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Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Екзамен проводиться  online з використанням сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відоезв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання: 

 виконання тестових завдань – 20 балів: 

1 х 20 =20 

 

 скласти інструкцію з охорони праці та безпеки життєдіяльності по видах робіт для  

початкової школи – 10 балів 

Бали  Критерії оцінювання  

9 - 10 Завдання виконано повністю. 

 

7 - 8 

Завдання виконано більш ніж на 2/3 загального обсягу. В окремих 

розділах інструкції допущені не властиві для нормативних актів 

довільні словосполучення, скорочення слів, використання іноземних 

слів або термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в 

українській мові. 

 

4 - 6 

Завдання виконано більш ніж на 50%. В  окремих розділах інструкції не 

чітко сформовані вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності  при 

виконанні певного виду робіт.  

1 - 3 Завдання не виконано, або виконано менш ніж на половину 

 

 Виконати практичне завдання – 10 балів 

Бали Критерії оцінювання 

9 - 10 Завдання виконано в повному обсязі, логічно і послідовно з 

використання законодавчих і  НПАОП. 

7 - 8 Завдання виконано на 2/3 загального обсягу, однак при наданні 

відповіді не вистачає  достатньої глибини та аргументації при 

використанні законодавчих і НПАОП, наявні несуттєві неточності та 

незначні помилки, які не впливають на загальну правильність відповіді. 

4 - 6 Завдання виконано більш ніж на 50%, але фрагментарно, поверхнево 

(без аргументації й обґрунтування), без використання законодавчих і 

НПАОП. 

1-3 Завдання не виконано, або виконано менш ніж на половину. 

 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення  

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 



Орієнтовний перелік тем, за якими складені практичні завдання. 

Тема 1. Загальні  питання  охорони  праці  

Тема 2. Правові  та  організаційні  питання  охорони  праці 

Тема 3. Державне  управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. 

Тема 4. Навчання  працівників з  питань  охорони  праці. 

Тема 5. Соціальні та економічні питання охорони праці. 

Тема 6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Тема 7. Основи  фізіології,  гігієни  праці  та  виробничої  санітарії 

Тема 8. Основи  виробничої  безпеки 

Тема 9. Основи  пожежної  безпеки 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Конституція України;  

Закон України «Про охорону праці»;  

Кодекс законів про працю України; 

Закон України «Про відпустки» 

Нормативно-правові акти з охорони праці. 

 

 

 


