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Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Безпека в лісовій та деревообробній галузі» є 
вибірковою компонентою освітньо-професійної програми «Охорона праці» 
підготовки магістра спеціальності «Цивільна безпека».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок, спрямованих на забезпечення цивільної 
безпеки та збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі 
її трудової діяльності, пов’язаною з лісовою та деревообробною галуззю. 

Вивчення навчальної дисципліни надає здобувачам вищої освіти 
наступних компетентностей щодо: 

- здатності володіти методикою аналізу небезпек, визначення та 
управління ризиками з урахуванням їх прийнятих і небезпечних рівнів, 
виявляти фактори впливу запобігання нещасним випадкам, професійним 
захворюванням та аваріям на робочих місцях, об’єктах різних галузей, 
територіях; 

- уміння оптимізувати методи й засоби спрямовані на припинення дії 
небезпечних і шкідливих факторів, рятування життя і збереження здоров’я 
працівників і населення; 

- розуміти особливості підходів попередження можливих загроз життю і 
здоров'ю працюючих, брати участь у розробленні заходів щодо запобігання 
професійним захворюванням і нещасним випадкам на об’єктах регіону з 
урахуванням їхніх особливостей виробництва; 

- здатності до розрахунково-аналітичного забезпечення виробничих 
рішень, контролю умов праці, організації та координації робіт з охорони 
праці і цивільного захисту, управління системами життєзабезпечення 
підприємств та супроводу об’єктів з питань цивільного захисту та охорони 
праці; 

- усвідомлення функцій управління та форм їх реалізації державною 
політикою з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки на рівні 
держави, адміністративних територій, суб’єкта господарювання. 

Результатами навчання, які набувають здобувачі вищої освіти вивчаючи 
дану дисципліну є вміння: 

- демонструвати здатність до реалізації комплексних проектів, 
спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження 
здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням 
наявних ресурсів та часових обмежень; 

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів 
захисту працівників на робочих місцях, населення, територій, 
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навколишнього природного середовища та майна від небезпек за різних 
видів виробництва, оцінювання ефективності нових методів та систем 
захисту; 

- аналізувати можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, 
нещасного випадку, професійного захворювання, аварії на об’єктах за 
різного виду виробництва та оцінювати їх наслідки; 

- керувати системами управління цивільним захистом, охороною праці, 
техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, організації, 
території; 

- проводити оцінку стану забезпечення цивільної безпеки під час 
виконання професійних обов’язків, експлуатації виробництв, об’єктів, 
будівель, споруд, інженерних мереж у різних галузях господарювання. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із курсів – «Ризики та моделювання в цивільній безпеці», «Ергономіка 
робочих місць», цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються освітньо-професійною 
програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека».  
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Анотація 

 
Навчальна дисципліна «Безпека в лісовій та деревообробній галузі» є 

невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі охорони праці і формує 
його професійну компетентність відповідного рівня. 

Вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь 
та компетентностей щодо забезпечення безпеки праці, ефективного 
управління охороною праці, цивільним захистом та поліпшення умов праці з 
урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 
діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці, пожежної 
та техногенної безпеки і цивільного захисту у лісовій та деревообробній 
галузі. 

Ключові слова: безпека праці, цивільний захист, виробниче середовище, 
умови праці, лісосічні роботи, лісовпорядні роботи, пожежна безпека, лісові 
пожежі. 

 

Abstract 

 
The discipline "Security in the forest and woodworking industry" is an integral 

part of the training of a specialist in the field of labor protection and forms his 
professional competence of the appropriate level. 

The study of the discipline consists in the formation of future specialists' skills 
and competencies to ensure occupational safety, effective management of labor 
protection, civil protection and improvement of working conditions, taking into 

account scientific and technological progress and international experience, as well 
as awareness of the inseparable unity of successful professional activity. 
requirements of labor safety, fire and man-caused safety and civil protection in the 
forest and woodworking industry. 

Key words: labor safety, civil protection, working environment, working 
conditions, logging, forest management, fire safety, forest fires. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність,  

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 26 
“Цивільна безпека” 

вибіркова 

Модулів – 1 Спеціальність 263 

“Цивільна безпека” 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

Освітньо-професійна 
програма “Охорона 

праці” 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2  
самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої світи: 
другий 

магістерський 
 

22 год 2 год 

Практичні 
20 год 12 год 

Самостійна робота 

78 год 106 год 

Вид контролю:  
залік 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

самостійної роботи становить: 
- для денної форми навчання – 35,0% до 65,0 %; 
- для заочної форми навчання – 11,6 % до 88,4 % 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Безпека в лісовій та деревообробній галузі» 
полягає у формуванні у майбутніх керівників та спеціалістів умінь та 
компетентностей щодо забезпечення виробничої, пожежної та техногенної 
безпеки, ведення якісного управління охороною праці і цивільним захистом 
та поліпшення умов праці на суб’єктах господарювання лісової та 
деревообробної галузі. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни передбачає забезпечення 
гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих 
умовах та в умовах надзвичайних ситуацій на об’єктах лісової та 
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деревообробної галузі через ефективне управління охороною праці та 
цивільним захистом, формування відповідальності у посадових осіб і 
фахівців за колективну та власну безпеку. 

В результаті вивчення обов’язкової дисципліни «Безпека в лісовій та 
деревообробній галузі» здобувачі вищої освіти повинні знати: 

- стан цивільної безпеки та умов праці в лісовій та деревообробній галузі; 
- засади системи управління охороною праці та цивільного захисту на 

суб’єктах господарювання, нормативну базу для їх підготовки, розробки та 
впровадження; 

- порядок організації виконання робіт підвищеної небезпеки; 

- порядок створення відомчих та добровільних формувань цивільного 
захисту;  

- вимоги безпеки при експлуатації машин, виробничого устаткування, 
пристроїв, огороджень; 

- вимоги безпеки до технологічного устаткування та процесів під час 
оброблення деревини, виробництві деревоволокнистих та деревостружкових 
плит; 

- вимоги безпеки на лісокультурних, лісовпорядних, лісосічних, 
вантажно-розвантажувальних і механізованих транспортних роботах та на 
лісопромислових складах; 

- системи пожежної та техногенної безпеки суб’єктів господарювання 
лісової та деревообробної галузі; 

- види лісових пожеж та способи їх запобігання і гасіння. 
Вміти: 
- визначати категорії приміщень та зони класів суб’єктів 

господарювання лісової та деревообробної галузі за вибухопожежною та 
пожежною небезпекою; 

- виявляти природу негативної дії шкідливих та небезпечних 
виробничих чинників на організм працюючих та визначати системи захисту; 

- визначати необхідні заходи та засоби індивідуального захисту при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки та виготовленні продукції лісової та 
деревообробної галузі; 

- прогнозувати параметри та наслідки лісових пожеж; 
- визначати необхідні заходи та засоби протипожежного захисту для 

суб’єктів господарювання лісової та деревообробної.   
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 
 

Тема 1. Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці  
Основні нормативно-правові акти з охорони праці, пожежної та 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 
Виробничий травматизм в лісовій та деревообробній галузі.  
Система управління охороною праці та цивільним захистом в лісовій та 

деревообробній галузі.  
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Роботи та професії 

робітників галузі з підвищеною небезпекою. Карта ідентифікації 
небезпек, оцінювання та усунення неприйнятних ризиків на робочому 
місці лісоруба. 

Небезпечні зони обладнання та засоби захисту. Захисні засоби захисту. 
Спеціальні засоби захисту. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Колективні та 
індивідуальні заходи та засоби захисту від дії шкідливих та небезпечних 
чинників, характерних для об’єктів лісової та деревообробної галузі.  

Гарантії прав працівників на охорону праці. Обов’язкові медичні огляди 
працівників певних категорій. 

 
Тема 2. Вимоги безпеки, що предʼявляються до машин, виробничого 

устаткування, пристроїв та огороджень 

Сучасний стан безпеки конструкцій машин та механізмів у галузі. 
Транспортні засоби, трактори, лісозаготівельна техніка, лісоскладське та 
лісопильне, деревообробне устаткування, лебідки та огородження. 
Характеристика та особливості небезпеки їх експлуатації.  

Небезпечні зони обладнання. Основні вимоги безпеки та засоби захисту.  
Безпека експлуатації технологічного обладнання з електричним 

приводом. Оцінка безпеки об’єктів, машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки та порівняння із вимогами, встановленими 
нормативно-технічною документацією з безпеки машин та обладнання.  

 
Тема 3. Вимоги безпеки до технологічних процесів під час оброблення 

деревини  
Вимоги безпеки до деревообробних верстатів. Вимоги охорони праці під 

час виконання робіт на деревообробних верстатах. 
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Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 
інструменту. 

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 
вантажопідіймальних машин, вантажозахоплювальних органів та пристроїв, 
інших пристосувань.  

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням лебідок, 
талів, кішок, блоків, поліспастів, канатів, стропів, ланцюгів, шнурів та 
драбин.   

Бондарне виробництво, виготовлення пакувальної стружки. 
Вуглевипалювання. Вимоги охорони праці. 

 
Тема 4. Безпека праці під час виробництва деревоволокнистих та 

деревностружкових плит 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання, яке застосовується під час 
виконання технологічних процесів виробництва деревоволокнистих та 
деревностружкових плит.  

Вимоги безпеки під час виробництва технологічної тріски.  
Вимоги безпеки під час розмелювання технологічної тріски та її 

проклеювання.  
Вимоги безпеки під час пресування деревоволокнистого та 

деревностружкового килима. Вимоги безпеки у сушильному відділенні. 
Вимоги безпеки під час оброблення та опорядження деревоволокнистих 

плит. 
 

Тема 5. Вимоги безпеки на лісокультурних, лісовпорядних та 

лісосічних роботах  
Вимоги до робіт зі збору лісового насіння, шишок та плоді, перероблення 

лісонасіннєвої сировини, обробітку ґрунту, висівання насіння. 
Безпека робіт з пестицидами, агрохімікатами і мінеральними добривами. 
Вимоги безпеки при роботах на рубках догляду в молодняках та 

вирубуванні підліску. 
Карта технологічного процесу розроблення лісосіки. Її зміст та порядок 

розроблення.  
Проведення робіт на небезпечних територіях. 
Підготовчі роботи до проведення основних лісосічних робіт. 

Використання верхніх лісоскладів.  
Вимоги безпеки при звалюванні дерев бензиномоторними пилками, 

обрубуванні гілок та сучків. 
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Вимоги безпеки при очищенні дерев від гілок за допомогою моторного 
інструменту.  

Вимоги безпеки при трелюванні деревини тракторами та безчокерними 
машинами, канатними установками, кіньми. 

 

Тема 6. Вимоги безпеки на лісопромислових складах та під час 
виконання вантажно-розвантажувальних та механізованих 
транспортних робіт 

Розкряжування деревних хлистів моторним інструментом на нижніх 
лісоскладах. Вимоги  безпеки. 

Вимоги безпеки до виконання вантажно-розвантажувальних робіт. 
Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних майданчиків. 
Вимоги безпеки до виконання стропальних та такелажних робіт. 
Механізовані завантажування та розвантажування лісовозного 

автомобільного транспорту. 
Вантажно-розвантажувальні роботи вручну та з допомогою коней. 
Вимоги безпеки до виконання механізованих транспортних робіт. 
 
Тема 7. Вимоги безпеки під час первинної переробки деревини 
Вимоги до технологічних процесів деревообробки. 
Вимоги безпеки до корування круглих лісоматеріалів.  
Порядок підготовки і подавання сировини на переробку, розпилювання 

колод, формування перетину пиломатеріалів. 
Вимоги безпеки до сортування, укладання та розбирання штабелів 

круглих лісоматеріалів, формування транспортних пакетів. Формування і 
розбирання штабелів пиломатеріалів. 

 

Тема 8. Організація забезпечення цивільного захисту на об’єктах та 
територіях лісової та деревообробної галузі 

Надзвичайні ситуації, характерні для галузі. Основні причини 
виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій на обєктах та територіях 
галузі.  

Організація заходів цивільного захисту на об’єктах та територіях. 
Система реагування на наслідки надзвичайних ситуацій. Формування 

цивільного захисту галузі. Порядок їх створення та застосування 
Фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 
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Основні види техніки та обладнання, що застосовується при ліквідуванні 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків у галузі.  

 

Тема 9. Організація забезпечення пожежної і техногенної безпеки 
територій та обʼєктів деревообробної галузі 

Відомості про стан з пожежами та наслідками від них на обʼєктах 
деревообробної галузі. 

Основні нормативні акти, що регламентують вимоги пожежної безпеки. 
Система пожежної безпеки. Її складові та характеристика. Організаційні 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії. 
Протипожежні вимоги до утримання територій, будівель та приміщень. 

Класифікація будівель, споруд, приміщень і зовнішніх установок галузі за 
категоріями та класами зон за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
Вимоги щодо вибухо- і пожежобезпеки при влаштуванні електроустановок. 

Загальні вимоги пожежної безпеки до технічних засобів та пожежного 
інвентарю. 

Забезпечення первинними засобами пожежогасіння територій та обʼєктів 
деревообробної галузі.  

 

Тема 10. Організація забезпечення пожежної безпеки територій та 
обʼєктів лісового фонду 

Відомості про стан з пожежами та наслідками від них на території та  
обʼєктах лісової галузі. 

Основні нормативні акти, що регламентують вимоги пожежної безпеки. 
Система пожежної безпеки. Її складові та характеристика. Організаційні 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Протипожежні вимоги на 
території лісового фонду України. 

Створення протипожежних бар'єрів. Будівництво доріг і водоймищ 
протипожежного призначення. 

Комплексний показник оцінки загрози виникнення пожежної небезпеки у  
лісі за умовами погоди. 

Протипожежні вимоги до місць спалювання порубкових решток від 
заготовки лісу і весняного доочищення місць рубок. Протипожежні вимоги 
до підприємств, установ, організацій, що розташовані, мають об’єкти або 
проводять роботи (заходи) в лісі. 

Загальні вимоги пожежної безпеки до технічних засобів та пожежного 
інвентарю. 

Забезпечення первинними засобами пожежогасіння обʼєктів лісової та 
деревообробної галузі.  
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Тема 11. Забезпечення гасіння пожеж на територіях та обʼєктах 

лісового фонду  

Види лісових пожеж за швидкістю поширення та їх характеристика. 
Причини та умови виникнення лісових пожеж. Ознаки виду та 

інтенсивності лісової пожежі. Вражаючі фактори лісових пожеж. Фізико-
хімічні процеси, що характеризують поширення лісових пожеж. 

Шкала оцінки лісових ділянок за ступенями небезпеки виникнення у них 
пожеж. Визначення параметрів (площі та периметру) лісової пожежі. 
Коефіцієнти відносного впливу головних факторів на швидкість поширення 
горіння під час низових пожеж. 

Способи і засоби гасіння лісових пожеж. Характеристика технічних 
засобів гасіння пожеж. Визначення необхідної кількості сил та засобів 
пожежогасіння для гасіння лісових пожеж. 

Вимоги безпеки при боротьбі з лісовими пожежами. Система виявлення 
та гасіння лісових пожеж.  

Відомча та добровільна пожежна охорона пожежна охорона. Порядок їх 
організації та застосування. 

Лісові пожежні станції. Їх структура та порядок комплектування.  
Пожежно-спостережні пункти. Протипожежне обладнання та інвентар 

для гасіння лісових пожеж. 
Пропозиції щодо зниження впливу лісових пожеж на оточення.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Заходи щодо 
забезпечення 
безпечних умов праці 

10 2  - 8 10 

 
1 
 

 - 10 

Тема 2. Вимоги 
безпеки, що 
предʼявляються до 
машин, виробничого 
устаткування, 
пристроїв та 
огороджень 

12 2 2 - 8 12 

2 

- 10 

Тема 3. Вимоги 
безпеки до 
технологічних 
процесів під час 
оброблення деревини  

12 2 2 - 8 10 - 10 

Тема 4. Безпека праці 
під час виробництва 
деревоволокнистих та 
деревностружкових 
плит 

14 2 2 - 8 12 2 - 10 

Тема 5. Вимоги 
безпеки на 
лісокультурних, 
лісовпорядних  та 
лісосічних роботах  

12 2 2  8 14 4 - 10 

Тема 6. Вимоги 
безпеки на 
лісопромислових 
складах та під час 
виконання вантажно-
розвантажувальних та 
механізованих 
транспортних робіт 

12 2 2 - 8 10 1 

 

- 10 
2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 7. Вимоги 
безпеки під час 
первинної переробки 
деревини 

10 2 2 - 6 11 

 

 - 10 

Тема 8. Організація 
забезпечення 
цивільного захисту на 
об’єктах та територіях 
лісової та 
деревообробної галузі 

10 2 2 - 10 10  - 10 

Тема 9. Організація 
забезпечення пожежної 
і техногенної безпеки 
територій та обʼєктів 
деревообробної галузі 

12 2 2 - 8 10 

4 

- 10 

Тема 10. Організація 
забезпечення пожежної 
безпеки територій і 
обʼєктів лісового 
фонду 

12 2 2 - 8 14  - 10 

Тема 11. Забезпечення 
гасіння пожеж на 
територіях та обʼєктах 
лісового фонду  

12 2 2 - 8 12  - 12 

Разом за змістовим 
модулем 1  120 22 20 - 78 120 2 12 - 106 

Усього годин 
120 22 20 - 78 120 2 12 - 106 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. Визначення показників виробничого травматизму в 
лісовій галузі 2 

3 
2. Визначення заходів та засобів індивідуального 

захисту при виконанні лісотехнічних робіт  4 

3.  Визначення заходів та засобів індивідуального 
захисту при виробництві ДСП, ДВП, фанери, 
сірників, паркету та інших виробів із лісопродукції. 

2 

4. Визначення категорії приміщення деревообробної галузі 
за пожежною небезпекою 

2 

3 5. Розрахунок інтенсивності теплового 
випромінювання під час зовнішньої пожежі твердих 
горючих матеріалів та горючих рідин 

2 

6. Прогнозування параметрів та наслідків низової 
лісової пожежі 2 

3 
7. Обчислення комплексного показника пожежної 

небезпеки за умовами погоди та  параметрів і 
наслідків лісових пожеж та кількості сил та засобів 
для їх пожежогасіння  

2 

8 Визначення необхідної кількості первинних засобів 
пожежогасіння 

2 

3 9 Визначення кількості, чисельності персоналу та 
оснащеності необхідним майном лісової пожежної 
станції ДЛГ 

2 

Всього годин 20 12 

 
6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
- підготовка до аудиторних занять – 21 год; 
- підготовка до контрольних заходів – 20 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 
на лекціях – 37 год. 
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6.1 Завдання на самостійну роботу 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість  
годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Вимоги безпеки під час виробництва фанери 4 8 

2 
Вимоги безпеки під час виробництва м'яких 
елементів меблів 

3 7 

3 Вимоги безпеки під час виробництва меблів 4 8 

4 Вимоги безпеки під час сушіння пиломатеріалів 3 7 

5 
Вимоги безпеки до фарбувальних робіт у цехах 
деревообробної галузі 3 7 

6 
Вимоги безпеки під час виробництва паркету і 
паркетних дощок 

4 8 

7 Вимоги безпеки під час виробництва тари 3 7 

8 Вимоги безпеки під час виробництва сірників 4 8 

9 Вимоги безпеки у столярному виробництві 3 7 

10 
Вимоги безпеки під час роботи з паливно-
мастильними матеріалами і антифризом 

3 6 

11 
Вимоги безпеки при лісокористуванні на 
радіоактивно забруднених територіях 

3 6 

Разом 37 79 

 
7. Методи навчання 

Навчальна дисципліна «Безпека в лісовій та деревообробній галузі» 
включає такі методи навчання як словесні, наочні і практичні. Лекція 

передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, 
процесів, які знаходяться між собою в логічному зв’язку та об’єднані 
загальною темою. 

Наочні методи навчання передбачають, передусім, використання 
демонстрації та ілюстрації у вигляді мультимедійних презентацій. 

Практичні методи навчання спрямовані на розв’язання ситуаційних задач, 
сприяють формуванню умінь і навичок, логічному завершенню 
пізнавального процесу стосовно конкретного розділу, теми.  

 

8. Методи контролю 

Методом контролю є цілеспрямоване, систематичне спостереження 
викладача за діяльністю здобувачів вищої освіти.  
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Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни проводиться у тестовій формі на базі системи Moodle. Тестові 
завдання місять 30 питань різного рівня складності та задачі. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом проведення поточних тестових 

завдань «Навчальної платформи НУВГП»; 
- з практичних завдань – з допомогою перевірки виконаних практичних 

завдань: 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК1 Т7 
Т8 Т9 

Т10 Т11 МК
2 100 

6 6 6 6 6 6 20 6 6 4 4 4 20 

Т1 ... Т11 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 

зараховано  
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 

10. Методичне забезпечення 

 

1. 03-10-42 Кусковець С. Л. Методичні вказівки до практичних занять і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека праці в лісовій та 
деревообробній галузі» для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» 
спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання 
[Методичне забезпечення], − Рівне, 2019. 20 с. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/13424/1/03-09-61%20%20%281%29.pdf.  

4. Кусковець С.Л., Шаталов О.С. Пожежна безпека виробництв. 
Практикум: навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2014. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4469. 

 
 

11. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Москальова В. М., Филипчук В.Л., Кусковець С.Л., Турченюк В.О. 
Охорона праці у питаннях та відповідях : Навчальний посібник. – Рівне : 
НУВГП, 2011. – 444 с. URL: 
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