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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роби навчальної 

дисципліни «Теорія ризиків і управління» складено зроблено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) 

263 «Цивільна безпека». 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра − 

вивчення дисципліни базується на отриманих студентом раніше знаннях з 

екології, метрології, стандартизації, акредитації, вступу до спеціальності, 

безпеки життєдіяльності біології перекликаючись з курсами з інших базових 

дисциплін, які одночасно викладаються студентам. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

- структуру невизначеності та ризику; 

- методи і моделі аналізу, оцінки і мінімізації ризику; 

- методи управління ризиками у різних аспектах життєдіяльності 

людини; 

вміти :  

- визначати ступінь невизначеності і ризику; 

- розробляти моделі розвитку ризику; 

- аналізувати і оцінювати ризики у різних аспектах безпеки 

життєдіяльності людини 

 Метою запропонованих методичних вказівок щодо контрольних і 

практичних робіт з вивчення навчальної дисципліни «Теорія ризиків і 

управління» є поглиблення знань вивчення дисципліни та набуття умінь і 

навичок, самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування 

висновків у процесі вивчення дисципліни. 
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1 САМОСТІНА РОБОТА 

Студенти самостійно опрацьовують питання зазначених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл.1.1). 

Підсумком самостійної роботи студента денної форми навчання є 

складання письмового звіту за вказаними темами. Звіт містить план, основну 

частину, список використаної літератури та додатки (за необхідності). Звіт 

оформлюється на стандартному папері форматом А4 (210×297) з одного боку. 

Поля: праве – 1,5 мм, верхнє, нижнє − 2 мм, ліве – 30 мм. Звіт може бути 

рукописним або друкованим. 

 

Таблиця 1.1 − Розподіл навчального матеріалу за темами 

 

№ теми Назви тем Рекомендована 

кількість годин для 

самостійного 

вивчення (для 

студентів заочної 

форми навчання) 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Теорія ризику 

Тема 1 Ризик та його ключові характеристики. Статистична 

оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя 

людини. Поняття про невизначеність. Класифікація 

невизначеності. Поняття про ризик та його структуру. 

Ризик у контексті безпеки життєдіяльності та охорони 

праці. Класифікація ризиків. Характеристика основних 

категорій ризиків.  

20 

Тема 2 Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки. 

Оцінювання сумарного індивідуального ризику людини 

та його складових. Аналіз ризику як важлива складова 

управління безпекою. 3агальноприйняті визначення. 

Проблеми і задачі впровадження ризик орієнтованого 

підходу. Задачі впровадження РОП в Україні. 

Філософські принципи РОП в Україні. Поняття про 

випадковість і необхідність. 

 

20 

Тема 3 Ризик у безпеці життєдіяльності. Оцінка професійних 

ризиків і ризиків для здоров’я населення. Чинники, що 

впливають на безпеку людину. Концепція прийнятного 

(допустимого) ризику. 

 

20 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Тема 4 Поняття ризиків технічних проектів. Основні 

концепцій теорії ризиків. Початкова ідентифікація 

ризиків. Аналіз причин виникнення ризиків. Складові 

виникнення ризикових ситуацій. 

20 

Разом за змістовим модулем 1 80 

Тема 5 Проблема аналізу і моделювання ризиків. Стани 

втоми і стресу. Кількісний аналіз ризиків. Аналіз 

чутливості проекту. Аналіз сценаріїв розвитку проекту. 

Метод імітаційного моделювання. Моделювання ризику 

методом Монте-Карло. Актуальність управління і 

оцінки, та вибір методу оцінки ризиків. Особливості 

оцінки ризику Value-At-Risk (VaR). Метод історичного 

моделювання. Врахування людського чиннику при 

моделюванні небезпек. 

18 

Тема 6 Методи оцінки небезпеки та ризику. Аналіз 

ризику виникнення небезпеки. Метод параметричної 

оцінки. Ступінь небезпеки та його оцінка. Аналіз збитку. 

Кількісна оцінка ризику. Ризик, пов’язаний зі старінням 

системи. Імовірнісний аналіз безпеки. Методи оцінки 

імовірності небажаної події. Якісний аналіз небезпек. 

Кількісний аналіз небезпек. 

18 

Тема 7 Проблема управління ризиками. Визначення 

особливостей річної періодичної зміни функціонального 

стану людини як складової ризику. Головні підходи у 

теорії управління ризиком. Основні напрямки політики 

керування ризиками. Принципи керування ризиками. 

Методи управління ризиками. Загальна схема управління 

ризиками. Загальні обовʼязки по забезпеченню безпеки. 

Управління ризиками в умовах ринкової економіки. 

Ліцензування. Регулювання дозвільної діяльності. 

Страхування.  

20 

Разом за змістовим модулем 2 56 

Всього годин 136 

 

1.1 Питання до самопідготовки 

 

Змістовий модуль 1 Теорія ризику 

Тема 1 Ризик та його ключові характеристики 

Ризик та його ключові характеристики. Статистична оцінка небезпечних і 

шкідливих чинників для життя людини. Поняття про невизначеність. 

Класифікація невизначеності. Поняття про ризик та його структуру. Ризик у 
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контексті безпеки життєдіяльності та охорони праці. Класифікація ризиків. 

Характеристика основних категорій ризиків.  

Література: [6, с. 3 − 7; 10, с. 12 − 23; 16, с. 10 − 18; 26, с. 24 − 44; 28, с. 

40 − 120; 29, с. 123 − 324]. 

  

Питання для самоконтролю 

1. Поняття про невизначеність 

2. За якими чинниками здійснюється класифікація невизначеності? 

3. Назвати складові структури ризику. 

4. Якими документами регламентується ризик? 

5. Що таке ступінь ризику? 

6. Назвати види ризику і категорії ризику. 

 

Тема 2 Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки 

 Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки. Оцінювання 

сумарного індивідуального ризику людини та його складових. Аналіз ризику як 

важлива складова управління безпекою. 3агальноприйняті визначення. 

Проблеми і задачі впровадження ризик орієнтованого підходу. Задачі 

впровадження РОП в Україні. Філософські принципи РОП в Україні. Поняття 

про випадковість і необхідність. 

Література: [4, с. 3 − 7; 8, с. 12 − 23; 14, с. 10 − 18; 24, с. 24 − 44; 25, с.  

40 − 120; 26, с. 123 − 324]. 

 Питання для самоконтролю 

1. Розкрити механізм аналізу ризику. 

2. У чому полягає РОП? 

3. Розкрити проблеми впровадження РОП в Україні. 

4. Задачі впровадження РОП в Україні. 

5. Розкрити філософські принципи РОП. 
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Тема 3 Ризик у безпеці життєдіяльності 

Ризик у безпеці життєдіяльності. Оцінка професійних ризиків і ризиків 

для здоров’я населення. Чинники, що впливають на безпеку людину. Концепція 

прийнятного (допустимого) ризику. 

Література: [3, с. 3 − 7; 7, с. 12 − 23; 13, с. 10 − 18; 22, с. 24 − 44; 23. с. 40 

− 120; 24, с. 123 − 324]. 

  

Питання для самоконтролю 

1. Що таке випадковість і необхідність? 

2. Розкрити фактори безпеки людини. 

3. Розкрити сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику. 

 

Тема 4 Поняття ризиків технічних проектів 

 Поняття ризиків технічних проектів. Основні концепцій теорії ризиків. 

Початкова ідентифікація ризиків. Аналіз причин виникнення ризиків. Складові 

виникнення ризикових ситуацій. 

Література: [7, с. 3 − 7; 8, с. 12 − 23; 11, с. 10 − 18; 21, с. 24 − 44; 23, с. 40 

− 120; 25, с. 123 − 324]. 

  

Питання для самоконтролю 

1. Розкрити головні концепції теорії ризиків. 

2. Що таке початкова ідентифікація ризиків? 

3. Розкрити механізм аналізу причин ризику. 

4. Розкрити механізм виникнення ризикових ситуацій. 

 

Змістовий модуль 2 Аналіз і управління ризиком 

Тема 5 Проблема аналізу і моделювання ризиків 

Проблема аналізу і моделювання ризиків. Стани втоми і стресу. 

Кількісний аналіз ризиків. Аналіз чутливості проекту. Аналіз сценаріїв 
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розвитку проекту. Метод імітаційного моделювання. Моделювання ризику 

методом Монте-Карло. Актуальність управління і оцінки, та вибір методу 

оцінки ризиків. Особливості оцінки ризику Value-At-Risk (VaR). Метод 

історичного моделювання. Врахування людського чиннику при моделюванні 

небезпек. 

Література: [9, с. 3 − 7; 13, с. 12 − 23; 20, с. 10 − 18; 29, с. 24 − 44; 32 с. 

40 − 120; 33, с. 123 − 324]. 

  

Питання для самоконтролю 

1. Що таке кількісний аналіз ризиків? 

2. Що таке аналіз чутливості проекту? 

3. Що таке аналіз сценаріїв розвитку проекту? 

4. У чому полягає метод імплітаційного моделювання? 

5. У чому полягає моделювання ризику методом Монте−Карло? 

6. Яким чином проводиться вибір методу оцінки ризиків? 

7. У чому полягають особливості оцінки ризику Value? 

8. У чому полягає метод історичного моделювання? 

9. Як проводиться врахування людського чиннику при  моделюванні 

небезпек? 

 

Тема 6 Методи оцінки небезпеки та ризику 

 Методи оцінки небезпеки та ризику. Аналіз ризику виникнення 

небезпеки. Метод параметричної оцінки. Ступінь небезпеки та його оцінка. 

Аналіз збитку. Кількісна оцінка ризику. Ризик, пов’язаний зі старінням 

системи. Імовірнісний аналіз безпеки. Методи оцінки імовірності небажаної 

події. Якісний аналіз небезпек. Кількісний аналіз небезпек. 

Література: [10, с. 3 − 7; 13, с. 12 − 23; 19, с. 10 − 18; 28, с. 24 − 44; 34, с. 

40 − 120; 29, с. 123 − 324]. 
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Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає метод параметричної оцінки? 

2. Що таке ступінь небезпеки та яким чном проводиться його оцінка? 

3. Яким чином здійснюється аналіз збитку? 

4. Що таке кількісна оцінка ризику? 

5. Що таке ризик, повʼзаний зі старінням системи? 

6. Що таке імовірнісний аналіз безпеки? 

7. Що таке метод оцінки імовірності небажаної події? 

8. Що таке якісний аналіз небезпеки? 

9. Що таке кількісний аналіз небезпеки? 

 

Тема 7 Проблема управління ризиками 

 Проблема управління ризиками. Визначення особливостей річної 

періодичної зміни функціонального стану людини як складової ризику. Головні 

підходи у теорії управління ризиком. Основні напрямки політики керування 

ризиками. Принципи керування ризиками. Методи управління ризиками. 

Загальна схема управління ризиками. Загальні обовʼязки по забезпеченню 

безпеки. Управління ризиками в умовах ринкової економіки. Ліцензування. 

Регулювання дозвільної діяльності. Страхування.  

Література: [11, с. 3 − 7; 19, с. 17 − 23; 20, с. 10 − 18; 27, с. 24 − 44; 28, с. 

40 − 120; 29, с. 123 − 324]. 

  

Питання для самоконтролю 

1. Розкрити головні підходи у теорії управління ризиком. 

2. Розкрити напрями політики керування ризиками. 

3. Розкрити принципи керування ризиками. 

4. Розкрити методи управління ризиками. 

5. Розкрити загальну схему управління ризиками. 

6. Розкрити загальні обовʼязки по забезпеченню безпеки. 

7. Розкрити схему управління ризиками в умовах ринкової економіки. 
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8. Що таке ліцензування? 

9. Що таке страхування? 

 

1.2 Перелік питань до екзамену 

1.  Поняття про невизначеність та її якісні характеристики 

2. Невизначеність як умова виникнення ризику 

3. Поняття про ризик та його структуру 

4. Ризик та його основні характеристики 

5. Ризик у контексті охорони праці в європейському союзі 

6. Види ризиків. Підходи щодо класифікації ризиків 

7. Технічні ризики та засоби їх зниження 

8. Економічні ризики та засоби їх зниження 

9. Екологічні ризики та засоби їх зниження 

10. Аспекти впровадження ризик орієнтованого підходу в Україні 

11. Поняття про імовірнісний аналіз безпеки 

12. Імовірнісний аналіз безпеки в атомній енергетиці 

13. Імовірність події та її характеристики 

14. Потенційно небезпечні обʼєкти та їх характеристика 

15. Проблеми впровадження ризик орієнтованого підходу в Україні 

16. Ризик орієнтований підхід та його загальні принципи 

17. Поняття про необхідність та її характеристики 

18. Концепція причинно-наслідкових явищ 

19. Філософські принципи випадковості та необхідності 

20. Імовірність та її характеристики 

21. Фактори безпеки життєдіяльності людини 

22. Чинники безпеки людини 

23. Поняття про індивідуальний ризик та його характеристики 

24. Розрахунки ризику нещасного випадку 

25. Рівні імовірності небезпеки та їх характеристика 

26. Проблеми оцінки ризику 

27. Прийнятний ризик та його характеристики 

28. Якісні та кількісні характеристики ризику 

29. Концепція допустимого ризику 

30. Концепція нульового ризику 

31. Концепція абсолютної безпеки 

32. Рівні ризику 

33. Концепція управління ризиками виникнення надзвичайної ситуації 

34. Поняття про гранично допустимий ризик 
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35. Критерії оцінки ступеню ризику 

36. Субʼєкти господорювання за ступенем ризику 

37. Головні концепції теорії ризиків 

38. Проблема ідентифікації ризиків 

39. Виробничі ризики та їх характеристика 

40. Ринкові ризики та їх характеристика 

41. Аналіз причин виникнення ризиків 

42. Поняття про ризикові ситуації та їх характеристика 

43. Поняття про кількісний аналіз ризиків 

44. Поняття про сценарії розвитку подій 

45. Метод моделювання Монте-Карло та його характеристика 

46. Проблема вибору оцінки ризиків 

47. Сума під ризиком при нормальній щільності їх розвитку подій 

48. Історичне моделювання як метод моделювання небезпек 

49. Людський чинник як фактор моделювання небезпек 

50. Параметрична оцінка як метод оцінки небезпеки 

51. Поняття про припустимий і неприпустимий ризик 

52. Поняття про збиток та його види 

53. Соціальний, екологічний та економічний збитки та їх 

характеристика 

54. Поняття про збиток та його складові 

55. Оцінка імовірності небезпеки 

56. Методи оцінки імовірності небезпеки 

57. Типи аналізу небезпек 

58. Концепція дерева відмов 

59. Поняття про управління ризиком 

60. Принципи керування ризиком 

61. Методи управління ризиками 

62. Схема управління ризиками 

63. Методи забезпечення безпеки 

64. Страхування як принцип управління ризиками 

65. Невизначеність як передумова розвитку ризику 

66. Основні категорії ризиків 

67. Джерела ризиків та їх характеристика  

68. Концепція управління ризиками 

69. Поняття про ризики проектів 

70. Поняття про причини виникнення ризиків 

71. Поняття про чутливість проекту 

72. Поняття про ступінь небезпеки 
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73. Методи управління ризиками 

74. Поняття про систему управління ризиками 

75. Складові управління ризиками 

 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота включає відповіді на чотирі теоретичні питання із 

основних розділів навчальної дисципліни. 

У період екзаменаційної сесії студентам читаються лекції з основних 

розділів навчальної дисципліни та проводяться лабораторні і практичні заняття. 

Підсумком вивчення цієї навчальної дисципліни є іспит, під час якого 

студенти відповідають на теоретичні питання згідно з робочою програмою 

навчальної дисципліни. Іспит з навчальної дисципліни приймається тільки 

після виконання студентами контрольної роботи, яка здається на кафедру БЖД 

не пізніше, ніж за два тижні до її початку. 

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4 або в 

учнівському зошиті рукописним або друкованим способом. Обсяг контрольної 

роботи не повинен перевищувати 8 − 10 стор. Обовʼязковим є зазначення 

варіанта контрольної роботи, який указується на обкладинці роботи. Нумерація 

теоретичних питань повинна відповідати їх нумерації у цих методичних 

вказівках. За необхідності відповіді на питання супроводжуються схемами й 

ескізами.  Наприкінці контрольної роботи вказується перелік використаної 

літератури, дата виконання роботи й особистий підпис. Варіант контрольної 

роботи визначається студентом за останньою цифрою залікової книжки згідно з 

таблицею 2.1. 
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Таблиця 2.1 − Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань 

1 1 31 61 16 

2 2 32 62 17 

3 3 33 63 18 

4 4 34 64 19 

5 5 35 65 20 

6 6 36 66 21 

7 7 37 67 22 

8 8 38 68 23 

9 9 39 69 24 

10 10 40 70 25 

11 11 41 71 26 

12 12 42 72 27 

13 13 43 73 28 

14 14 44 74 29 

15 15 45 75 30 

16 16 46 1 31 

17 17 47 2 32 

18 18 48 3 33 

19 19 49 4 34 

20 20 50 5 35 

21 21 51 6 36 

22 22 52 7 37 

23 23 53 8 38 

24 24 54 9 39 

25 25 55 10 40 

26 26 56 11 41 

27 27 57 12 42 

28 28 58 13 43 

29 29 59 14 44 

30 30 60 15 45 

 

2.1  Теоретичні питання до контрольної роботи  

1. Поняття про невизначеність та її якісні характеристики 

2. Невизначеність як умова виникнення ризику 

3. Поняття про ризик та його структуру 

4. Ризик та його основні характеристики 

5. Ризик у контексті охорони праці в європейському союзі 

6. Види ризиків. Підходи щодо класифікації ризиків 

7. Технічні ризики та засоби їх зниження 
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8. Економічні ризики та засоби їх зниження 

9. Екологічні ризики та засоби їх зниження 

10. Аспекти впровадження ризик орієнтованого підходу в Україні 

11. Поняття про імовірнісний аналіз безпеки 

12. Імовірнісний аналіз безпеки в атомній енергетиці 

13. Імовірність події та її характеристики 

14. Потенційно небезпечні обʼєкти та їх характеристика 

15. Проблеми впровадження ризик орієнтованого підходу в Україні 

16. Ризик орієнтований підхід та його загальні принципи 

17. Поняття про необхідність та її характеристики 

18. Концепція причинно-наслідкових явищ 

19. Філософські принципи випадковості та необхідності 

20. Імовірність та її характеристики 

21. Фактори безпеки життєдіяльності людини 

22. Чинники безпеки людини 

23. Поняття про індивідуальний ризик та його характеристики 

24. Розрахунки ризику нещасного випадку 

25. Рівні імовірності небезпеки та їх характеристика 

26. Проблеми оцінки ризику 

27. Прийнятний ризик та його характеристики 

28. Якісні та кількісні характеристики ризику 

29. Концепція допустимого ризику 

30. Концепція нульового ризику 

31. Концепція абсолютної безпеки 

32. Рівні ризику 

33. Концепція управління ризиками виникнення надзвичайної ситуації 

34. Поняття про гранично допустимий ризик 

35. Критерії оцінки ступеню ризику 

36. Субʼєкти господарювання за ступенем ризику 

37. Головні концепції теорії ризиків 

38. Проблема ідентифікації ризиків 

39. Виробничі ризики та їх характеристика 

40. Ринкові ризики та їх характеристика 

41. Аналіз причин виникнення ризиків 

42. Поняття про ризикові ситуації та їх характеристика 

43. Поняття про кількісний аналіз ризиків 

44. Поняття про сценарії розвитку подій 

45. Метод моделювання Монте-Карло та його характеристика 

46. Проблема вибору оцінки ризиків 
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47. Сума під ризиком при нормальній щільності їх розвитку подій 

48. Історичне моделювання як метод моделювання небезпек 

49. Людський чинник як фактор моделювання небезпек 

50. Параметрична оцінка як метод оцінки небезпеки 

51. Поняття про припустимий і неприпустимий ризик 

52. Поняття про збиток та його види 

53. Соціальний, екологічний та економічний збитки та їх 

характеристика 

54. Поняття про збиток та його складові 

55. Оцінка імовірності небезпеки 

56. Методи оцінки імовірності небезпеки 

57. Типи аналізу небезпек 

58. Концепція дерева відмов 

59. Поняття про управління ризиком 

60. Принципи керування ризиком 

61. Методи управління ризиками 

62. Схема управління ризиками 

63. Методи забезпечення безпеки 

64. Страхування як принцип управління ризиками 

65. Невизначеність як передумова розвитку ризику 

66. Основні категорії ризиків 

67. Джерела ризиків та їх характеристика  

68. Концепція управління ризиками 

69. Поняття про ризики проектів 

70. Поняття про причини виникнення ризиків 

71. Поняття про чутливість проекту 

72. Поняття про ступінь небезпеки 

73. Методи управління ризиками 

74. Поняття про систему управління ризиками 

75. Складові управління ризиками 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за всіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним і підсумковим контролями. 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних кожним студентом 

індивідуальних завдань (контрольної роботи), їх захисту та виконання завдань 

під час аудиторних занять. 

Індивідуальні завдання видаються студентам під час установчої сесії або 

у міжсесійний період. У міжсесійний період проводяться групові або 

індивідуальні консультації за графіком, складеним кафедрою, а також 

застосовуючи технології дистанційного навчання. 

Викладач кафедри перевіряє контрольні роботи студентів у семиденний 

термін з дати отримання, і, у разі недопущення їх до захисту, повертає 

студентам для доопрацювання з відповідним записом у журналі. 

Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної сесії у 

вигляді співбесіди з викладачем. 

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення 

компетентностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця та містить семестровий контроль. 

Форма та терміни семестрового контролю визначаються робочим 

навчальним планом напряму підготовки і містять залік з навчальної дисципліни 

«Теорія ризиків і управління» в обсязі навчального матеріалу, передбаченого 

робочою програмою. 

Залік проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з обов’язковою 

присутністю студентів. Семестровий контроль з навчальної дисципліни 

проводитися у письмовому вигляді. 

Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового контролю, 

якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою, та 

накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оцінювання. 
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Для семестрового контролю у вигляді заліку з контрольною роботою, 

підсумковою кількістю балів студентів заочної форми навчання є сума балів за 

виконання та захист контрольної роботи та виконання завдань під час 

аудиторних занять і проведення заліку. 

 

Шкала оцінювання знань студентів заочної форми навчання 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Залік Усього 

0−45 0−10 0−45 0−100 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента під час оцінювання результатів поточного та підсумкового контролів, 

є такі: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

− глибина та характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

− уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку та 

розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

− уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

− уміння аналізувати достовірність одержаних результатів.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та конвертація 

сумарної кількості набраних балів у підсумкові оцінки за національною 

шкалою. 
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