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 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

(шифр і найменування) обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

_262 Правоохоронна 

діяльність, Правоохоронна 

діяльність_ 

(код і найменування) 

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          (назва) 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин –120 

1-й 1-й 

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

здобувача вищої 

освіти – 5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 
 

30 год. 6 год. 

Лабораторні  

 год.  год. 

Самостійна робота 
 

76 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:   

10 20  

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40% до 60%; 

для заочної форми навчання – 8% до 92%. 
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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Основи національної безпеки держави» є 

формування системи знань щодо сутності та співвідношенням національної, 

регіональної та міжнародної безпеки, сучасних чинників міжнародної безпеки, а 

також формування практичних навичок в розумінні факторів формування та 

сучасних загроз для світової, регіональної та національної безпеки України в 

умовах глобалізації.  

Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи національної 

безпеки держави» є сформувати у здобувачів вищої освіти розуміння сучасних 

напрямів національної, регіональної та світової безпеки, а також основних 

проблем в цій сфері.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

отримати 

інтегральну компетентність: здатність вирішувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної 

діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

 загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 фахові компетентності: СК1. Усвідомлення функцій держави, форм 

реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання 

основних принципів реалізації правоохоронної функції держави. СК2. Здатність 

організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері 

правоохоронної діяльності. СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-

понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. СК4. Здатність до 

критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та 

навичок у професійній діяльності. СК5. Здатність самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних 

джерел. СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК10. Здатність визначати 

належні та придатні для юридичного аналізу факти. СК13. Здатність 

забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну охорону органів 

державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб 

та об’єктів приватної і комунальної власності. СК19. Здатність забезпечувати 

охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим 

доступом. 

  очікувані програмні результати навчання: РН2. Організовувати 

культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної професійної діяльності. 

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. РН10. Виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. РН11. Знати і 
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розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування 

національної правової системи. РН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої 

інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та 

самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

РН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в 

державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та 

припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної 

безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо). 

РН23. Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення та 

документування правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією рф проти 

України, через законодавче забезпечення прав і свобод громадян, які знаходяться 

на окупованих територіях, правове забезпечення протидії колабораціонізму, 

відновлення правосуддя, підвищення рівня сприйняття закону населенням.  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади національної безпеки держави.  
 

ТЕМА 1. Становлення та зміст загальної теорії національної безпеки. 

Національна безпека як конституційно правова категорія. Поняття, 

об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки.  

Співвідношення понять безпека, розвиток, національна безпека.  

Генезис загальної теорії національної безпеки. Перший етап накопичення знань та 

ідей щодо безпеки. Другий етап формування теоретико правового підґрунтя 

концептуальних засад національної безпеки. Третій і четвертий етап становлення і 

подальшого розвитку концептуально правових засад безпеки. П’ятий етап 

дослідження теоретико правових проблем інституту національної безпеки 

Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки. Становлення та 

розвиток конституційно правових засад національної безпеки Української 

держави. Нормативно-правовове регулювання питань національної безпеки в 

Україні. Поняття, об'єкти, суб'єкти національної безпеки. Пріоритетні функції 

суб'єктів у сфері національної безпеки. Державна політика у сферах національної 

безпеки і оборони й фундаментальні національні інтереси України. Стратегічні 

виклики, національні інтереси та пріоритети забезпечення національної безпеки 

України. Глобальні загрози та стратегічні виклики національній безпеці України. 

Національні інтереси і стратегічні перспективи України в сфері національної 

безпеки України. 
 

ТЕМА 2. Система національної безпеки України. 

 Сутність та складові елементи системи національної безпеки України. 

Поняття  система національної безпеки. Елементи  системи національної безпеки. 

Риси національної безпеки. Суть та складові елементи системи забезпечення 

національної безпеки. Поняття  системи забезпечення національної безпеки. 

Об’єкти та суб’єкти системи забезпечення національної безпеки. Державні 
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інституції або державна підсистема національної безпеки. Недержавні інституції 

або недержавна підсистема СЗНБ. Нормативно-правові акти у сфері СЗНБ. 

  

 ТЕМА 3. Державне управління та державна політика щодо 

національної безпеки України.  

 Державне управління національною безпекою (ДУНБ). Поняття, суб'єкти і 

об'єкти ДУНБ. Система управління сектором безпеки та оборони. Система 

управління Збройними Силами України. Етапи державного управління 

національною безпекою. Сутність державної політики національної безпеки 

(ДПНБ). Мета і зміст державної політики із забезпечення національної безпеки. 

Концептуальні засади формування національної безпеки держави. Роль і значення 

Стратегії національної безпеки. 

 

Змістовний модуль 2. Елементи системи національної безпеки держави: 

зміст, загрози та напрями реформування. 

 

ТЕМА 4. Національна безпека України: сутність, пріорітети, загрози та 

напрями реформування.  

 . Вихідні поняття та загальні положення національної безпеки України: 

широке розумінни національної безпеки України; суб'єкт національної безпеки 

України; національні цінності; національні інтереси; види загроз національним 

інтересам України у сфері національної безпеки; мета забезпечення безпеки як 

діяльності суб’єкта; система забезпечення національної безпеки України. Мета та 

принципи побудови системи національної безпеки України. Основні аспекти 

національної безпеки України: Державно-політичний аспект; Соціально-

економічний аспект; Соціальна безпека громадян; Національно-культурний 

аспект; Екологічний аспект; Інформаційний аспект. Пріоритети національних 

інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями 

державної політики у сфері національної безпеки. Поточні та прогнозовані 

загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням 

зовнішньополітичних та внутрішніх умов. Основні напрями зовнішньополітичної 

та внутрішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних 

інтересів і безпеки. Напрями та завдання реформування й розвитку сектору 

безпеки і оборони. 
 

 ТЕМА 5. Воєнна безпека України.  

 Сутність воєнної безпеки: поняття воєнної безпеки України; всеохоплююча 

оборона в системі воєнної безпеки України; головна мета Стратегії воєнної 

безпеки України. Глобальні, регіональні та національні аспекти у контексті 

воєнної безпеки. Цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у 

воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва. Соціально-політичні, 

економічні та інші умови реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері 

оборони і військового будівництва, воєнно-політичні та воєнно-стратегічні 

обмеження. Шляхи досягнення цілей державної політики у воєнній сфері, сфері 

оборони і військового будівництва. Ресурсне задоволення потреб оборони 
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України. Перспективна модель організації оборони України, Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони в частині визначених завдань з оборони 

України, стратегія та критерії досягнення спільних оборонних спроможностей. 

 

 ТЕМА 6. Основні засади кібербезпеки України 

  Зміст кібербезпеки у глобальному контексті. Виклики та кіберзагрози у 

національному кіберпросторі. Засади розбудови та пріотритети забезпечення 

кібербезпеки України. Стратегічні завдання кібербезпеки. Напрями 

зовнішньополітичної діяльності України у сфері кібербезпеки. План реалізації 

стратегії кібербезпеки України 

 

 ТЕМА 7. Інформаційна безпека України. 

 Поняття інформаційної безпеки України. Аналіз загроз та викликів 
інформаційній безпеці.  Основні напрями забезпечення інформаційної безпеки 
України. Суб''єкти забезпечення інформаційної безпеки України та їх компетенція 

в цій сфері. 
 

ТЕМА 8. Економічна безпека України 

 Економічна безпека: поняття, види, основні виклики та загрози. 

Стратегічний курс у сфері економічної безпеки. Механізми реалізації завдань у 

сфері забезпечення економічної безпеки. Продовольча безпека: поняття, зміст, 

нормативно-правове регулювання. Основні напрями забезпечення продовольчої 

безпеки. 
 

ТЕМА 9. Екологічна безпека України 

 Основні проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища 

та природних ресурсів, які негативно впливають на здоров’я людей та сталість 

екосистем. Зміст загроз екологічній безпеці України. Основні цілі та завдання в 

сфері забезпечення екологічної безпеки України. Біобезпека та біологічний захист 

України: поточні проблеми та прогнозовані загрози. Напрями створення єдиної 

системи біобезпеки та біологічного захисту та завдання державної політики у 

сфері гарантування біобезпеки та біологічного захисту. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин  

денна форма Заочна форма  

усього у тому числі усього у тому числі  

лк с. лаб інд с.р

. 

лк с. лаб інд с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади національної безпеки держави.   

Тема 1. Становлення та зміст 

загальної теорії національної безпеки. 

14 2 4   8 12 2    10 

Тема 2. Система національної безпеки 

України. 

16 2 4   10 22  2   20 

Тема 3. Державне управління та 14 2 4   8 12  2   10 
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державна політика щодо національної 

безпеки України.  

Разом за змістовим модулем 1 44 6 12   26 46 2 4   40 
Змістовий модуль 2. Елементи системи національної безпеки держави: зміст, загрози та напрями реформування.  

Тема 4. Національна безпека України: 

сутність, пріорітети, загрози та 

напрями реформування.  

16 2 4   10 24 2 2   20 

Тема 5. Воєнна безпека України.  14 2 4   8 10     10 
Тема 6. Основні засади кібербезпеки 

України 

10  2   8 10     10 

Тема 7.Інформаційна безпека України. 14 2 4   8 10     10 
Тема 8. Економічна безпека України 12 2 2   8 10     10 
Тема 9. Екологічна безпека України 10  2   8 10     10 
Разом за змістовим модулем 2 76 8 16   50 74 2 2   70 
ІНДЗ             

Усього годин 120 14 30   76 120 4 6   11

0 
 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення та зміст загальної теорії національної 

безпеки. 

4 

2 Система національної безпеки України. 4 

3 Державне управління та державна політика щодо 

національної безпеки України.  

4 

4 Національна безпека України: сутність, пріорітети, 

загрози та напрями реформування.  

4 

5 Воєнна безпека України.  4 

6 Основні засади кібербезпеки України 2 

7 Інформаційна безпека України. 4 

8 Економічна безпека України 2 

9 Екологічна безпека України 2 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення та зміст загальної теорії національної 

безпеки. 

8 

2 Система національної безпеки України. 10 

3 Державне управління та державна політика щодо 

національної безпеки України.  

8 

4 Національна безпека України: сутність, пріорітети, 

загрози та напрями реформування.  

10 

5 Воєнна безпека України.  8 

6 Основні засади кібербезпеки України 8 
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7 Інформаційна безпека України. 8 

8 Економічна безпека України 8 

9 Екологічна безпека України 8 

 

 Під час самостійного опанування тем рекомендовано застосовувати навички 

неформальної освіти на сучасних освітніх платформах, участь в вебінарах з 

тематики курсу, майстер-класах тощо. 

 

6. Індивідуальні завдання 

 У якості індивідуальної роботи студенти денного відділення виконують 

реферативне завдання, а студенти заочного відділення — письмову контрольну 

реферативну роботу. Передумовами виконання індивідуального завдання 

слугують: систематичне відвідування лекцій, активна участь в роботі на 

практичних заняттях, творча ініціатива, відповідальність та організованість 

студента.  

 

Тематика рефератів з курсу. 

 

1. Становлення та розвиток конституційно правових засад національної 

безпеки Української держави.  

2. Нормативно-правовове регулювання питань національної безпеки в Україні. 

3.  Поняття, об'єкти, суб'єкти національної безпеки.  

4. Пріоритетні функції суб'єктів у сфері національної безпеки.  

5. Державна політика у сферах національної безпеки і оборони й 

фундаментальні національні інтереси України.  

6. Стратегічні виклики, національні інтереси та пріоритети забезпечення 

національної безпеки України.  

7. Глобальні загрози та стратегічні виклики національній безпеці України. 

Національні інтереси і стратегічні перспективи України в сфері 

національної безпеки України. 

8. Сутність та складові елементи системи національної безпеки України.  

9. Державне управління національною безпекою 

10. Мета і зміст державної політики із забезпечення національної безпеки. 

Концептуальні засади формування національної безпеки держави.  

11. Поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним 

інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов.  

12. Основні напрями зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності 

держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки.  

13. Напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони. 

14. Сутність воєнної безпеки: поняття воєнної безпеки України 

15. Зміст кібербезпеки у глобальному контексті. 

16. Основні напрями забезпечення інформаційної безпеки України.  

17. Економічна безпека: поняття, види, основні виклики та загрози. 

18.  Стратегічний курс у сфері економічної безпеки.  

19. Механізми реалізації завдань у сфері забезпечення економічної безпеки. 
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20. Основні проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища 

та природних ресурсів, які негативно впливають на здоров’я людей та 

сталість екосистем.  

21. Зміст загроз екологічній безпеці України.  

22. Основні цілі та завдання в сфері забезпечення екологічної безпеки України. 

 

7. Методи навчання 

 

Метод навчання – взаємопов’язана діяльність викладача та студента, 

спрямована на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, їх 

виховання і загальний розвиток. Метод навчання є способом керівництва 

пізнавальною діяльністю студентів, що має виконувати три функції: навчальну, 

виховну і розвивальну.  

 Методами засвоєння навчального курсу «Основи національної безпеки 

держави» є наступні: 

Репродуктивний, дослідницький. 

Інтерактивні методи: відповіді на запитання і опитування думок студентів, аналіз 

історій і ситуацій, дисткусії, дебати, полєміки, мозковий штурм, відпрацювання 

навичок. 

Активні методи: моделювання професійної діяльності, метод активних ігор. 

Інноваційні методи: компетентнісний, проектно-дослідницький. Наочні 

методи:квести, кросворди. 

Практичні методи: практичні роботи, вправи,творчі роботи (написання статей, тез 

доповідей) 

Заняття на основі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Методи дистанційного навчання. 

 

 

 
8. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

РН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної 

професійної діяльності. РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, 

аналізувати і оцінювати її. РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, 

аргументувати висновки. РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних 

джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин. 

РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. РН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та 

принципи функціонування національної правової системи. РН14. Здійснювати 

пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати 

навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної 

майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері 

правоохоронної діяльності. РН17. Використовувати основні методи та засоби 

забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і 

громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та 
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інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та 

інформаційну безпеку, тощо). РН23. Здійснювати заходи з виявлення, 

запобігання, припинення та документування правопорушень, пов’язаних зі 

збройною агресією рф проти України, через законодавче забезпечення прав і 

свобод громадян, які знаходяться на окупованих територіях, правове 

забезпечення протидії колабораціонізму, відновлення правосуддя, підвищення 

рівня сприйняття закону населенням. 

 

9. Засоби оцінювання 

У процесі викладання навчального курсу «Основи національної безпеки 

держави» використовуються таки засоби оцінювання знань, вмінь та навичок 

студентів:  

– тестові завдання – для контролю понятійно-термінологічних та 

теоретичних знань з кожної теми навчального курсу; 

– завдання для семінарських занять – як засіб поточного контролю знань, 

вмінь та навичок студентів і, відповідно, виявлення ступеня сприйняття, 

засвоєння та критичного розуміння ними навчального матеріалу з дисципліни;.  

– модульні контрольні роботи – як засіб рубіжного контролю знань, вмінь 

та навичок студентів, що спрямований на перевірку засвоєння отриманих знань за 

певний обсяг розділу (модулю) курсу; 

– індивідуальне навчально-дослідне завдання – письмова реферативна 

дослідна робота для здобувачів денного відділення, або контрольні реферативні 

роботи для здобувачів заочного відділення. Такі завдання показують здатність 

студента до наукового пошуку та рівень критичного осмислення набутих ним 

знань, вмінь та навичок їх узагальнення в рамках конкретної проблеми; 

– залік – як засіб визначення рівня змісту узагальнених знань студентів за 

весь період навчання з дисципліни, вміння застосовувати їх у тій чи іншій сфері 

практичній діяльності.  

 Форми поточного контролю: виступи на семінарських заняттях. Контроль 

самостійної роботи: перевірка індивідульних завдань, захист реферату, 

презентації. 

 Форма модульного контролю: письмова контрольна робота. Модульний 

контроль складається з поточного контролю та модульного контрольного 

оцінювання. Форма підсумкового семестрового контролю: залік 

 

10. Критерії оцінювання 

 
 

Поточна аудиторна та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Зміст 

роботи 

 

Т1 Т2 Т3 МКР Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МКР 
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кількість 

балів 

20 20 20 

 

40 20 20 10 20 10 10 10 

Раом 

балів 

100 100 

 
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

МКР — модульна контрольна робота 

Критерієм успішного підсумкового оцінювання навчання студента є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом засвоєння навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних показників, котрі у формалізованому 

вигляді знаходять відображення в числовій (рейтинговій) шкалі. Таких порогових 

рівнів три:  

1. Підсумкова оцінка з першого модулю (ОМ1), яка складається з поточної 

оцінки за 6 семінарських занять (Т1-3) (6 х 10=60 балів) та модульну контрольну 

роботу (МКР) у вигляді тестового завдання (40 балів), тобто ОМ1 = Осем + Омкр1 = 

60 + 40 = 100. 

2. Підсумкова оцінка з другого модулю (ОМ2), яка складається з поточної 

оцінки за 9 семінарських занять (Т4-9) (9 х 10=90 балів) та модульну контрольну 

роботу (МКР) у вигляді тестового завдання (10 балів), тобто ОМ2 = Осем + Омкр2 = 

90 + 10 = 100. 

3. Оцінка за виконання індивідуального завдання (Оіз)=10. 
 
 

КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. 

Робота на семінарських заняттях: 

Під час занять студенти усно доповідають на питання, виконують розрахункові 

роботи, виконують певні завдання. Активна робота студента на занятті 

оцінюється в 10 балів. 

Критерії оцінки на семінарському занятті (поточний контроль) 

Бали  Критерії оцінки 

10-8 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів або письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

завдань, активний, часто виступає і часто задає питання; активно, дуже 

добре працює в парі/групі/команді. 

7-6 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів або письмових 
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відповідей, розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

активний, часто виступає і часто задає питання. 

5 Володіє навчальним матеріалом, виконує більшість завдань практичних 

занять і домашньої/самостійної роботи іноді виступає і задає питання; 

добре працює в парі/групі/команді. 

4-3 Частково володіє навчальним матеріалом, іноді виконує завдання 

практичних занять; інколи виступає і задає питання; не дуже добре працює 

в парі/групі/команді. 

2 Не володіє навчальним матеріалом, іноді виконує завдання практичних 

занять; інколи виступає і задає питання; не дуже добре працює в 

парі/групі/команді. 

1 Зовсім не виконує завдання практичних занять, інколи виступає і задає 

питання; не дуже добре працює в парі/групі/команді. 

 

 В разі, якщо студенти на протяі навчального семестру отримали від 100 

до 60 балів — вони отримують залік. 

 Якщо сумма балів за результатами роботи студента на протязі 

навчального семестру від 0 до 60 балів — він має складати залік. 

 

КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ НА ЗАЛІКУ: 

 Три питання потребують змістовної відповіді, кожна з них розкриває 

сутність того чи іншого поняття або теоретичного положення (оцінюється від 0 до 

100 балів за кожне питання).Результат відповіді здобувача на заліку визначається  

шляхом встановлення середнього арифметичного значення (сума всіх балів, 

отриманих за відповідь на кожне питання, поділена на кількість питань, тобто на 

3) 

 Підсумкова оцінка за залік = (Бали за питання 1 + бали за питання 2+бали за 

питання 3) : 3. Максимальна кількість складає 100 балів.  

100 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, дали його 

чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного 

теоретичного положення.  

90-70 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю дали визначення 

поняття або поверхово проаналізували і зробили висновок з теоретичного 

положення.  

60-40 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково визначили те 

чи інше поняття або частково проаналізували і зробили висновок з теоретичного 

положення.  

30-10 балів отримують студенти, які частково і поверхово визначили те чи інше 

поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши 

неточності та помилки. 

0 балів отримують студенти, які недопущені або не з’явились на залік. 
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Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання навчальна дисципліна 

оцінюється за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). 

Під час підсумкового контролю (заліку) враховуються наступні види робіт та 

відповідні критерії: 

– правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті 

контрольної роботи здобувача вищої освіти – зараховано (не зараховано) 

відповідно допуск (не допуск) до складання заліку; 

– залік – зараховано (не зараховано). 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 

для заліку 

90-100  

 

зараховано 

85-89 

75-84 

70-74 

60-69 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Силабус навчальної дисципліни «Основи національної безпеки держави»  

для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. 

Р. М. Максакова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.  [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993 

2. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Основи національної безпеки 

держави»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» / Укл. Р. М. Максакова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 

2022.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993 

3. Програма з дисципліни «Основи національної безпеки держави» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. 

Р. М. Максакова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.  [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993 

4. Робоча програма з дисципліни «Основи національної безпеки 

держави» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» / Укл. Р. М. Максакова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 

2022.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993 

5. Плани семінарських занять з дисципліни «Основи національної безпеки 

держави»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна 
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діяльність» / Укл. Р. М. Максакова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 

2022.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993 

6. Завдання до самостійної роботи з дисципліни «Основи національної 

безпеки держави» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» / Укл. Р. М. Максакова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 

2022.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993 

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Основи національної безпеки держави» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Р. М. Максакова. – 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.  [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2993  

 

12. Рекомендована література 
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 2. Конституція України: Науково-практичний коментар / [редкол.: 
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політики : Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.  

 8. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року 

№ 2469-VIII// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/print 
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 15. Проект Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року // 
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 5. www.zsu.gov.ua – веб-сайт Збройних сил України.   
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