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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:  

Формування у студентів цілісної системи знань щодо екологічних 

інновацій як чинника збалансованого розвитку промислових підприємств та 

суспільства в цілому 

 

Компетентності: 

ЗК-1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-2 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

СК-1 Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької 

та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

СК-2 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному 

осмисленні екологічних проблем. 

СК-4 Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування 

складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній 

діяльності. 

СК-7  Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, 

захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 

неповної інформації та суперечливих вимог. 

СК-8 Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

СК-10  Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.  

 

 

Результати навчання: 
 

РН-1 
 Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про 

довкілля. 

РН-2 
Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності. 
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РН-10 
Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту 

навколишнього середовища. 

РН-11 
Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології,  

природокористування та захисту довкілля. 

РН-13 
Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на довкілля. 

РН-18 
Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на довкілля. 

 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

 Технології забезпечення екологічної 

безпеки 

 Обладнання захисту біосфери 

 Транскордонна екологічна безпека 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає  53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 
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Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1   
   Екологічні інновації як фактор рішення 

екологічних проблем підприємств 

 

1 Л 4 Тема 1. Поняття про екологічні інновації та їх 

роль в сучасній економіці 

Сутність і зміст екологічних інновацій та 

інноваційної діяльності. Місце екологічного 

інноваційного менеджменту в системі 

збалансованого розвитку підприємств. Державне 

регулювання інноваційної діяльності 

[2], [1], [5]  

2 ПЗ 4 Складання принципової технологічної схеми 

екологічно безпечного виробництва 

[7] 

3 Л 4 Види екологічних інновацій. Основні фактори 

впливу на еко-інноваційну діяльність 

підприємств, Досвід впровадження екологічних 

інновацій в Україні і за кордоном.. 

[10] 

4 СР 4 Соціально-економічні передумови впровадження 

екологічних інновацій в Україні 

[2], [1], [5]  

5 Л 4 Тема 2. Засади механізму впровадження 

екологічних інновацій 

Поняття про «найкращу існуючу технологію» 

(НІТ) та «екологічне більш чисте виробництво» 

(БЧВ). Етапи впровадження стратегії БЧВ. 

Використання  стратегії БЧВ в різних галузях 

економіки  

[2], [5], [6]  

6 ПЗ 4 Етапи проведення екологічної експертизи 

хімічних виробництв  

[2] [7] 

7 Л 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

Тема 3. Екологічні інновації в галузі енергетики. 

Альтернативні палива як замінники нафтового 

палива для двигунів внутрішнього згоряння. 

Виробництво біодизелю і перспективи його 

використання в Україні.  

[6]  

8 СР 4 Специфіка переходу вітчизняних підприємств і 

установ на екологічно-орієнтований інноваційний 

розвиток  

[1 — 10].  

 ПЗ 1 Контрольна робота №1  
   Змістовий модуль № 2   
  

 

  Ресурсно ефективні, низьковуглецеві та 

екологічні принципи сучасних технологій 

 

9 Л 4 Тема 4. Принципи розробки маловіходних та 

безвідходних виробництв. 

[3,4,5,6]  
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10 ПЗ 4 Кількісна оцінка безвідходності виробництва [3,4,5,6]  
11 СР 2 Аспекти проблеми створення безвідходних 

технологій. 

[3,4,5,6]  

12 Л 2 Тема 5. Принцип циклічності матеріальних 

потоків 

  [1,2, 13]  

 
13 ПЗ 4 Задачі, які вирішуються із введенням рециклів в 

хіміко-технологічну схему. 

[9,10,11,12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20] 

14 Л 4 Тема 5. Принцип комплексного використання 

сировинних ресурсів. Вторинні матеріальні 

ресурси.  

  [1-4, 13]  

 

15 ПЗ 4 Визначення Коефіцієнта комплексності 

використання сировини.  

[9,10,11,12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20] 

16 СР 2 Використання вторинних енергоресурсів  [1-2] 

17 Л 2 Тема 7. Принцип екологічної небезпеки.    [1,2,5]  
18 ПЗ 4 Загальна схема процесу екологічної оцінки 

проектів 

[9,10,11,12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20] 

19 Л 2 Тема 8. Принцип раціональної організації 

безвідходних виробництв 

  [1,2,7,8]  

 
20 ПЗ 4 Визначення ефективності організації хіміко-

технологічного процесу 

 

21 СР 2 Фактори, що визначають організацію 

періодичних або безперервних процесів 

  [5,7,8] ,  

[9,10,11,12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20] 

22 Л 2 Тема 9. Принципи найкращого використання 

енергії 

[9,10,11,12] 

23 ПЗ 2 Ексергетичний метод термодинімічного аналізу 

виробництва 

[9,10,11,12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20] 

24 СР 2 Прийоми економії теплоти [9,10,11,12] 

 ПЗ 1 Контрольна робота №2  

Разом 
(годин) 

80   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  18 

4 Виконання індивідуального завдання: 14 

5 Інші види самостійної роботи  

 Разом 56 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Розрахункова робота 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

  Розрахунок маловідходного методу виробництва,  

(за варіантами) 

План роботи: 

- Вибір та обґрунтування маловідходного   методу  

згідно завдання. 

-  Розробка технологічної схеми та вибір апаратури. 

- Розрахунок процесів в апараті та геометричних 

параметрів устаткування. 

25-36 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

 Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції  (вступна,  тематичні),  практичні  заняття  (аналітичні  

завдання, ситуаційні задачі),  індивідуальне завдання у формі  розрахункового 

завдання,  консультації  (групові  та  індивідуальні,  у  тому числі в 

дистанційній формі).  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  
  
Викладання  дисципліни  супроводжується  здійсненням  поточного  та 

підсумкового  контролю  знань  студентів.  Форми  поточного  контролю 

включають:  коротку    співбесіду  на  початку  лекції  (за  матеріалами  тем 

попередньої  лекції);    контроль  знань  студентів  за  темами,  винесеними  на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку 

індивідуального  завдання,  а  також  підсумкову  тестову  перевірку  знань 

студентів  за  змістовними  модулями.  Підсумковий  контроль  здійснюється  

на усному екзамені.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

заняття 

КР 

(КП) 
Р 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

62 14 - 14 - - 10 100 
 

КРИТЕРІЇ  ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

СТУДЕНТІВ. 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 
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Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

 Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

 Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 
 
 
 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 
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1 2 3 4 5 

75-81 С Добре 

- Міцні знання 

матеріалу, що вивчається, 

та його практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальних 

положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практичні 

задачі. 
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1 2 3 4 5 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 
– 

- Повна 

відсутність знань 
значної частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних задач 
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