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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 «Безпека життєдіяльності» 

Метою вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» є теоретична та 

практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов 

діяльності і життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і 

сталого розвитку суспільства. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає теоретичну і практичну 

підготовку студентів для виявлення позитивного та негативного впливу на 

життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх та внутрішніх факторів, 

обґрунтування оптимальних умов та принципів життя. 

Програма вивчення нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною 

схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості 

годин, передбачених стандартом. 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Безпека життєдяльності»:  

Загальні: ЗК 10. Здатність працювати в команді.  

ЗК.14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань, природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні: СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

 СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення 

фінансів, банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної 

сфери економіки. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Безпека життєдяльності»: 

ПРН24. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення 

комунікацій у професійній сфері діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

3.1. «Безпека життєдіяльності» 

Модуль. 1. Правові та організаційні питання з безпеки життєдіяльності 

Змістовий модуль 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності 

 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Модель життєдіяльності людини. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Безпека людини, суспільства, національна безпека. 

Методологічні основи БЖД. Таксономія, ідентифікація та квантифікація 

небезпек. Класифікація небезпек. Види небезпек. Критерії переходу 

небезпечної події у надзвичайну ситуацію (НС). Роль психологічної стійкості 

людини у забезпеченні безпеки. Людський фактор та його роль в безпеці 

життєдіяльності. 

 

Тема 2 Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС  

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які 

охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти 

техносфери та природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. 

Концепція прийнятного ризику. Розподіл підприємств, установ та організацій за 

ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та 

захисту населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння 

витрат та отриманих вигод від зниження ризику. Головні етапи кількісного 

аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. 

Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. 

Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. 

Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з 

метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих 

негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і 

ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком 

 

Тема 3 Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на 

потенційнонебезпечних об’єктах  

Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом 

впливу. 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 їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і 

руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і 

технологічних мереж.  
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Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. 

Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних 

вантажів з небезпечними речовинами.  

Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення 

гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. 

Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.  

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. 

Класифікація об’єктів за їхньою пожеже вибухонебезпекою. Показники пожеже 

вибухонебезпеки 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. Рівні втручання у разі 

радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної 

енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон 

радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. 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 із ступенем їхньої 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 

їхнього розміщення і розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних 

аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю. Прогнозування 

наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 

промислових об'єктах і транспорті.  

 

Тема 4 Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, 

тварин, рослин, об’єкти економіки  

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 дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. 
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Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів 

економіки в умовах проявів 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 та в поєднанні з 

підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. 

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

Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна 

пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та 

наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика 

небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, 

бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика 

особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні 

захворювання тварин і рослин. 

 

Модуль. 2. Забезпечення безпечної життєдіяльності 

Змістовий модуль 2. Забезпечення безпечної життєдіяльності 

 

Тема 5 Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. 

Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення 

у НС 

Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна 

криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та 

відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, 

паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, 

ліквідація небезпечних хвороб. 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), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їхнього 

зберігання, використання, переробляння або під час транспортування. 

Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій. 

Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. Антитерористичні 

критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної 

небезпеки. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності 

людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та 

безпеку суспільства. 

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

і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні 

забезпечення життя між різними прошарками населення. Шкідливі звички, 
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соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання 

злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. 

Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що 

стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на 

небезпеку. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її 

психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про 

психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією 

людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в 

районі НС. 

 

Тема 6. Правові та організаційні основи охорони праці. Соціально-

економічні аспекти з охорони праці  

Законодавство України про охорону праці. Державний нагляд та 

громадський контроль за охороною праці, управління охороною праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), стандарти та інші 

загальнодержавні документи з охорони праці. Конвенції та Рекомендації 

Міжнародної організації праці (МОП) в галузі охорони праці. Законодавча база 

Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної 

політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Відповідальність за порушення 

вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Визначення та основні 

принципи соціальної відповідальності. Соціальне страхування від нещасного 

випадку та професійного захворювання на виробництві. 

 

Тема 7. Виробнича безпека. Основи електробезпеки та пожежної 

безпеки на об’єктах господарської діяльності (ОГД). 

 Безпека експлуатації технологічного обладнання та виробничих процесів. 

Вимоги безпеки до робочих місць. Кольори, знаки безпеки та сигнальна 

розмітка. Електричний струм як фактор небезпеки. Класифікація приміщень за 

ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Напрями підвищення 

безпеки експлуатації електроустановок. Загальні поняття про основи теорії 

виникнення, розвитку та припинення горіння. Показники пожежо- і 

вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Категорії приміщень за 

вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних 

зон. Дії персоналу при виникненні пожежі. 
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2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем лекцій 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Правові та організаційні питання з безпеки життєдіяльності 

Змістовий модуль 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності 
Тема 1. Категорійно-

понятійний апарат з 

безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек.  

12 2 4 – – 6 – 2 – – – 12 

Тема 2 Застосування 

ризик-орієнтованого 

підходу для побудови 

імовірнісних структурно-

логічних моделей 

виникнення та розвитку 

НС  

12 2 4 – – 6 – 2 – – – 12 

Тема 3 Техногенні 

небезпеки та їхні наслідки. 

Типологія аварій на 

потенційнонебезпечних 

об’єктах  

14 2 6 – – 8 – – 2 – – 12 

Тема 4 Природні загрози та 

характер їхніх проявів і дії 

на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки  

12 2 4 – – 6 – – 2 – – 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
52 8 18 – – 26 – – 4 – – 46 

Модуль 2. Забезпечення безпечної життєдіяльності 

Змістовий модуль 2. Забезпечення безпечної життєдіяльності 
Тема 5 Соціально-

політичні небезпеки, їхні 

види та особливості. 

Соціальні та психологічні 

чинники ризику. 

Поведінкові реакції 

населення у НС 

8 2 2 – – 4 – – – – – 10 

. Тема 6. Правові та 

організаційні основи 

охорони праці. 

Соціальноекономічні 

аспекти з охорони праці  

14 2 4 – – 8 – – 2 – – 10 



 

 

 

9 

Тема 7. Виробнича безпека. 

Основи електробезпеки та 

пожежної безпеки на 

об’єктах господарської 

діяльності (ОГД). 

16 4 4 – – 8 – – 2 – – 12 

Разом за змістовим 

модулем 2 
38 8 10 – – 20 – – 4 – – 32 

Всьго годин 90 16 28 – – 46 – 4 8 – – 78 

 

3. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Основні поняття та визначення БЖД 2  

2 
Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки 
4 2 

3 

Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія 

аварій на потенційно-небезпечних об’єктах: 2 11 

пожежна безпека, радіаційна безпека, хімічна 

безпека. 

4 2 

4 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники 

ризику. Поведінкові реакції населення у 

надзвичайних ситуаціях. 

4 2 

5 Правові та організаційні основи охорони праці. 2  

6 
Правові та соціально-психологічні аспекти безпеки 

праці та її супроводження. 
2  

7 Ризик та небезпека в предметній діяльності 2  

8 
Людина як елемент системи “людина – життєве 

середовище” 
2  

9 

Небезпеки, пов’язані з використанням горючих, 

легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та 

матеріалів 

2  

10 
Засоби індивідуального та колективного захисту 

населення 
2 2 

11 
Самодопомога і взаємодопомога в надзвичайних 

ситуаціях 
2  

 Разом 28 8 

4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
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денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» (24.02.1994) 
4 8 

2 
Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 
4 6 

3 Закон України «Про охорону праці» (04.10.1992) 4 8 

4 Закон України «Про пожежну безпеку» (17.12.1993) 4 6 

5 

Постанова Кабінету Міністрів України № 1099 від 15 

липня 1998 року «Про порядок класифікації 

надзвичайних ситуацій» 

4 10 

6 

Постанова Кабінету Міністрів України №  1198 від 

03.08.1998 «Про єдину державну систему 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру» 

4 6 

7 
Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» (19.11.1992) 
6 10 

8 
Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

(16.10.1992) 
4 6 

9 

Закон України «Про захист населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру» 

4 4 

10 
Закон України «Про захист людини від впливу 

іонізуючих випромінювань» 
4 8 

11 
Закон України «Про правові засади цивільного 

захисту» (2004 р.) 
4 6 

 Разом  46 78 

 
5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час вивчення дисципліни «Безпека життєдяльності» використовуються наступні 

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 
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– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-практичний.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на платформі 

інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду навчання 

здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, семестрового контролю 

та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва». Матеріали дисципліни «Безпека 

життєдяльності» освітньому середовищі Moodle розміщені за посиланням: 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=637 

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі 

лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечуються за допомогою платформ 

Zoom, Google Meet, Moodle. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для оцінки знань і навичок 

студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми методом 

усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем за 

допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Безпека життєдіяльності» є 

залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна сума 

балів поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й усних 

відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при 

обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за 

кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення 

модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача 

модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання 

студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. 

 У такому випадку можливе повторне перескладання модуля у терміни, встановлені 

викладачем. 

 

7. Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» (денна форма навчання) 

 Поточний (модульний) контроль Сума 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 ПК ЗМ1 Т 5 Т 6 Т 7 ПК ЗМ 2 

Сума балів, всього 10 15 10 10 5 20 15 10 5 100 

Практичні заняття 5 10 5 5  10 10 5   

Самостійна робота 5 5 5 5  10 5 5   

 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита 

назва застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних завдань і 

самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» (заочна форма навчання) 

 Поточний (модульний) контроль Контрольна Сума 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 робота 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

ПК 

ЗМ1 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

ПК 

ЗМ 2 

Сума балів, 

всього 
15 5 5 10 5 10 10 10 5  100 

Практичні 

заняття 
10   5  5 5 5    

Самостійна 

робота 
5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Контрольна 

робота 
         25  

 
Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

 

 

 

 

8. Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 
здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 
матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим модулем 

студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є правильною. За 
кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 
виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 теоретичних питань і 1 
ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної Максимальна сума балів – 25. 
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1. Безпека життєдіяльності та охорона праці: методичні матеріали, завдання та вказівки для 

самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і 

заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 

Укладачі: к.е.н., доцент Шевченко Н.О., к.с.-г.н, доцент Гурський І.М.,  к. с.-г.н., ст. викладач 

Сорока Л.В., доцент Нікітіна О.В. к.с.-г.н., доцент Балабак А.В. Умань: 29 с. (1,48 у.д.а.) 
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11. Зміни у робочій програмі за 2021 р. 
1. У розділі «Мета і завдання навчальної дисципліни» оновлений перелік 

загальних і фахових компетенцій та програмних результатів навчання по 
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2. Оновлений перелік рекомендованої літератури та інформаційних 
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