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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Головна мета курсу «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» - полягає у 

формуванні та закріпленні знань та вмінь стосовно форм і методів оцінок якості природного середовища, 

ступеню забруднення довкілля, системи управління якістю природного середовища, екологічного 

нормування антропогенних забруднень, екологічних стандартів, методів визначення екологічних 

навантажень.  

Цілі курсу 

  межах зазначеного курсу здобувачі вищо  освіти формують інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) 

компетентності, а саме опановують знання з вивчення впливу чинників антропогенного навантаження на 

навколишнє природне середовище, а також набувають навики використання знань з галузі нормування для 

того, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально використовувати природні ресурси, 

володіти інформацією про стан довкілля, при мати правильні управлінські рішення.  

Формат  Лекційні, практичні заняття, , консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр 5 



Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS 120 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Практичні заняття: 16 годин. 

Компетентності 

К14. Знання та розуміння теоретичних основ екологі , охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

К15. Здатність до критичного осмислення основних теорі , методів та 

принципів природничих наук. 

К20. Здатність проводити екологічни  моніторинг та оцінювати поточни  

стан навколишнього середовища. 

Результати навчання  

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля. 

ПР19. Підвищувати професі ни  рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

Теми що розглядаються 

Тема 1 Сутність і значення нормування у природоохоронні  діяльності 

Тема 2 Екологічне нормування у природоохоронні  діяльності  

Тема 3 Нормування якості атмосферного повітря 

Тема 4 Оцінювання стану повітряного середовища 

Тема 5 Нормування якості води 

Тема 6 Нормування якості грунтів 

Тема 7 Нормування якості харчових продуктів  

Тема 8 Нормування в галузі радіаці но  безпеки  

Тема 9 Нормування впливу електромагнітних випромінювань 

Тема 10 Нормування антропогенного навантаження на рослинні групування 

Тема 11 Нормування антропогенного навантаження на об'єкти тваринного 

світу. 

Тема 12 Визначення категорі  небезпечності підприємств. 

 

 



Форма та методи навчання 

1. Наочний метод навчання. Активне використання різномітних 

ілюстрованих матеріалів. Завдяки зорові  пам’яті здобувач вищо  освіти 

здатен запам’ятати до 80% інформаці .  

2. Аналітичний метод. Дани  метод передбачає мисленнєви  або 

практични  розклад цілого на частини з метою вивчення  х суттєвих 

ознак. 

3. Частково-пошуковий метод навчання. Дани  метод включає 

здобувачів вищо  освіти у пошук шляхів, при омів і засобів розв’язання 

пізнавального завдання. 

4. Дослідницький метод навчання. Дани  метод спрямовани  на 

включення студентів у самості не розв’язання пізнавального завдання з 

використанням необхідного обладнання. 

 

Методи контролю  

Контроль складово  робочо  програми, яка освоюється під час 

навчально  роботи студента, проводиться: 

- з лекці ного матеріалу – шляхом перевірки конспектів та коротко  

співбесіди на початку лекці  (за матеріалами попередньо  лекці ); 

- з практичних, самості них завдань – перевірку набутих умінь на 

практичних заняттях; активності студента під час проведення практичних 

занять; за допомогою перевірки знань за темами, які винесені на самості ну 

роботу та робота з інформаці ними базами в Інтернет;  

- з індивідуальних завдань – за допомогою перевірки розрахункового 

завдання. 

- підсумкови  контроль у формі іспиту (з оцінкою) в усні  формі по 

екзаменаці них білетах в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 15 - - - 20 10* 15 100 

 

10* - за активність студента на заняттях 

 

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. 

 спішне 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, компетенці . 

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: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самості но  та систематично  роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення пості ного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування  ого навчально  

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бально  шкали 

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

виставленням державно  семестрово  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 

визначенн

я 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-

льного матеріалу модуля, 

що містяться в основних і 

додаткових літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

 хньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити тео-

ретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні за-

дачі. 

Відповіді на за-

питання можуть  

містити незначні 

неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що передбаче-

ни  модулем; 

- вміння давати аргумен-

товані відповіді на запи-

тання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні за-

дачі. 

Відповіді на за-

питання містять 

певні неточно-

сті; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та  ого 

практичного застосу-

вання; 

- вміння давати аргумен-

товані відповіді на запи-

тання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння вико-

ристовувати тео-

ретичні знання 

для вирішення 

складних прак-

тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-

даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 

та  х практичного засто-

сування; 

- вміння вирішувати про-

сті практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на за-

питання; 

- невміння аналі-

зувати викладе-

ни  матеріал і 

виконувати ро-

зрахунки; 



1 2 3 4 5 

- невміння вирі-

шувати складні 

практичні за-

дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-

даментальних положень 
матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати на -

простіші практичні за-

дачі. 

Незнання окре-

мих (непринци-

пових) питань з 

матеріалу мо-

дуля; 

- невміння пос-

лідовно і аргу-

ментовано ви-

словлювати ду-

мку; 

- невміння засто-

совувати теоре-

тичні положення 

при розвязанні 

практичних за-

дач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-

теріалу модуля може бути 

виконане в терміни, що 

передбачені навчальним 

планом. 

Незнання основ-

них фундамен-

тальних поло-

жень навчаль-

ного матеріалу 

модуля; 

- істотні поми-

лки у відповідях 

на запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практи-

чні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 
– 

- Повна відсут-

ність знань зна-

чно  частини на-

вчального мате-

ріалу модуля; 

- істотні поми-

лки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основ-

них фундамента-

льних положень; 

- невміння орієн-

туватися під час 

розв’язання  

простих прак-

тичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. –Перелік дисциплін  

Вивчення ціє  дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення ціє  

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Ландшафтна екологія 

Оцінка впливу на довкілля 

Організація та управління в 

природоохоронні  діяльності 

Екологічни  супровід господарсько  

діяльності 

Провідний лектор: ст. викл. Баранова А.О.  __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 

 


