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ВСТУП 

 

«Соціально-економічні основи охорони праці» (СЕООП) – базова 

профільна навчальна дисципліна навчального плану спеціальності 263 – 

«Цивільна безпека». 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 

фахівців системи теоретичних і прикладних знань студентів з соціально – 

економічних питань поліпшення умов праці, підвищення її безпеки, зниження 

виробничого травматизму та захворюваності. Основним завданням вивчення 

навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» є 

засвоєння теоретичних засад і здобуття практичних навичок із розробки та 

впровадження в практику раціональної побудови трудового процесу, при якій 

забезпечується висока продуктивність праці, створюються умови для 

збереження здоров’я працівників, збільшується період їх трудової діяльності. 

 Вивчення СЕООП вимагає глибокого знання основних розділів 

навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності», «Розслідування, облік та 

аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій», «Безпека 

експлуатації будівель та споруд», «Безпека життєдіяльності».. 

 Усі теми навчальної дисципліни рівноцінно важливі та тісно 

взаємопов’язані між собою. Тому вивчення кожної подальшої теми можливе 

тільки після засвоєння основних положень попередніх тем. 

Самостійна робота студентів містить додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку та виконання контрольної роботи з основних тем курсу. 

У методичних указівках подані теми і погодинний розклад лекцій та 

самостійної роботи, а також наведені питання для поточного та підсумкового 

контролю з основних тем навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи 

охорони праці» студент повинен 

знати: 

 вплив умов праці на підвищення її продуктивності;  



 5 

 методику визначення економічної ефективності заходів з охорони 

праці; 

 показники, які використовують при визначенні середньодобового 

розміру збитку підприємству; 

 показники, які використовують при визначені величини скорочення 

втрат робочого часу після впровадження заходів з охорони праці; 

 формулу розрахунку зростання продуктивності праці на підприємстві; 

 визначення річного економічного ефекту від впровадження заходів з 

охорони праці. 

уміти: 

– визначити економічну ефективність заходів з охорони праці;  

– визначити показники збільшення ефективного фонду робочого часу 

при впровадженні заходів з охорони праці;  

– визначити втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність у 

числових показниках;  

– визначити величину збільшення амортизаційних відрахувань;  

– розрахувати річну економію у зв’язку зі скороченням виробничого 

травматизму й професійних захворювань; 

– розрахувати строк окупності витрат на впровадження заходів із 

охорони праці. 
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1  ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна/заочна 

усього 
у тому числі 

лк практ. с.р 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

Тема 1. Захист працівника та його права 

на безпеку праці 
9/10,5 3/0,5 –/– 6/10 

Тема 2. Раціональні категорії сучасного 

суспільства, їхній зв’язок з охороною та 

безпекою праці 

9/10,5 3/0,5 –/– 6/10 

Тема 3. Проблеми демографії. Значення 

охорони праці у вирішенні цієї 

проблеми 

9/11 3/1 –/– 6/10 

Тема 4. Значення охорони праці у 

збереженні трудових ресурсів та 

зростанні продуктивності праці 

13/13 3/1 2/1 8/11 

Разом за змістовим модулем 1 40/45 12/3 2/1 26/41 

Змістовий модуль 2. Фінансування охорони праці. 

Тема 5. Економічні проблеми та методи 

управління охороною праці 
14/11,5 4/0,5 2/– 8/11 

Тема 6. Оцінювання затрат на охорону 

праці 
17/14,5 4/0,5 4/2 9/12 

Тема 7. Визначення ефективності 

заходів і засобів профілактики 

захворювань та виробничого 

травматизму 

14/13 4/1 2/1 8/11 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

Тема 8. Фінансування охорони праці. 

Фонди охорони праці та соціального 

страхування 

11/12 4/1 –/– 7/11 

Тема 9. Стимулювання охорони праці та 

заохочення працівників до створення 

безпечних для здоров’я умов праці 

13/12 4/1 2/– 7/11 

Тема 10. Загальна оцінка соціально-

економічної ефективності охорони праці 
11/12 4/1 –/– 7/11 

Усього за змістовим модулем 2 80/75 24/5 10/3 46/67 

Усього годин 90/120 36/8 12/4 72/108 

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО  

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1. Захист працівника та його права на безпеку праці 

Охорона праці як окрема галузь права. Система законодавчих актів, що 

регулюють охорону праці. Гарантії захисту прав працівників на охорону праці. 

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві. Відповідальність 

за порушення нормативно-правових актів про охорону праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть нормативні документи щодо охорони праці працівників 

підприємств. 

2. Поясніть основні положення Закону України «Про охорону праці» 

3. Поясніть основні принципи державної політики у сфері охорони праці. 

4. Система управління охороною праці в Україні. 

5. Оцініть стан безпеки праці на підприємствах. 

Література: [1, с. 10–21; 6; 7; 8, с. 5–110]. 
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Тема 2 Раціональні категорії сучасного суспільства, їхній зв’язок з 

охороною та безпекою праці 

Характерні особливості сучасного суспільства. Основні категорії соціології 

праці. Мотивація до трудової діяльності. Мотивація безпеки праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть визначення постіндустріального суспільства.  

2. Надайте характеристику сучасного суспільства.  

3. Наведіть основні категорії соціології праці. 

4. Наведіть групи категорій сучасного суспільства. 

5. Наведіть форми матеріального стимулювання працівників.  

Література: [1, с. 22–38]. 

 

Тема 3 Проблеи демографії. Значення охорони праці у вирішенні цієї 

проблеми. 

Сучасні проблеми демографії. Основні поняття демографії. Цілі, завдання й 

методи демографічного аналізу. Статистика захворюваності та її соціально-

економічні наслідки. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть основні сучасні проблеми демографії. 

2. Охарактеризуйте демографічний прехід. 

3. Наведіть методи аналізу демографічних процесів. 

4. Потенційна небезпека розвитку сучасної світової демографічної 

ситуації. 

5. Поясніть визначення допустимих меж чисельності народження на 

Землі.  

Література: [1, с. 39–67; 2, с. 5–395]. 

 

Тема 4 Значення охорони праці у збереженні трудових ресурсів та 

зростанні продуктивності праці 

Трудові ресурси України та їх регіональний розподіл. Соціально-економічні 
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категорії ресурсів праці та їх оцінювання. Значення організації охорони праці в 

збереженні трудових ресурсів. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику активної частини населення. 

2. Поясніть значення трудових ресурсів у розвитку господарства. 

3. Поясніть виникнення поняття “людський капітал” та особливості 

інвестування нього. 

4. Поясніть витрати, пов’язані з одержанням освіти. 

5. Наведіть заходи щодо поліпшення умов праці в комплексних планах. 

Література: [1, с. 68–100]. 

 

Тема 5 Економічні проблеми та методи управління охороною праці. 

Економічні проблеми управління охороною праці. Значення соціально-

психологічного чинника в системі управління охороною праці. Система управління 

охороною праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику тенденцій до зниження рівня виробничого 

травматизму. 

2. Поясніть концепцію загальнодержавної цільової програми поліпшення 

стану безпеки праці. 

3. Наведіть способи розв’язку проблем у сфері охорони праці. 

4. Наведіть основні принципи психології безпеки праці. 

5. Наведіть чинники безпеки поведінки людини на виробництві. 

Література: [1, с. 101–123]. 

 

Тема 6 Оцінювання затрат на охорону праці 

Загальнодержавні витрати на організацію охорони праці. Витрати на 

покращення умов і охорону праці. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які загальнодержавні витрати передбачені на організацію охорони 

праці в галузі? 

2. Наведіть витрати на покращання умов праці. 

3. Наведіть заходи, що спрямовані на планування покращання умов праці 

на підприємствах. 

4. Наведіть міри відповідальності посадових осіб за відмову 

фінансування заходів на охорону праці. 

5. Наведіть посадові особи, які є розпорядниками коштів, виділених на 

охорону праці. 

Література: [1, с. 124–134]. 

 

Тема 7 Визначення ефективності заходів і засобів профілактики 

захворювань і виробничого травматизму 

Облік та аналіз показників травматизму на виробництві. Визначення 

економічних наслідків виробничого травматизму й професійних захворювань. 

Визначення ефективності заходів профілактики виробничого травматизму й 

професійної захворюваності. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть порядок обліку випадків травматизму й професійних 

захворювань на виробництві. 

2. Аналіз показників травматизму на виробництві. 

3. Визначення економічних наслідків (показників) виробничого 

травматизму та професійних захворювань. 

4. Як визначити ефективність заходів профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань? 

5. Як визначити матеріальні наслідки травматизму? 

Література: [1, с. 135–157]. 
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Тема 8 Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці та 

соціального страхування 

Фінансування заходів з охорони праці. Фонд соціального страхування. 

Характеристика функціонування соціальних позабюджетних фондів. Основні 

поняття страхових внесків та критерії визначення. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть порядок та розміри фінансування на охорону праці 

працівників підприємств. 

2. Наведіть джерела формування фондів витрат на охорону праці. 

3. Управління страхування від нещасних випадків. 

4. Наведіть обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків. 

5. Наведіть порядок розгляду справ про страхові випадки. 

Література: [1, с. 158–185]. 

 

Тема 9 Стимулювання охорони праці та заохочення працівників до 

створення здорових і безпечних умов праці. 

Соціально-економічне значення охорони праці. Економічне стимулювання 

охорони праці та оцінювання його стану на підприємстві. Пільги та компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці. Планування і стимулювання заходів з охорони праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть форми стимулювання за здійснення заходів безпеки і 

поліпшення умов праці. 

2. В якому документі визначені розміри надбавок за виконання всіх 

вимог з охорони праці? 

3. Поясніть соціально-економічне значення організації охорони праці на 

підприємстві. 

4. Планування заходів з охорони праці на підприємствах. 



 12 

5. Термін складання та коригування колективних договорів (угод) на 

підприємствах. 

Література: [1, с. 186–195]. 

 

Тема 10 Загальне оцінювання соціально-економічної ефективності 

охорони праці. 

Методи оцінювання ефективності заходів щодо покращення охорони 

праці. Економічне оцінювання заходів з охорони праці. Методика оцінювання 

економічної ефективності системи управління охороною праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть методи оцінювання ефективності заходів щодо покращання 

охорони праці. 

2. Економічна оцінка заходів з охорони праці. 

3. Оцінювання результатів діяльності системи управління охороною 

праці. 

4. Поясніть методику оцінювання економічної ефективності системи 

управління охороною праці. 

5. Наведіть способи підвищення ефективності охорони праці. 

6. Чи впливає рентабельність на кінцеву ціну продукції та водночас на 

величину відсотків на організацію охорони праці? 

Література: [1, с. 196–204]. 

 

3  ПІДГОТОВКА  ДО  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 

Питання до іспиту 

1. Наведіть нормативні документи щодо охорони праці працівників 

підприємств. 

2. Поясніть основні положення Закону України «Про охорону праці» 

3. Поясніть основні принципи державної політики у сфері охорони праці. 

4. Система управління охороною праці в Україні. 

5. Оцінювання стану безпеки праці на підприємствах. 
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6. Облік і аналіз показників стану охорони праці на підприємствах. 

7. Трудові договори (угоди). 

8. Поясніть порядок проведення стажування та допуску працівників до 

роботи. 

9. Гарантії захисту прав працівників на охорону праці. 

10.  Поясність яку відповідальність несуть посадові особи за порушення 

нормативно-правових актів про охорону праці. 

11.  Поясніть механізми відшкодування шкоди у разі ушкодження 

здоров’я працівників або у разі їх смерті. 

12. Поясніть визначення постіндустріального суспільства.  

13. Надайте характеристику сучасного суспільства.  

14. Наведіть основні категорії соціології праці. 

15. Наведіть групи категорій сучасного суспільства. 

16. Трудова адаптація. 

17. Мотивація трудової діяльності. 

18. Технологічна адаптація. 

19. Соціально-побутова адаптація. 

20. Соціально-психологічна адаптація (показники). 

21. Рівень конфліктності в трудових колективах. 

22. Поняття трудового колективу. 

23. Соціально-трудові конфлікти. 

24. Наведіть форми матеріального стимулювання працівників.  

25. Наведіть основні складові мотивації праці. 

26. Наведіть основні сучасні проблеми демографії. 

27. Охарактеризуйте демографічний прехід. 

28. Наведіть методи аналізу демографічних процесів. 

29. Потенційна небезпека розвитку сучасної світової демографічної 

ситуації. 

30. Поясніть визначення допустимих меж чисельності народження на 

Землі.  
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31. Що таке демографічна політика? 

32. Поясніть визначення «демографічного вибуху». 

33. Наведіть схеми розвитку демографічного переходу. 

34. Наведіть та поясніть цілі, завдання й методи демографічного аналізу. 

35. Наведіть способи опитування населення щодо демографії. 

36. Надайте характеристику активної частини населення. 

37. Наведіть значення трудових ресурсів у розвитку господарства. 

38. Поясніть виникнення поняття “людський капітал” й особливості 

інвестування у нього. 

39. Поясніть витрати, пов’язані з одержанням освіти. 

40. Трудовий потенціал суспільства. 

41. Трудовий потенціал підприємства. 

42. Наведіть і поясніть визначення величини трудового потенціалу 

підприємства. 

43. Елементи умов праці. 

44. Санітарні норми. 

45. Поясніть нововведення у Законі “Про охорону праці”. 

46. Наведіть основні завдання органів державного нагляду. 

47. Наведіть заходи щодо поліпшення умов праці в комплексних планах. 

48. Надайте характеристику тенденцій до зниження рівня виробничого 

травматизму. 

49. Поясніть концепцію загальнодержавної цільової програми 

поліпшення стану безпеки праці. 

50. Наведіть способи розв’язання проблем у сфері охорони праці. 

51. Наведіть основні принципи психології безпеки праці. 

52. Наведіть чинники безпеки поведінки людини на виробництві. 

53. Наведіть причини нещасних випадків. 

54. Наведіть соціально-психологічні методи управління охороною праці. 

55. Наведіть наслідки дій потерпілих. 

56. Обсяги коштів, що витрачаються на охорону праці. 
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57. Характеристика системи управління. 

58. Які загальнодержавні витрати передбачені на організацію охорони 

праці в галузі? 

59. Наведіть витрати на організацію охорони праці в межах 

підприємства. 

60. Чи передбачені кошти і в яких розмірах на організацію охорони 

праці на підприємствах приватної форми власності? 

61. Наведіть витрати на покращання умов праці. 

62. Наведіть заходи, що спрямовані на планувати покращання умов 

праці на підприємствах. 

63. Наведіть міри відповідальності посадових осіб за відмову 

фінансування заходів на охорону праці. 

64. Наведіть посадові особи, які є розпорядниками коштів, виділених 

на охорону праці. 

65. Поясніть порядок обліку випадків травматизму й професійних 

захворювань на виробництві. 

66. Аналіз показників травматизму на виробництві. 

67. Визначення економічних наслідків (показників) виробничого 

травматизму й професійних захворювань. 

68. Як визначити ефективність заходів профілактики виробничого 

травматизму й професійних захворювань? 

69. Як визначити матеріальні наслідки травматизму? 

70. Як визначити термін окупності витрат на охорону праці? 

71. Наведіть види робіт, які можуть бути внесені в план організаційно-

технічних заходів підприємства. 

72. Наведіть порядок та розміри фінансування на охорону праці 

працівників підприємств. 

73. Наведіть джерела формування фондів витрат на охорону праці. 

74. Управління страхування від нещасних випадків. 
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75. Наведіть обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків. 

76. Наведіть порядок розгляду справ про страхові випадки. 

77. Поясніть порядок і терміни проведення страхових виплат. 

78. Наведіть права й обов’язки застрахованого. 

79. Наведіть права й обов’язки роботодавця як страхувальника. 

80. Фінансування страхування від нещасних випадків. 

81. Як визначаються страхові тарифи? 

82. Наведіть форми стимулювання за здійснення заходів безпеки й 

поліпшення умов праці. 

83. В якому документі визначені розміри надбавок за виконання всіх 

вимог з охорони праці? 

84. Поясніть соціально-економічне значення організації охорони праці 

на підприємстві. 

85. Планування заходів з охорони праці на підприємствах. 

86. Термін складання та коригування колективних договорів (угод) на 

підприємствах. 

87. Наведіть пільги за важкі й шкідливі умови праці. 

88. Поясніть, які існують компенсації за важкі та шкідливі умови праці й 

в яких розмірах? 

89. Наведіть методи оцінювання ефективності заходів щодо покращання 

охорони праці. 

90. Економічне оцінювання заходів з охорони праці. 

91. Оцінювання результатів діяльності системи управління охороною 

праці. 

92. Поясніть методику оцінювання економічної ефективності системи 

управління охороною праці. 

93. Наведіть способи підвищення ефективності охорони праці. 

94. Як визначити річну економію за рахунок зменшення рівня 

захворюваності? 
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4  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти денної та заочної форм 

навчання виконують контрольні роботи (реферати). 

Контрольна робота (реферат) має містити: 

– титульну сторінку (додаток А); 

– зміст; 

– вступ; 

– теоретичну частину (відповіді на теоретичні питання); 

– практичну частину (розрахунок економічної ефективності від 

розроблених та впроваджених заходів щодо поліпшення умов праці і пожежної 

безпеки);  

– висновки щодо контрольної роботи; 

– перелік посилань. 

Контрольну роботу (реферат) оформлють на аркушах паперу форматом 

А4, у друкованому або рукописному варіантах. Обсяг для друкованого варіанта 

складає 15–20 сторінок, шрифтом Times New Roman 12 pt, відступи зверху, 

знизу та справа – 2 см, зліва 3 см. Для рукописного варіанта – 20–25 сторінок. 

Контрольна робота складається з трьох контрольних завдань: одного 

теоретичного питання та двох практичних завдань. Під час виконання 

теоретичного контрольного завдання потрібно пам’ятати, що відповідь на 

питання має бути вичерпною і не носити формального характеру.  

Номер варіанта вибирають за останньою цифрою номера залікової книжки.  

Записка зшивається. Усі необхідні для розрахунку рівняння і формули 

пишуть в загальному вигляді, а потім до них підставляються числові значення і 

наводиться кінцевий результат (із зазначенням розмірів). 

Посилання в тексті записки на літературні джерела позначають 

порядковим номером джерела у списку, виділеним двома квадратними 

дужками. Наприклад, [5], [12] та інше. Посилання на ілюстрації й таблиці 
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вказують їх порядковим номером, наприклад, рис. 3, табл. 4.  

Виконану контрольну роботу рецензує викладач кафедри за умови, що 

номер завдання та варіант числових значень контрольної роботи вибраний 

студентом правильно.  

4.1 Завдання до теоретичної частини контрольної роботи 

Теоретична частина контрольної роботи складається з одного питання, 

що вибираються згідно з варіантом з табл. 4.1. Номер варіанта вибрати за 

останньою цифрою номера залікової книжки. 

Таблиця 4.1 – Вибір завдань до теоретичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанту 

Варіант Питання 

1 2 

0 Захист працівника та його права на безпеку праці.  

1 
Раціональні категорії сучасного суспільства, їхній зв’язок з охороною 

та безпекою праці. 

2 
Проблеми демографії. Значення охорони праці у вирішенні цієї 

проблеми 

3 
Значення охорони праці у збереженні трудових ресурсів та зростанні 

продуктивності праці 

4 Економічні проблеми та методи управління охороною праці 

5 Оцінювання затрат на охорону праці. 

6 
Визначення ефективності заходів і засобів профілактики захворювань 

і виробничого травматизму 

7 
Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці та соціального 

страхування 

8 
Стимулювання охорони праці та заохочення працівників до 

створення здорових і безпечних умов праці 

9 
Загальне оцінювання соціально-економічної ефективності охорони 

праці 
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4.2 Завдання до практичної частини контрольної роботи 

Практична частина контрольної роботи складається з двох завдань, що 

спрямовані на визначення економічної ефективності від розроблених та 

впроваджених заходів щодо поліпшення умов праці і пожежної безпеки. 

ЗАВДАННЯ №1. Використовуючи дані з таблиці 4.2 розрахувати 

наступні показники (розрахунки здійснюються на основі нижченаведених 

формул):  

1. Умовне вивільнення чисельності працівників у результаті 

впровадження заходів з охорони праці:  

Ч
ВРЧФ

ВРЧВРЧ
УВП

П

ПБ
Ч 




 , люд. (4.1) 

де БВРЧ , ПВРЧ  – втрати робочого часу через травматизм і захворюваність до і 

після впровадження заходів (базовий рік) на одного працівника, люд.-дн.;  

Ф – річний фонд робочого часу одного працівника (базовий), люд.-дн.;  

Ч – середньорічна розрахункова чисельність працівника, люд. 

2. Можливе зростання продуктивності праці при постійній чисельності 

працівника: 

П

Ч

ВРЧЧ

УВП
П






100
, %. (4.2) 

3. Економію фонду заробітної плати: 











100
1 CC

CЧЗП

П
ЗУВПЕ , грн, (4.3) 

де ЗС – середньорічна заробітна плата одного працівника, грн; ПСС – відсоток 

відрахувань на соціальне страхування. 

4. Економію коштів фонду соціального страхування на виплату за 

лікарняними листками непрацездатності: 

  ЧKIВРЧВРЧ
П

B
Е ЗПБ

Б

Б
CC  , грн., (4.4) 

де ВБ – сума витрат на оплату лікарняних листків за базовий рік, грн;  

ПБ – втрати робочого часу через травматизм, захворюваності в базовому році, 



 20 

люд.-дн.; ІЗ – індекс зростання середньорічної заробітної плати працівника за 

планом; К – частка виробничої обумовленої захворюваності в її загальній 

величині (приймають 0,5- 0,7). 

Таблиця 4.2 – Вхідні дані до Завдання №1 

В
ар

іа
н

т 

Показник 

БВРЧ , 

люд.-дн. 

ПВРЧ , 

люд.-дн. 

Ф,  

люд.-дн. 

Ч, 

люд 

ЗС, 

грн. 

ПСС

, % 

ВБ, 

грн. 

ПБ,  

люд.-дн. 
ІЗ 

0 40 32 251 51 30720 2,5 4895 40 1,5 

1 47 36 252 63 32040 2,7 5975 47 1,6 

2 55 48 250 74 33360 2,9 7339 55 1,7 

3 67 54 253 85 31800 2,8 8421 67 1,8 

4 77 63 254 98 36600 3,0 11095 77 1,9 

5 84 70 255 102 32880 3,1 10831 84 2,0 

6 90 74 249 123 34680 4,1 12534 90 2,1 

7 60 46 248 58 35160 3,8 8506 60 2,2 

8 58 47 256 77 33480 3,3 7585 58 2,4 

9 75 60 247 89 37440 3,8 11368 75 2,3 

 

ЗАВДАННЯ №2 Розробити рекомендації з поліпшення умов праці для 

ідприємств наступних видів економічної діяльності, табл. 4.3 

Таблиця 4.3 – Вхідні дані до Завдання №2 

Варіант Тип виробництва 

1 2 

0 Виробництво меблів 

1 Виробництво електричного устаткування 

2 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

3 Виробництво гумових і пластмасових виробів 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 

4 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 

5 Текстильне виробництво 

6 Виробництво паперу та паперових виробів 

7 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини 

8 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

9 Виробництво одягу 

5  КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна сума 

балів 

Лекції 10 

Практичні заняття 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 15 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 15 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 
82–89 В 

добре 
74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 
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П.І.Б.__________________ 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 
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