–46 
Інф-41 
Іні-41 
Інн-41–42 
Інк-4 
Інм-41 
Інп-41–45 

Лекція 2. Система управління охороною праці. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf  
 
Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Розслідування нещасних випадків на 
виробництві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-8.pdf 
 
Лекція 6. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 7. Виробниче середовище та його 
чинники: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 
 
 
 

Практичне заняття 1. Стан травматизму в 
Україні та методичні підходи до його 
оцінювання 
 
Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень та їхнє освітлення 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Муць  
Ігор Романович 
 
ihor.muts@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Факультет культури і мистецтв 

Охорона праці 
Кмб-41 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники. http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 
Лекція 6. Основи фізіології праці та психології 
безпеки праці. http://www.lnu.edu.ua/life-
safety/wp-content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-
4.pdf 
 

Практичне заняття 3. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 4. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
Практичне заняття 5. Надійність людини 
в системі  “середовище – людина – 
машина”. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Яремко  
Зіновій Михайлович 
 
zinoviy.yaremko@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Кмо-41 
Кма-41 
Кмт-41 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники. http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 

Практичне заняття 3. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 4. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
 
Практичне заняття 5. Надійність людини 
в системі  “середовище – людина – 
машина”. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Яремко  
Зіновій Михайлович 
 
zinoviy.yaremko@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Охорона праці 
Кмх-41–42 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 

Практичне заняття 2. Оцінювання рівня 
професійного ризику за організаційним 
чинником забезпечення безпеки праці 
 
Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практична робота 4. Освітлення 
приміщень та його нормування. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Писаревська  
Соломія Василівна 
 
solomiya.pysarevska@lnu.edu.ua 
 

Факультет міжнародних відносин 

Охорона праці 
Мвр-41–44 
Мвп-41–43 
Мві-41 
Мвк-41 
Мве-41–42 
Мвб-41–42 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 
 

Практичне заняття 3. Аналіз умов праці 
та працездатності людини. (надсилається 
старостам груп Мве-41–42, Мвб-41–42) 
 
Контрольне опитування буде проходити в 
дистанційній формі у системі електронного 
навчання moodle  
http://e-learning.lnu.edu.ua → 
Загальноуніверситетські кафедри → 
Кафедра безпеки життєдіяльності → 
Охорона праці (Світлана Тимошук. 
Основні дні:  
Мвр-41–44 — 7 квітня; 
Мвп-41–43, Мві-41, Мвк-41 — 8 квітня; 
Мве-41–42, Мвб-41–42 — 10 квітня; 
додаткові дні: 
Мвр-41–44 — 14 квітня; 
Мвп-41–43, Мві-41, Мвк-41 — 15 квітня; 
Мве-41–42, Мвб-41–42 — 17 квітня. 

Яремко  
Зіновій Михайлович 
 
zinoviy.yaremko@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Факультет педагогічної освіти 

Безпека 
життєдіяльності 
Фпш-11–12 
Фпд-11–12 
Фпс-11 

Лекція 3. Техногенне середовище та його 
негативні чинники. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf 
 
Лекція 4. Забезпечення техногенної безпеки. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/06/BZhD_Part_5.pdf 
 
Лекція 5. Природне середовище як критерій 
безпеки життєдіяльності.  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf 
 
Лекція 6. Організаційно-правове забезпечення 
цивільного захисту (ЦЗ) населення та територій: 
[Кодекс цивільного захисту України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/] 
[Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10] 
 

Практичне заняття 10. Заходи цивільного 
захисту та соціальний захист постраждалих 
від надзвичайних ситуацій 
 
Практичне заняття 11. Роль 
психофізіологічних особливостей людини у 
забезпеченні її безпеки 
 
Практичне заняття 12. Здорове та 
раціональне харчування як запорука 
збереження здоров’я та безпечної 
життєдіяльності 
 
Практичне заняття 6. Класифікація 
надзвичайних ситуацій та прийняття 
управлінських рішень.  
 
Практичне заняття 7. Моніторинг 
надзвичайних ситуацій та головні джерела 
їхнього виникнення. 
 
Практичне заняття 8. Організація 
евакуації населення в надзвичайних 
ситуаціях.  
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 
 
 
 
 
 

Писаревська  
Соломія Василівна 
 
solomiya.pysarevska@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Безпека 
життєдіяльності 
Фпл-11–12 

Лекція 4. Забезпечення техногенної безпеки. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/06/BZhD_Part_5.pdf 
 
Лекція 5. Природне середовище як критерій 
безпеки життєдіяльності.  
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf 
 
Лекція 6. Організаційно-правове забезпечення 
цивільного захисту (ЦЗ) населення та територій: 
[Кодекс цивільного захисту України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/] 
[Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10] 
 

Практичне заняття 3. Аналіз небезпеки 
під час роботи зі шкідливими та 
вибухопожежо-небезпечними речовинами 
 
Практичне заняття 4. Оцінювання 
небезпек під час експлуатації 
електрообладнання 
 
Практичне заняття 5. Забруднення 
атмосфери аерозолями та його вплив на 
здоров’я людини.  
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Писаревська  
Соломія Василівна 
 
solomiya.pysarevska@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Фпл-41–42 

Лекція 5. Розслідування нещасних випадків на 
виробництві. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-8.pdf 
 
Лекція 6. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 7. Виробниче середовище та його 
чинники: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 

Практична робота 6. Надійність людини в 
системі “середовище – людина – машина” 
 
Практична робота 7. Аналіз пожежної 
небезпеки на об’єкті господарювання 
 
Запланована практика з 30.03 по 10.05 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Писаревська  
Соломія Василівна 
 
solomiya.pysarevska@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Охорона праці 
Фпш-41–42 

Лекція 2. Система управління охороною праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf 
 
Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 

Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Петришин  
Роман Степанович 
 
roman.petryshyn@lnu.edu.ua 
 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Охорона 
здоров’я дітей і 
шкільна гігієна 
Пмо-41 

Лекція 4. “ Елементи шкільної гігієни”: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2019/10/OZDSH-SR02.pdf 
 
Лекція 5. Медико-гігієнічне і статеве виховання 
дітей та підлітків 
Презентації до лекцій надсилаються старості 
групи. 
 
Лекція 6. Основи імунології та сучасні 
проблеми 
Лекції надсилаються старості групи Пмо-41. 

Практичне заняття 3. Домедична 
допомога у разі загрозливих для життя 
станів 
Практичне заняття 4. Оцінювання стану 
школяра та домедична допомога у разі 
екзогенних отруєнь. 
 
Практичне заняття 5. Оцінювання 
психічного здоров’я дітей та підлітків. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старості групи Пмо-41. 

Наливайко  
Наталія Володимирівна 
 
natalya.nalyvayko@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Пмі-41–45 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 

Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Фірман  
Володимир Михайлович 
 
vfirman@ukr.net 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Філологічний факультет 

Охорона праці 
Флк-41 
Флс-41–42 
Флх-41 
Фла-41 
Фля-41 

Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 
Лекція 6. Основи фізіології праці та психології 
безпеки праці. 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-4.pdf 
 

Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
 
Практичне заняття №4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття №5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Наливайко  
Наталія Володимирівна 
 
natalya.nalyvayko@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
Флу-41–44 
Фло-41 

Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 
 
Лекція 5. Виробниче середовище та його 
чинники 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-5.pdf 
 
 
 

Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Фірман  
Володимир Михайлович 
 
vfirman@ukr.net 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Філософський факультет 

Безпека 
життєдіяльності 
Ффф-11 
 

Лекція 3. Техногенне середовище та його 
негативні чинники. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf   
 
Лекція 4. Забезпечення техногенної безпеки. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf   
 
Лекція 5. Природне середовище як критерій 
безпеки життєдіяльності: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf 

Практичне заняття 10. Заходи цивільного 
захисту та соціальний захист постраждалих 
від надзвичайних ситуацій. 
 
Практичне заняття 12. Роль 
психофізіологічних особливостей людини у 
забезпеченні її безпеки 
 
Практичне заняття 13. Здорове та 
раціональне харчування як запорука 
збереження здоров’я та безпечної 
життєдіяльності. 
 
Практичне заняття 6. Забруднення 
атмосфери аерозолями та його вплив на 
здоров’я людини 
 
Практичне заняття 7. Класифікація  
надзвичайних  ситуацій  та  прийняття  
управлінських рішень. 
 
Практичне заняття 9. Організація 
евакуації населення в надзвичайних 
ситуаціях 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 
 
 
 
 
 
 

Муць  
Ігор Романович 
 
ihor.muts@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Хімічний факультет 

Безпека 
життєдіяльності 
Хмо-11 

Лекція 4. Забезпечення техногенної безпеки: 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/06/BZhD_Part_5.pdf 
 
Лекція 5. Природне середовище як критерій 
безпеки життєдіяльності: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf 
Лекція 6. Організаційно-правове забезпечення 
цивільного захисту (ЦЗ) населення та територій: 
[Кодекс цивільного захисту України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/] 
[Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10] 
Презентації до лекцій надсилаються старості 
групи. 

Практичне заняття 4. Аналіз небезпек під 
час роботи зі шкідливими та 
вибухопожежонебезпечними речовинами 
 
Практичне заняття 5. Оцінювання 
небезпек під час експлуатації 
електрообладнання 
 
Практичне заняття 6. Забруднення 
атмосфери аерозолями та його вплив на 
здоров’я людини 
 
Практичні роботи надсилаються 
старості групи. 

Галаджун  
Ярослав Володимирович 
 
yaroslav.galadzhun@lnu.edu.ua 
 

Охорона праці 
та цивільний 
захист 
Хмх-41–42 

Лекція 2. Система управління охороною праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-3.pdf 
Лекція 3. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та їхнє розслідування: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-7.pdf 
 
Лекція 4. Міжнародне співробітництво України 
в галузі охорони праці: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2018/10/OP-2018_Part-9.pdf 

Практичне заняття 2. Оцінювання рівня 
професійного ризику за організаційним 
чинником забезпечення безпеки праці 
Практичне заняття 3. Мікроклімат 
виробничих приміщень 
Практичне заняття 4. Освітлення 
приміщень та його нормування 
Практичне заняття 5. Аналіз умов праці 
та працездатності людини 
Практичне заняття 6. Атестація робочих 
місць за умовами праці. 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Петришин  
Роман Степанович 
 
roman.petryshyn@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Юридичний факультет 

Безпека 
життєдіяльності 
Юрд-11–19 

Лекція 4. Забезпечення техногенної безпеки. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf   
 
Лекція 5. Природне середовище як критерій 
безпеки життєдіяльності: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf 
 
Лекція 6. Організаційно-правове забезпечення 
цивільного захисту (ЦЗ) населення та територій: 
[Кодекс цивільного захисту України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/] 
[Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10] 
 
Презентації до лекцій надсилаються старості 
групи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичне заняття 4. Аналіз  небезпек  
під  час  роботи  зі  шкідливими  та  
вибухо-пожежонебезпечними речовинами. 
 
Практичне заняття 5. Оцінювання 
небезпек під час експлуатації 
електрообладнання 
 
Практичне заняття 6. Забруднення 
атмосфери аерозолями та його вплив на 
здоров’я людини 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Муць  
Ігор Романович 
 
ihor.muts@lnu.edu.ua 
 



Дисципліна, 
групи 

Теми лекцій / Електронні ресурси Теми практичних занять Контактна інформація для 
консультацій 

Безпека 
життєдіяльності 
Юрд-1а–1е 

Лекція 3. Техногенне середовище та його 
негативні чинники. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf   
 
Лекція 4. Забезпечення техногенної безпеки. 
https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_4.pdf   
 
Лекція 5. Природне середовище як критерій 
безпеки життєдіяльності: 
http://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-
content/uploads/2017/02/BZhD_Part_3.pdf 
 
Лекція 6. Організаційно-правове забезпечення 
цивільного захисту (ЦЗ) населення та територій: 
[Кодекс цивільного захисту України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/] 
[Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-
%D0%BF#n10] 
 
Презентації до лекцій надсилаються старості 
групи. 

Практичне заняття 4. Аналіз  небезпек  
під  час  роботи  зі  шкідливими  та  
вибухо-пожежонебезпечними речовинами. 
 
Практичне заняття 5. Оцінювання 
небезпек під час експлуатації 
електрообладнання 
 
Практичне заняття 6. Забруднення 
атмосфери аерозолями та його вплив на 
здоров’я людини 
 
Практичні роботи надсилаються 
старостам груп. 

Муць  
Ігор Романович 
 
ihor.muts@lnu.edu.ua 
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