
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Тема:  Організаційно-правове гарантування безпеки життєдіяльності в Україні 

Мета:  Проаналізувати нормативно-правовий документ, яким регулюють питання гарантування безпечної життєдіяльності в Україні. 

Хід виконання 

Студенти виконують завдання за варіантом, номер якого відповідає номеру за порядком у списку студентів групи (див. таблицю). Виконуючи завдання 

студенти вивчають роль національного чи міжнародного нормативно-правового документа у регулюванні питань гарантування безпеки особи як під час 

повсякденної, так і професійної діяльності, а також у разі надзвичайних ситуацій. Виконані завдання студенти здають викладачеві у встановлені терміни та 

обговорюють на практичному занятті.  

Обсяг ІНДЗ:  до 3-х сторінок формату А4 без врахування переліку використаних джерел. 

Вимоги до оформлення: 

 усі поля сторінки — 2 см; 

 шрифт — Times New Roman або споріднений; розмір — 14 pt; 

 міжрядковий інтервал — 1,5; 

 титульного аркуша не потрібно; на початку першої сторінки зазначають ПІБ студента, номер групи, номер варіанта та тему ІНДЗ; 

 перелік використаних джерел оформляють з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні  положення та правила складання» https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/dstu-8302-2015.pdf ; 

 усі аркуші скріплюють у верхньому лівому кутку скріпкою або степлером (не використовуйте, будь ласка, пластикові папки). 

Таблиця  

Перелік індивідуальних завдань 

№ 

варіанта 
Завдання 

№ 

варіанта 
Завдання 

1 

Проаналізуйте державні гарантії з питань протидії поширенню 

захворювань, зумовлених ВІЛ, зазначені у законі № 1972-XII «Про 

протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 

ВІЛ» 

2 

Охарактеризуйте головні права осіб, які користуються особливим 

заступництвом, відповідно до Конвенції про захист цивільного 

населення під час війни 

3 

Проаналізуйте співробітництво України з Міжнародною організацією 

праці на прикладі Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми 

соціального забезпечення 

4 

Проаналізуйте основи державної політики щодо обмеження споживання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зазначені в законі № 481/95-

ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та 

пального» 

5 

Охарактеризуйте обмеження щодо методів і засобів ведення війни, 

прописані у Додатковому протоколі до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року 

6 

Проаналізуйте співробітництво України з Міжнародною організацією 

праці на прикладі Конвенції МОП № 118 про рівноправність у галузі 

соціального забезпечення 

7 

Проаналізуйте права та обов’язки громадян з питань охорони здоров’я 

та їхні гарантії, зазначені в законі № 2801-XII «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» 
8 

Проаналізуйте головні права та обов’язки громадян України у сфері 

цивільного захисту, зазначені у кодексі №5403-VI «Кодекс цивільного 

захисту України»  



№ 

варіанта 
Завдання 

№ 

варіанта 
Завдання 

9 

Проаналізуйте співробітництво України з Міжнародною організацією 

праці на прикладі Конвенції № 157 про збереження прав у галузі 

соціального забезпечення 
10 

Обґрунтуйте обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання 

тютюнових виробів, встановлені законом № 2899-IV «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення» 

11 

Проаналізуйте головні заходи правового режиму надзвичайного стану, 

які необхідні для ліквідації загрози безпеці громадян, відповідно до 

закону №1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану» 

 

12 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви  Ради № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про 

впровадження заходів щодо стимулювання вдосконалення рівня безпеки 

й гігієни праці працівників на робочих місцях 

13 

Проаналізувати права і обов’язки осіб, які хворіють на інфекційні 

захворювання чи є бактеріоносіями, зазначені в законі № 1645-III «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» 

14 

Проаналізуйте головні заходи правового режиму воєнного стану, які 

необхідні для ліквідації загрози безпеці громадян, відповідно до закону 

№389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» 

15 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви Ради № 90/270/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо 

безпеки і гігієни праці при роботі із екранними пристроями 
16 

Проаналізуйте обов’язки фізичних та юридичних осіб щодо захисту людини 

від впливу іонізуючого випромінювання під час здійснення практичної 

діяльності та у випадках радіаційних аварій, запропоновані в законі № 

15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» 

17 

Проаналізуйте головні права цивільного населення на окупованій 

території відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під 

час війни 

18 

Проаналізуйте співробітництво України з Міжнародною організацією 

праці на прикладі Конвенції МОП № 154 про сприяння колективним 

переговорам 

19 

Проаналізуйте головні заходи щодо виробництва та обігу харчових 

продуктів, зазначені в законі № 771/97-ВР «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

20 

Охарактеризуйте головні особливості діяльності цивільної оборони на 

окупованій території відповідно до Додаткового протоколу до Женев-

ських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів  (Протокол I), від 8 червня 1977 року 

21 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви Ради № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 щодо 

мінімальних вимог стосовно безпеки і охорони здоров’я у робочих зонах 

22 

Охарактеризуйте головні заходи щодо забезпечення екологічної 

безпеки від шкідливого впливу хімічних, біологічних речовин та 

фізичних чинників, зазначені в законі № 1264-XII від «Про охорону 

навколишнього природного середовища» 

23 

Проаналізуйте правовий статус та головні обмеження прав і свобод 

громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах 

воєнного стану, відповідно до закону №389-VIII «Про правовий режим 

воєнного стану» 

24 

Проаналізуйте співробітництво України з Міжнародною організацією 

праці на прикладі Конвенції МОП № 135 про захист прав 

представників працівників на підприємстві та можливості, що їм 

надаються 

25 

Проаналізуйте гарантії прав споживачів з питань забезпечення питною 

водою, питного водопостачання та водовідведення, зазначені в законі № 

2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 

26 

Охарактеризуйте заходи щодо захисту жінок, дітей та журналістів 

відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів  (Протокол I), від 8 червня 1977 року 

27 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви № 2003/10/ЄС від 06.02.2003 Європейського 

парламенту та Ради про мінімальні вимоги щодо охорони здоров’я і 

безпеки працівників, що піддаються небезпеці фізичних впливів (шум) 

(сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 

89/391/ЄЕС) 

28 

Охарактеризуйте права та обов’язки людей, які живуть з ВІЛ, зазначені 

у законі № 1972-XII «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист 

людей, які живуть з ВІЛ» 



№ 

варіанта 
Завдання 

№ 

варіанта 
Завдання 

29 
Проаналізуйте головні заходи з укриття населення в захисних спорудах, 

зазначені у кодексі №5403-VI «Кодекс цивільного захисту України» 
30 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви № 2006/25/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 05.04.2006 про мінімальні вимоги щодо безпеки і гігієни праці 

працівників які піддаються небезпеці впливу фізичних факторів 

(штучного оптичного опромінення) 

31 

Охарактеризуйте заходи контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, зазначені в законі № 60/95-ВР 

«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 

32 

Проаналізуйте достатність гарантій прав і свобод громадян та прав і 

законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану, 

відповідно до закону №1550-III «Про правовий режим надзвичайного 

стану» 

33 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви № 2004/40/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 29.04.2004 про мінімальні вимоги щодо безпеки і гігієни праці 

працівників які піддаються небезпеці впливу фізичних факторів 

(електромагнітних полів) 

34 

Охарактеризуйте заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення 

утворення відходів та екологічно безпечного поводження з ними, 

зазначені в законі № 187/98-ВР «Про відходи» 

35 

Проаналізуйте головні заходи з навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, зазначені у кодексі №5403-VI «Кодекс 

цивільного захисту України» 
36 

Проаналізуйте співробітництво України з Європейським союзом на 

прикладі Директиви Ради № 2000/78/ЄС, що встановлює загальні 

рамки рівноправного поводження у сфері зайнятості і професійної 

діяльності 

 

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі 

 

1. Сайт кафедри безпеки життєдіяльності:  http://www.lnu.edu.ua/life-safety/ . 

2. Сайт Верховної Ради України:  http://www.rada.gov.ua . 

3. Сайт Кабінету Міністрів України:  http://www.kmu.gov.ua . 

4. Сайт ради національної безпеки і оборони України:  http://www.rnbo.gov.ua . 

5. Сайт Міністерства охорони здоров’я України:  http://www.moz.gov.ua . 

6. Сайт Міністерства енергетики та захисту довкілля  України:  http://www.menr.gov.ua . 

7. Сайт Державної служби України з питань праці:  http://www.dsp.gov.ua . 

8. Сайт Фонду соціального страхування України:  http://www.fssu.gov.ua . 

9. Сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій:  https://www.dsns.gov.ua . 

10. Сайт Міжнародної організації цивільної оборони:  http://icdo.org . 

11. Сайт Міжнародного Комітету Червоного Хреста:  http://www.icrc.org . 

12. Сайт Товариства Червоного Хреста України:  http://www.redcross.org.ua . 

13. Сайт Української асоціації римського клубу:  http://clubofrome.org.ua . 

14. Сайт постійного представництва України при ООН:  https://ukraineun.org . 

15. Сайт північноатлантичного альянсу (НАТО):  http://www.nato.int . 

 
 


