
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Кафедра тактико-спеціальної діяльності 
 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ  

з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 

 

 

спеціальність  081 "Право" 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування, що навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та охорона праці» для здобувачів вищої освіти 

1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності, спеціальності 081 "Право" / Дніпро: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2016. – 8 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Казначеєв Д.Г., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, 

кандидат юридичних наук, доцент. 

Бойко О.І., викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри тактико-спеціальної підготовки  

протокол від 01.08.2016, № 26 

 

 

 

  

 

Завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

полковник поліції О.Г. Комісаров 

«_____»__________ 2016 року  

 

 

 
 

 

 

 

 

© Казначеєв Д.Г., 2016 рік 

© Бойко О.І., 2016 рік 



 

1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності  

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності: абсолютна і відносна 

безпека. 

2. Ризик як кількісна оцінка небезпеки. 

3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. 

 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть порівняльну таблицю за джерелами небезпеки. 

4) Складання 15 тестових завдань із 4-5 дескрипторами або 

практичної задачі. 

 

 

ТЕМА 2. Людина як елемент системи «Людина – життєве середовище» 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття про здоров’я. Значення гомеостазу як показника здоров’я та 

безпеки життєдіяльності організму. 

2. Конституція організму людини як єдність її морфологічних та 

функціональних ознак. 

 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складання 15 тестових завдань із 4-5 дескрипторами або 

практичної задачі. 
 

 

ТЕМА 3. Патогенна дія фізичних, хімічних, механічних та біологічних 

чинників на організм людини 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Хімічні фактори небезпек. 

2. Фізичні фактори небезпек. 

3. Біологічні чинники патогенного впливу на людський організм. 



1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть таблицю небезпек. 

4) Складання 15 тестових завдань із 4-5 дескрипторами або 

практичної задачі. 

 

 

ТЕМА 4. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними 

фактори 

 

1. Тероризм. 

2. Воєнні конфлікти. 

3. Комбіновані небезпеки. 

 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть порівняльну таблицю норм КК та КУПАП за ознаками 

правопорушень у сфері громадського порядку та безпеки. 

4) Складання 15 тестових завдань із 4-5 дескрипторами або 

практичної задачі. 
 

 

ТЕМА 5. Теоретичні основи охорони праці 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Законодавство України про охорону праці. 

2. Система управління охороною праці. 

3. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці. 

4. Органи державного нагляду за охороною праці, їх компетенція та 

повноваження. 

 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

2) Складіть схематично схему про систему управління охороною 

праці в Україні. 

3) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

4) Складання 15 тестових завдань із 4-5 дескрипторами або 

практичної задачі. 

 

 



ТЕМА 6. Гігієна праці та виробнича санітарія 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Системи освітлення приміщень. 

2. Дія шуму на організм людини. 

3. Захист від іонізуючих випромінювань. 

4. Захист від електромагнітних випромінювань. 

 

1) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

3) Складання 15 тестових завдань із 4-5 дескрипторами або 

практичної задачі. 
 

 

ТЕМА 7. Основні поняття та складові електробезпеки 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Електробезпека: основні поняття та визначення. 

2. Дія електричного струму на організм людини. 

3. Види електричних травм. 

 

1) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми за 

обраною тематикою. 

3) оберіть з інтернет-ресурсів  відео та фото із зображенням травм, 

отриманих внаслідок враженням струму; 

4) Складання 15 тестових завдань або практичної задачі. 

 



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді письмової роботи, виконаної засобами комп’ютерної 

техніки або рукописними способом. 

При виконанні реферативного повідомлення (доповіді, есе) засобами 

комп’ютерної техніки слід дотримуватися наступних вимог щодо 

форматування тексту: шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, 

міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по ширині; розміри полів: 

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 

1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2). 

В рефераті (доповіді, есе)  мають висвітлюватися актуальні питання 

правового регулювання відповідних суспільних відносин, проблеми 

застосування відповідних норм права. Есе має бути виконано на основі 

творчого аналізу та узагальнення навчальної та наукової літератури. Бажаним 

є також використання судової практики або ж навчальних, наукових праць та 

інших робіт, в яких автори зосереджують увагу на проблемах 

правозастосовчої практики. Робота має завершуватися авторським висновком 

з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

Мультимедійна презентація по обраній темі має відповідати зразкам 

та вимогам, зазначених у методичних рекомендаціях до створення лекцій у 

форматі «.ppt». 

 

 

3. Критерії оцінювання самостійної роботи курсантів 

 

Курсант самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної та індивідуальної роботи. Їх обговорення на 

семінарському чи практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за 

аудиторну роботу.  



Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо 

у балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, курсант самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій 

формі в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання 

задач оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

Складання тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 

бали, які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому 

не допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь 

не є правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Курсант може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, отримані з Інтернет-ресурсів не оцінюються. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. 

Студент може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового 

модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці 

презентації додають студенту ще 1 бал. 



Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за 

кожне засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. Диференціація оцінювання наукової роботи 

здобувачів вищої освіти залежить від змістовності роботи, наявності 

елементів наукової новизни, якості оформлення, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків 

здобувача вищої освіти. 


