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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 90  годин. 

Лекцій: 16 годин. 

Лабораторних занять: 16 годин. 

Практичних занять: 0 годин. 

Форма контролю: залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 5      

семестр. 

Мова викладання: англійська.  

Мета - полягає у забезпеченні відповідними сучасним вимогам 

знаннями студентів, що дадуть їм змогу вирішувати на підприємстві питання 

екологічного характеру та ефективного управління охороною навколишнього 

природного середовища й захисту довкілля від негативних навантажень та 

розробки екологічно безпечних технологій, а також сприяти підвищенню у 

майбутніх інженерів екологічної свідомості та рівня екологічних знань. 

                Компетентності:  

               (ЗК-4) Здатність застосовувати знання та навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій у практичній діяльності.  

              Результати навчання:  

  (РНз-10) Визначати засоби захисту від впливу негативних факторів 

хімічного, біологічного та радіаційного походження. 

 

              Теми що розглядаються:  

Тема 1: Навколишнє середовище та науково-технічний прогрес.  

Тема 2: Біосфера. 

Тема 3: Середовище та умови існування організмів. Популяції та 

угрупування. 

Тема 4: Природні та антропогенні фактори впливу на біосферу. 

Тема 5: Захист навколишнього природного середовища від антропогенних 

забруднень та раціональне природокористування. 



 

Тема 6: Захист навколишнього природного середовища від антропогенних 

забруднень та раціональне природокористування. 

 

Форма та методи навчання: Метод навчання  – досить складне, 

багатоякісне, багатовимірне педагогічне явище, у якому знаходять 

відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми 

навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: 

принципи, цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не 

можуть бути реалізовані без нього, без урахування можливостей їх 

практичної реалізації.  

При викладанні дисципліни використовуються такі методи навчання як 

словесні (при викладанні лекції) та практичні (при проведенні лабораторних 

занять). 

У процесі вивчення дисципліни використовується пояснювально-

ілюстративний метод, при якому студенти, що навчаються, одержують 

знання на лекції, через екранну допомогу у «готовому» вигляді. Сприймаючи 

та осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються у рамках 

репродуктивного (відтворюючого) мислення. У ВНЗ даний метод знаходить 

найширше застосування для передачі великого масиву інформації. Це 

дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу, що 

підвищує ефективність роботи у аудиторії.  

Заняття проводяться англійською мовою. 

 

Методи контролю: Поточний контроль реалізується у формі 

оцінювання лабораторних заняттях та проведення підсумкової контрольної 

роботи за лекційним матеріалом.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 



- з лабораторних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань та 

опитування. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (з оцінкою) 

відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним 

планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній або у письмовій формі 

за контрольними завданнями, а також шляхом тестування з використанням 

технічних засобів (Інтернету). Можливе поєднання різних форм контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового заліку з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх лабораторних занять, 

передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 

          Розподіл балів, які отримують студенти: 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за 

семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням 

балів на іспит чи залік. 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т.1 

 

Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

10,0 25,0 20,0 15,0 15,0 15,0 100 

 

 

 

 



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

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Фізика 
Основи професійної безпеки та 

здоров’я людини 

Біологія 
Безпека праці у професійній 

діяльності 

Хімія 

Математика 
 

 

 

Провідний лектор: доцент, доцент Наталія Євтушенко           _____                             
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


