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1. Методичні рекомендації для виконання самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни «Основи охорони праці, охорона праці в 

галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони (цивільного захисту)» 

 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти передбачає вивчення навчальної дисципліни «Основи 

охорони праці, охорона праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної 

оборони (цивільного захисту)».  

При цьому здобувач повинен самостійно прочитати рекомендовану 

літературу, законодавчі акти з питань охорони праці, пожежної безпеки та 

цивільного захисту, здійснити передбачені конкретними темами курсу 

завдання. Це може бути: прочитати і законспектувати та запам’ятати, 

прочитати та здійснити логічний аналіз законодавчого чи нормативного акту 

з питань охорони праці, прочитати та визначити недоліки чи переваги 

попереднього законодавчого акту та чинного, тощо; самостійно логічно і 

послідовно порівняти, які правові норми та положення закону, наказу, 

інструкції, настанови є такими, що найбільш точно і логічно відображають 

діяльність органів поліції в цілому або певного підрозділу.  

Під час опрацювання навчальної літератури здобувач повинен 

прочитати і засвоїти навчальний матеріал по темі, завчити основні поняття та 

категорії, розуміти їх зміст та вміти відтворювати і використовувати ї при 

вирішенні практичних завдань. 

Під час самостійного аналізу кількісних та якісних показників охорони 

праці в підрозділах поліції, оцінки якості та ефективності діяльності органу 

поліції або окремого працівника щодо дотримання норм та правил з охорони 

праці, здобувач повинен прочитати чинне законодавство з питань охорони 

праці, визначити пріоритетні завдання за напрямом, і визначити, яким чином 

воно відображається у посадових інструкціях чи функціональних обов’язках 

працівника конкретного відділу, служби органу поліції. 

Під час побудови прогнозів здобувач повинен скласти графіки чи 

таблиці з показниками травматизму, професійних захворювань, аварій чи 

нещасних випадків на виробництві, підрахувати динаміку цих показників 

протягом вказаного у практичному завданні періоду, скласти відповідні 

графіки, діаграми. Також здобувач повинен самостійно проаналізувати 

науково-монографічну літературу по темі та визначити причини зниження чи 

збільшення статистичних показників травматизму, професійних 

захворювань, аварій чи нещасних випадків на виробництві, здійснити 

комплексний аналіз реалій життя українського суспільства та зміни 

показників травматизму, професійних захворювань, аварій чи нещасних 

випадків на виробництві, визначити ті фактори, що найбільше вплинули на 

зміни цих показників.  



Якщо здійснюється аналіз травматизму, професійних захворювань, 

аварій чи нещасних випадків на виробництві або  в конкретному підрозділі, 

то здобувач повинен порівняти різні періоди життя особи. Встановити 

причини та умови травматизму, професійних захворювань, аварій чи 

нещасних випадків на виробництві. При цьому здобувач самостійно повинен 

визначити найбільш впливові причини, що сприяли травматизму, 

професійних захворювань, аварій чи нещасних випадків на виробництві, і 

вміти обґрунтувати свою думку. Для цього необхідно звернутися до 

відповідних тем в підручниках з охорони праці, і прочитати, які причини та 

умови виступають вирішальними факторами травматизму, професійних 

захворювань, аварій чи нещасних випадків на виробництві, на 

індивідуальному та колективному рівнях. 

Якщо здійснюється аналіз детермінант травматизму, професійних 

захворювань, аварій чи нещасних випадків на виробництві в цілому, або 

окремого виду, здобувач повинен прочитати навчальну та рекомендовану 

науково-монографічну (допоміжну) літературу, і визначити найбільш вагомі 

причини травматизму, професійних захворювань, аварій чи нещасних 

випадків на виробництві і визначити найбільш впливові на момент розгляду.  

Весь здійснений самостійно здобувачем обсяг роботи при підготовці до 

семінарського чи практичного заняття, при виконанні індивідуальної та 

самостійної роботи, повинен бути занотований у зошиті, і використовуватися 

під час відповідей на аудиторних заняттях та при підготовці до заліку. 

При підготовці реферату, доповіді, повідомлення – здобувач повинен 

проаналізувати науко-монографічну літературу по темі, визначити джерела, 

які найбільш повно розкривають зміст визначеної теми, скласти план із кола 

питань, що найбільш точно і повно відображають її зміст, і здійснити 

самостійний виклад прочитаного тексту по кожному питанню плану. Обсяг 

реферату повинен складати 8-12 сторінок, доповіді – 5-7 сторінок, 

повідомлення – 3-4 сторінки друкованого тексту.  

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 

питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 

становити 8-12 сторінок друкованого тексту та список використаної 

літератури. Обов’язково після виконаної роботи (реферату, доповіді, 

повідомлення) повинен бути поданий список використаних джерел. 

Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що застосовуються 

до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, інтервал 1,5. 

Якщо є потреба – можуть бути включені додатки. В додатках розміщуються 

таблиці, схеми, графіки, діаграми з  аналізом показників травматизму, 

професійних захворювань, аварій чи нещасних випадків на виробництві, її 

детермінант,  коло заходів попередження чи профілактики травматизму, 

професійних захворювань, аварій чи нещасних випадків на виробництві, види 

суб’єктів попередження чи профілактики тощо. Додатки оформлюються в 

залежності від обсягу аналогічно основному тексту, і можуть бути 

представлені в книжковому або альбомному вигляді. 



За бажанням здобувача, який має бажання вступити у подальшому на 

навчання до ад’юнктури чи аспірантури, підготовлений ним реферат, 

доповідь або повідомлення під керівництвом науково-педагогічного 

працівника кафедри можуть бути використані як основа для написання тез 

доповіді для участі в науковій конференції або для наукової статті. Стаття 

або тези доповіді можуть бути підготовлені здобувачем одноособово або у 

співавторстві з науково-педагогічним працівником або з іншою особою (як 

правило, працівником поліції чи працівником іншого правоохоронного 

органу). Проблематика для наукової статті чи тез доповіді узгоджується з 

науково-педагогічним працівником і повинна стосуватися актуальних питань 

діяльності органів поліції в сучасних умовах. Вимоги до даного виду 

наукової продукції викладені в наукових виданнях, що містяться в науковій 

бібліотеці університету. Підготовка наукової статті або тез доповіді 

враховуються при оцінці індивідуальної та самостійної роботи і виставленні 

модуля та заліку. 

 



 

2. Завдання для самостійної роботи  

 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

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. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Системи освітлення приміщень. 

2. Дія шуму на організм людини. 

3. Захист від іонізуючих випромінювань. 

4. Захист від електромагнітних випромінювань. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

 

ТЕМА 3. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Електробезпека. 

2. Дія електричного струму на організм людини. 

3. Види електричних травм. 

4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 

5. Інструктажі з питань охорони праці. Їх види, порядок проведення. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Законодавча та нормативно-правова база пожежної безпеки. 

2.  Порядок евакуації людей із будівель та приміщень при пожежі. 

3.  Способи та засоби пожежогасіння. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ВИБУХОБЕЗПЕКИ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Небезпечні фактори вибуху та захист від них. 

2. Заходи та засоби попередження вибухів. 

3. Системи вибухопожежної безпеки. 



Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

(ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ) 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  
 

1. Органи управління цивільного захисту, їх компетенція та повноваження. 

2. Сили цивільного захисту: склад та основні завдання. 

3. Субєкти забезпечення цивільного захисту. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

 

ТЕМА 7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СПОСОБИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

2. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. 

3. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

 

ТЕМА 8. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Прилади хімічної розвідки. 

2. Оцінка радіаційної обстановки. 

3. Організаційно-правові основи забезпечення правопорядку в умовах 

воєнного стану. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

ТЕМА 9. РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА 

ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Життєзабезпечення постраждалих від надзвичайної ситуації. 

2. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

3. Заходи соціального захисту постраждалих від надзвичайної ситуації. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

 



 

3. Індивідуальні завдання 

 

 

ТЕМА 1. Правові та організаційні питання охорони праці 

1. Скласти структурно-логічну схему нормативно-правового забезпечення 

охорони праці в Україні. 

2. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

охорони праці в Україні. 

3. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

 

ТЕМА 2. Загальні поняття про умови праці 

1. На основі вимог ДСТУ розробити загальні санітарно-гігієнічні вимоги до 

повітря у навчальній аудиторії. 

2. На основі вимог ДСТУ розробити загальні санітарно-гігієнічні вимоги до 

рівня шуму та вібрації у навчальній аудиторії. 

3. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

гігієни праці в Україні. 

4. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

ТЕМА 3. Навчання працівників з питань охорони праці 

1. На основі ДСТУ розробити загальні вимоги безпеки до організації 

робочого місця курсанта. 

2. Скласти алгоритм надання першої допомоги при ураженні електричним 

струмом. 

3. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

навчання з питань охорони праці в Україні. 

4. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

ТЕМА 4. Загальні положення пожежної безпеки 

1. Скласти структурно-логічну схему завдань пожежної охорони. 

2. Скласти алгоритм виконання завдань в системі пожежної охорони. 

3. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні 

проблеми пожежної безпеки в Україні. 

4. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 



 

ТЕМА 5. Основи вибухобезпеки 

1. Провести аналіз пожежовибухонебезпечності навчальної аудиторії. 

2. Скласти алгоритм дій у разі вибуху на об’єкті. 

3. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

вибухобезпеки в Україні. 

4. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

 

ТЕМА 6. Теоретичні основи цивільної оборони (цивільного захисту) 

1. Скласти структурно-логічну схему нормативно-правого забезпечення 

цивільної оборони (цивільного захисту) в Україні. 

2. Скласти алгоритм функціонування ЄДСЦЗ в умовах надзвичайної ситуації 

державного рівня. 

3. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного захисту  в Україні. 

4. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

ТЕМА 7. Основні принципи та способи цивільного захисту 

1. Скласти алгоритм надання першої допомоги при аварії на радіаційно-

небезпечному об’єкті. 

2. Скласти алгоритм надання першої допомоги при аварії на хімічно-

небезпечному об’єкті. 

3. Скласти алгоритм надання першої допомоги при гідродинамічній аварії. 

4. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються основні принципи 

та способи цивільного захисту сучасні проблеми цивільного захисту  в 

Україні. 

5. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

ТЕМА 8. Захист населення в надзвичайних ситуаціях і ліквідація їх 

наслідків 

1. Скласти структурно-логічну схему нормативно-правового забезпечення 

дій в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру (вид та рівень на 

розсуд дослідника). 

2. Скласти алгоритм дій в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру 

(вид та рівень на розсуд дослідника). 



3. Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються основні положення 

захисту населення в надзвичайних ситуаціях і ліквідація їх наслідків. 

4. Підготувати мультимедійну презентацію по даній темі. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 
 

ТЕМА 9. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 

1. Скласти алгоритм проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час. 

2. Скласти алгоритм проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в особливий період. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.-1.4.; 2.1.-2.4.; 3.4.; 3.7.-3.9; 

4.1.-4.2. 

 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться 

до відома слухачів на початку вивчення дисципліни 



4. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів  

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату, законспектованих 

питань, доповіді, повідомлення з навчальної дисципліни «Основи охорони 

праці, охорона праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони 

(цивільного захисту)»: визначена проблема та обґрунтована її 

актуальність, зроблений аналіз різних точок зору науковців та практиків на 

проблему, її правове регулювання та значення в діяльності органів поліції, 

логічно викладена власна позиція на розглядувані проблемні питання у 

сфері охорони праці, попередження та профілактики травматизму, 

професійних захворювань, аварій, нещасних випадків на виробництві, 

сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, 

дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на 

додаткові та уточнюючі питання по ходу викладення змісту реферату, 

законспектованих питань, доповіді, повідомлення 

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання та проголошення реферату, 

законспектованих питань, доповіді, повідомлення з навчальної дисципліни 

«Основи охорони праці, охорона праці в галузі, пожежної безпеки та 

цивільної оборони (цивільного захисту)»: витриманий обсяг, дотримані 

вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема визначена, але недостатньо 

обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору 

на проблему й викладена власна позиція, проаналізовано її правове 

регулювання та значення в діяльності органів поліції, логічно викладена 

власна позиція на розглядувані проблемні питання у сфері охорони праці, 

попередження та профілактики травматизму, професійних захворювань, 

аварій, нещасних випадків на виробництві, але при її викладенні є певні 

неточності; сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, дані 

правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату, законспектованих питань, доповіді, 

повідомлення з навчальної дисципліни «Основи охорони праці, охорона 

праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони (цивільного 

захисту)» і їх захисту виконані, але при цьому допущені деякі недоліки: не 

обґрунтовано актуальність проблеми, її правове регулювання та значення в 

діяльності органів поліції, не зовсім логічно викладена власна позиція на 

розглядувані проблемні питання у сфері охорони праці та цивільного 

захисту, відсутній аналіз різних точок зору на розглядувані питання, 

відсутня власна позиція автора з розглянутих питань, висновки не чіткі; 

наявні певні неточності у викладенні матеріалу; вимоги щодо оформлення 

витримано.  

2 

Основні вимоги до реферату, законспектованих питань, доповіді, 

повідомлення з навчальної дисципліни «Основи охорони праці, охорона 

праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони (цивільного 



захисту)»і їх захисту виконані, але при цьому допущені недоліки, зокрема: 

є неточності у викладі матеріалу; не вказано різні точки зору на 

розглядувані питання; відсутні логічна послідовність у судженнях; не 

розкрито її правове регулювання та значення в діяльності органів поліції, 

нелогічно викладена власна позиція на розглядувані проблемні питання у 

сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту, не 

витриманий обсяг реферату, законспектованих питань, доповіді, 

повідомлення; є недоліки в оформленні (не витримано поля, абзаци, 

пробіли, граматичні помилки); на додаткові питання при захисті дано 

неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: будь-яка тема з 

навчальної дисципліни «Основи охорони праці, охорона праці в галузі, 

пожежної безпеки та цивільної оборони (цивільного захисту)» розкрита 

лише частково; не всі питання плану розкрито; допущені фактичні 

помилки в змісті реферату, законспектованих питаннях, доповіді, 

повідомленні або при відповіді на додаткові питання; відсутній висновок; 

під час захисту реферату, відповіді на законспектовані питання, доповіді, 

повідомлення автор не може зробити узагальнення з розглянутих питань у 

виконаній роботі, не може провести аналіз правової основи з питань 

охорони праців державі або на окремій території, є недоліки в оформленні 

(не витримано поля, абзаци, пробіли, граматичні помилки); на додаткові 

питання при захисті дано невірні відповіді.  

0 

Тема реферату, законспектованих питань, доповіді, повідомлення з будь-

якої теми навчальної дисципліни «Основи охорони праці, охорона праці в 

галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони (цивільного захисту)» не 

розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми, незнання основних 

термінологічних понять по темі, невміння оперувати правовими термінами 

у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту зокрема; 

автор не може визначити основні види інструктажів, з якими стикаються у 

своїй роботі працівники органів поліції, не може назвати структурні 

складові органів цивільного захисту, що покликані здійснювати ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій та проводити аварійно-рятувальні роботи, 

автор не розуміє змісту діяльності органів цивільного захисту, відділів 

(служб) з питань охорони праці, не може визначити мету їх створення, її 

функціональне призначення, основні завдання та їх призначення. 

 

Самостійна робота оцінюється не більше, ніж 5 балів за одну тему за 

умови її захисту. 



5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його власний погляд на сутність 

проблем у сфері охорони праці, обґрунтовано власну думку з відповідним 

посиланням на нормативні та правові акти. Проблема розкрита на 

теоретичному рівні, у зв'язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним 

використанням фахових термінів у сфері охорони праці, пожежної безпеки 

та цивільного захисту і понять у контексті відповіді. Робота логічна, 

послідовна, композиційно чітко викладено її зміст. Дано аргументацію 

своєї думки з опорою на факти практики діяльності органів поліції, 

громадського життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблем у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. 

Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім 

використанням фахових термінів і понять у сфері охорони праці, пожежної 

безпеки та цивільного захисту у контексті відповіді. Власна думка 

аргументована фактами практики діяльності органів поліції, громадського 

життя або особистим досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблем у сфері охорони 

праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Проблема розкрита з 

використанням основних термінів і понять у сфері охорони праці, 

пожежної безпеки та цивільного захисту у контексті відповіді (теоретичні 

зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не простежуються). Дано 

аргументацію своєї думки з опорою на факти практики діяльності органів 

поліції.  

2 

Проблема у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту 

розкрита при формальному використанні фахових термінів і понять у 

сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Власна 

думка не достатньо аргументована фактами практики діяльності органів 

поліції, громадського життя або власним досвідом.  

1 

Представлено власну позицію за даною проблематикою у сфері охорони 

праці, пожежної безпеки та цивільного захисту на побутовому рівні без 

аргументації.  

0 

Проблема у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту 

не розкрита або дана інформація (факти практики діяльності органів 

поліції, громадського життя або особистого досвіду) не в контексті 

завдання. 

 

Індивідуальна робота оцінюється за наступними критеріями: написання 

реферату – 0-5 балів, написання наукової доповіді або статті – 15 балів, 

конспектування визначення наведених понять до кожної теми – 0-5 балів, 

активна участь в ділових іграх – 15 балів. 


