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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета полягає у набутті студентом компетентності, знань, умінь і навичок 

для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення небажаних ситуацій, які можуть привести до несприятливих 

наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Компетентності дисципліни 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК06).  

 Здатність ідентифікувати соціально-небезпечні явища та процеси і вміти 

розробляти соціальні технології, спрямовані на підтримку соціальної безпеки 

(СК09).  

Результати навчання: вивчив дисципліну «Основи професійної безпеки 

та здоров’я людини» студенти повинні знати вплив небезпечних чинників на 

організм людини, засобі колективного та індивідуального захисту від їх дії; 

знати законодавчу та нормативну базу держави щодо основ професійної 

безпеки та здоров’я, а також міжнародних стандартів за даним напрямком; 

вміти ідентифікувати небезпечні фактори, які впливають на людину, якісно та 

кількісно оцінювати рівень їх впливу; застосовувати засоби індивідуального та 

колективного захисту працівників (РН21).   

 

Курс «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» базується на 

знаннях, які одержанні студентами при вивченні соціально-економічних, 

загально-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Історія України Соціологія праці/ Соціологія управління 

трудовими відносинами 

Екологія   

Загальна психологія  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 

Змістовий модуль № 1 Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності людини 

Тема 1. Безпека життєдіяльності – як поняття 

1. Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та 

відносна.  

2. Система  «людина – життєве середовище» та її 

компоненти.  

3. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.  

4. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.  

5. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки 

життєдіяльності.  

6. Система управління безпекою життєдіяльності в Україні. 

 

 

1-4 

2 ПЗ 2 Тема 1. Дослідження біоритмів людини. 2,3 

3 Л 2 Тема 2. Небезпека. Ризик – як оцінка небезпеки. 

1. Номенклатура  та таксономія небезпек.  

2. Класифікація шкідливих та небезпечних  факторів: 

фізичні,  хімічні,  біологічні та психофізіологічні. 

3. Ризик, як фактор потенційної небезпеки.  

4. Індивідуальний та соціальний  ризик. Концепція 

соціального приємного рівня ризику.  

5. Управління ризиком. Зв’язок курсу БЖД з практикою 

життєвого досвіду.  

6. Основні положення Національної програми безпеки 

України, що стосуються безпеки життя та здоров’я особи. 

Сучасний стан безпеки життєдіяльності 

3 

4 ПЗ 2 Тема 2. Кількісна оцінка ризику. 2,3 

5 Л 2 Тема 3. Основи безпеки функціонування «людина – машина 

– виробниче середовище». 

1. Людина у системах управління.  

2. Вибір та компонування органів управління та засобів 

відображення інформації.  

3. Елементи теорії інформації.  

4. Характеристика аналізаторів.  

5. Роль зорового та інших аналізаторів забезпеченні 

життєдіяльності людини.  

6. Психічні характеристики особистості.  

1-5,7 
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6 ПЗ 2 Тема 3. Стрес і його попередження. 3 

7 Л 1 Тема 4. Психологія та безпека. 

1.Фактори, які обумовлюють спроможність людини 

протистояти небезпеці.  

2. Теорії травматизму. Індивідуальні особливості людини та 

безпека. Діяльність та її безпека. Соціально-психологічні 

складові діяльності. 

6. Вибір та компонування органів управління та засобів 

відображення інформації. Елементи теорії інформації. 

1-5 

8 ПЗ 1 Тема 4. Надання першої долікарської допомоги при 

нещасних випадках. 

3,8 

9 Л 1 Змістовий модуль № 2 (Основи промислової безпеки і 

безпечних умов праці на виробництві) 

Тема 1. Поняття охорони праці. Мета й об’єкт вивчення. 

Предмет і задачі курсу. Соціально-економічне значення 

охорони праці.  

1. Принципи державної політики в галузі охорони праці. 

2.  Закон України «Про охорону праці», основні 

положення.  

3. Відповідальність за порушення законодавства та 

нормативних актів з охорони праці.  

4. Обов’язки роботодавця. Права та обов’язки робітників. 

5.  Організація служби охорони праці на підприємстві. 

6. Комісія з питань охорони праці на підприємстві. 

 

 

2,6 

10 ПЗ 1 Тема 1. Розслідування нещасного випадку на виробництві. 4,5 

11 ПЗ 1 Тема 1. Визначення шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів, які супроводжують працю бакалавра за профілем 

обраної професії. 

10 

12 Л 1 Тема 2. Аналіз та профілактика виробничого травматизму. 

1. Основні поняття та визначення.  

2. Характеристика причинно-наслідкових зв’язків 

нещасних випадків. Класифікація травм.  

3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві. Методи аналізу 

виробничого травматизму. 

4. Регулювання охорони праці у колективному договорі. 

Система працеохоронного менеджменту та її рівні. 

5.  Основні організаційні та технічні заходи попередження 

виробничого травматизму та професійної захворюваності 

2,6 

13 Л 2 Тема 3. Повітря робочої зони. 

1. Санітарно-гігієнічні вимоги до стану повітряного 

середовища.  

2. Метеорологічні умови праці.  

3. Основні види теплообміну організму людини, їх 

залежність від параметрів мікроклімату.  

4. Терморегуляція. Нормування параметрів мікроклімату. 

5. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення 

повітряного середовища на виробництві. 

2-12 
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6. Загальні відомості про вентиляцію. Загальні заходи та 

засоби попередження забруднення повітряного 

середовища на виробництві та захисту працюючих. 

14 ЛЗ 2 Тема 3. Дослідження мікроклімату виробничих приміщень 4,5, 

9,10 

15 Л 1 Тема 4. Освітлення виробничих приміщень. 

1. Природа світла та основні поняття світлотехнічних 

величин.  

2. Види і системи виробничого освітлення. Вимоги 

санітарних нормативів щодо їх  застосування.  

3. Нормування природного й штучного освітлення. 

4.  Джерела штучного освітлення і світильники. 

2,11 

16 ЛЗ 2 Тема 4. Дослідження освітлення виробничих приміщень 

природним світлом 

5,11 

17 Л 1 Тема 5. Віброакустичні фактори промислового середовища. 

1. Класифікація шумів за походженням, характером 

спектру, часовими характеристиками. Дія шуму на 

організм людини.  

2. Параметри звукового поля. Рівні звукового тиску та рівні 

інтенсивності звуку. Нормування шумів.  

3. Нормування інфра та ультразвуку.  

4. Класифікація вібрацій. Вплив вібрацій на організм 

людини. Нормування вібрацій. 

5. Контроль параметрів шуму та вібрації, вимірювальні 

прилади. 

6. Електромагнітні випромінювання. Характеристики 

електромагнітних полів (ЕМП). Вплив ЕМП на організм 

людини. Нормування електромагнітних випромінювань. 

2-

8,14 

18 ЛЗ 2 Тема 5. Дослідження виробничого шуму 8,14 

19 Л 1 Тема 6. Загальні відомості про електробезпеку. 

1. Види електричних травм.  

2. Дія електричного струму на людину.  

3. Фактори, що впливають на наслідки ураження 

електричним струмом.  

4. Явища при стіканні електроструму у землю. Напруга 

кроку та напруга торкання.  

5. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки 

ураження електричним струмом. 

15-17 

20 Л 1 Тема 7. Загальні відомості про пожежобезпеку. 

1. Суть процесу горіння. Класифікація видів горіння.  

2. Механізми процесу горіння.  

3. Показники вибухо-пожежонебезпечних властивостей 

матеріалів і речовин.  

4. Горіння рідин, пилу, паро- та газоповітряних сумішей. 

Самозаймання. Категорія приміщень за вибухо- 

пожежонебезпекою. 

5. Основні засоби гасіння пожежі. Первинні засоби 

пожежогасіння. 

15-20 
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21 Л 1 Змістовий модуль № 3. Захист населення у надзвичайних 

ситуаціях  

Тема 1. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх 

вплив на безпеку життєдіяльності населення України. 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій.  

2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх 

можливі наслідки.  

3. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

4. Надзвичайні ситуації соціального і воєнного характеру. 

 

 

21,22 

22 Л 1 Тема 2. Захист населення в надзвичайних ситуаціях. 

1. Законодавча база України з питань захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях.  

2. Основні принципи і способи захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях. 

21,22 

Разом 

(годин) 

32   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  12 

4 Написання реферату на задану тему 12 

5 Інші види самостійної роботи 10 

 Разом 58 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

__________________________Реферат_________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

 ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

Модуль 1 

1 Безпека людини – невід’ємна складова характеристики 

стратегічного  напряму розвитку людства. 

2. Класифікація небезпек – перший крок до забезпечення безпеки. 

3. На прикладі реальних подій та ситуацій, взятих з життя або 

наведених в  засобах масової інформації, визначити серйозність та 

ймовірність небезпеки. 

4. Психіка людини і безпека життєдіяльності.  

5. Врахування біоритмів в управління життєдіяльністю людини. 

6. Ризик як оцінка небезпеки. 

7. Психофізіологічні якості людини. Емоції. Механізми 

виникнення. Позитивні та негативні емоції. Визначення величини 

емоцій. Вплив на безпеки життєдіяльності. 

8. Психологічний стан людини. Алкогольне сп’яніння. Вплив на 

безпеки життєдіяльності. 

Модуль 2 

1. Основи виробничої безпеки.  Вимоги безпеки до організації 

робочого місця з урахуванням: 

1.1 Мікроклімату. 

1.2 Виробничого освітлення. 

1.3 Виробничої вібрації. 

1.4 Виробничого шуму. 

1.5 Впливу на організм працюючих електромагнітного 

випромінювання. 

1.6  Впливу на організм працюючих ультразвуку. 

1.7 Впливу на організм працюючих інфразвуку. 

1.8 Природної вентиляції. 

1.9 Механічної вентиляції. 

2. Організація охорони праці на підприємстві. 

3. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань 

охорони праці.  

4. Профілактика травматизму та професійних захворювань 

5. Електробезпека виробничих приміщень. 

6. Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах. 

7. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки 

виробничого об'єкту. 

8. Сучасний стан охорони праці в Україні. Аналіз виробничого 

травматизму. 

9. Застосування міжнародних договорів та угод. Міжнародне 

співробітництво в галузі охорони праці. 

10. Права працівників на пільги та компенсації за важкі та 

 

 

 

Теми модуль 1 

 завдань до 8 

тижня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми модуль 2 

 завдань до 12 

тижня. 
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шкідливі умови праці. Відшкодування шкоди у разі ушкодження 

здоров'я працівників або в разі їх смерті. Гарантії охорони праці 

жінок, неповнолітніх, інвалідів та людей похилого віку. 

Модуль 3 

1.  Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на 

безпеку життєдіяльності населення України. 

2. Класифікація надзвичайних ситуацій.  

3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі 

наслідки.  

4. Надзвичайні ситуації природного характеру.  

5. Надзвичайні ситуації соціального і воєнного характеру. 

6. Захист населення в надзвичайних ситуаціях. 

7. Законодавча база України з питань захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях.  

8. Основні принципи і способи захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях. 

 

 

 

 

 

Теми модуль 3 

 завдань до 14 

тижня. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Дисципліна «Основи безпека праці і здоров’я людини» вивчається шляхом розкриття 

сутності теми на лекціях і закріплення теоретичного матеріалу в ході лабораторних занять, 

самостійної роботи та виконання рефератів на задану тему. Під час занять використовується: 

 пояснювально-ілюстративний метод, коли студенти одержують знання з законодавчих 

та нормативно-технічних документів, учбової або методичної літератури, сприймаючи і 

осмислюючи надані положення, визначення факти, висновки;  

 репродуктивний метод (репродукція − відтворення), коли розглядаються певні ситуації і 

студенти відповідають на різноманітні питання, використовуючи норми і правила, які 

вивчаються, що дозволяє сформувати знання, навички і вміння у студентів, а також опанувати 

основні розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікацію); 

 дослідницький метод, коли на лабораторних заняттях студенти здобувають знання і 

вирішують поставлені викладачем проблеми, виконуючи виміри рівнів шкідливих факторів 

середовища і порівнюючи різноманітні варіанти отриманих результатів.  

Під час самостійного написання реферату студенти опановують матеріал, який не 

викладається на лекціях або був пропущений, виконуючи пошук джерел необхідної інформації 

і обґрунтовуючи зроблені висновки.   
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ХПІ». Поточний контроль реалізується у формі опитування на 

лекціях, тестів тощо. Практичне заняття зараховується після захисту студентом проведених 

розрахунків чи опрацювання їм необхідних методичних матеріалів. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться шляхом тестування, оцінки індивідуального завдання (реферату). 

Семестровий контроль проводиться у формі  екзамену відповідно до навчального плану 

в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних білетах або в 

письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом тестування з використанням 

технічних засобів (Інтернету). Можливе поєднання різних форм контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як 

допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни за 

умови повного відпрацювання усіх практичних та лабораторних занять, та виконання 

індивідуальних завдань СРС, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

Контрольні питання з курсу до екзамену. 

1. Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та відносна.  

2. Система  «людина – життєве середовище» та її компоненти.  

3. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.  

4. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності.  

5. Система управління безпекою життєдіяльності в Україні. 

6. Небезпека. Ризик – як оцінка небезпеки.  

7. Класифікація шкідливих та небезпечних  факторів. 

8. Ризик, як фактор потенційної небезпеки. Індивідуальний та соціальний  ризик. Управління 

ризиком.  

9. Основи безпеки функціонування «людина – машина – виробниче середовище».  

10. Основні положення Національної програми безпеки України, що стосуються безпеки 

життя та здоров’я особи. Сучасний стан безпеки життєдіяльності. 

11. Характеристика аналізаторів. Роль зорового та інших аналізаторів забезпеченні 

життєдіяльності людини.  

12. Психічні характеристики особистості. Психологія та безпека. 
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13. Фактори, які обумовлюють спроможність людини протистояти небезпеці.  

14.  Теорії травматизму. Індивідуальні особливості людини та безпека. Діяльність та її 

безпека. 

15.  Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного 

часу, їх вплив на безпеку життєдіяльності населення України. 

16. Класифікація надзвичайних ситуацій.  

17. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки.  

18. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

19. Надзвичайні ситуації соціального і воєнного характеру. 

20. Законодавча база України з питань захисту населення в надзвичайних ситуаціях.  

21. Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 

22. Характеристика основних акустичних понять: інтенсивність звуку, частота, звуковий 

тиск, рівень звукового тиску. 

23. Класифікація видів горіння. 

24. Основні види теплообміну організму людини, їх залежність від параметрів 

мікроклімату. 

25. Показники вибухо-пожежонебезпечних властивостей речовин та матеріалів. 

26. Вібрація. Санітарно – гігієнічне нормування параметрів вібрації. 

27. Аналіз небезпеки ураження електричним струмом. Напруга кроку та напруга торкання. 

Оцінка їх небезпеки для людини. 

28. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 

29. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки поразки електричним струмом та їх 

характеристика. 

30. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві. 

31. Кількісні та якісні показники освітлення виробничих приміщень. 

32. Класифікація причин виробничого травматизму. 

33. Первинні засоби пожежогасіння та їх характеристика. 

34. Виробниче освітлення. Нормування виробничого освітлення. 

35. Різновидності горіння. Вогнегасні речовини. 

36. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. 

37. Допустимі значення струмів і напруг. 

38. Управління охороною праці, обов’язки роботодавця. 

39. Види електротравм та їх характеристика. 

40. Відшкодування збитків від нещасних випадків на виробництві. 

41. Характеристика виробничої вібрації. Вплив на організм людини. 



1
3 

 

42. Права державного інспектора щодо організації охорони праці на виробництві. 

43. Нормування параметрів мікроклімату. Засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

44. Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань на підприємстві. 

45. Фактори, які впливають на характер та наслідки ураження електричним струмом. 

Порогові значення струмів. 

46. Кількісні та якісні показники освітлення виробничих приміщень. 

47. Види відповідальності за порушення правил та норм з охорони праці. 

48. Природне освітлення, його характеристики та умови реалізації. 

49. Методи аналізу нещасних випадків на виробництві. 

50. Загальнообмінна і місцева системи механічної вентиляції. 

51. Класифікація розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 

52. Штучне освітлення, його характеристика. 

53. Охорона праці – визначення та основні принципи державної політики. 

54. Основні принципи та методи захисту від шуму та вібрації. 

55. Предмет, мета і задачі курсу ОПБ та ЗЛ. 

56. Облік нещасних випадків на виробництві. 

57. Ультразвук та інфразвук. Їх вплив на організм людини. Методи захисту. 

58. Система охорони праці на виробництві. 

59. Правова і нормативно-технічна документація з охорони праці. 

60. Мікроклімат. Тепловий баланс та терморегуляція. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

Індивідуальні 

завдання (РЕ) 

Іспит Сума 

1 2 3 

20 30 10 20 10 10 100 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 
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- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 
висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 
навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 
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