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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв» 

є фундаментальною в системі базової вищої освіти під час підготовки фахівців 

зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є розкриття екологічних закономірностей 

біотехнологічних виробництв. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є формування знань, практичних навичок у 

галузі аналізу та екологізації біотехнологічних виробництв. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є:  

- отримання знань щодо теоретичних засад, інструментів та методів 

досліджень;  

- вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами та їх 

популяціями; 

- ознайомлення студентів з основними положеннями екологічної науки, а 

саме: вченням про біосферу та екосистеми, проблемою джерел та потоків 

енергії в екосистемах, закономірностями дії екологічних чинників; 

- розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності; 

- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього 

середовища на базі знань про природу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- фундаментальні засади та практичні аспекти екологізації 

біотехнологічної промисловості; 

- вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки 

біотехнологічних виробництв; 
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- основні принципи конструювання і селекції біотехнологічних 

продуцентів; 

- біотехнологічні аспекти виробництва біотехнологічної продукції; 

- засоби мінімалізації антропогенного впливу на якість природного 

середовища; 

- методи обробки і переробки відходів; 

- технології щодо розміщування промислових відходів; 

-  сучасні напрямки антропогенного впливу на фітобіоту і способи 

запобігання та подолання негативних наслідків такого впливу;  

- принципи організації наукових досліджень антропогенної трансформації 

фітобіоти, методичні підходи до цілеспрямованого керування цим процесом;  

- речовини, що входять до складу харчових продуктів; 

- шляхи забруднення різними полютантами;  

- основні забруднювальні речовини; 

- основні джерела забруднення довкілля, їх вплив на забруднення 

продовольчої сировини; 

уміти: 

- аналізувати та синтезувати інформацію на підгрунті логічних аргументів 

та перевірених фактів; 

- добирати якісну рослинну, тваринну та мікробіологічну сировину для 

біотехнологічних виробництв; 

- здійснювати добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього 

середовища під час та по закінченню технологічних процесів; 

- добирати та використовувати біобезпечну тару та пакувальні матеріали; 

- запобігати забрудненню атмосферного повітря, води; 

- забезпечувати повну утилізацію відходів біотехнологічного 

виробництва. 

-  проектувати технологічні системи й pекупеpаційні установки, 

виконуючи необхідні розрахунки; 
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-  оцінювати ризики прямого та опосередкованого антропогенного впливу 

на певну територію;  

- застосовувати отримані знання у розробці та впровадженні систем 

забезпечення якості та безпеки сировини та готової продукції;  

- враховувати граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин під 

час розробки нормативно-технологічної документації;  

- виявлення механізмів акумуляції та трансформації забруднювальних 

речовин у продовольчій сировині й харчових продуктах; 

- складати прогнози та аналізувати ймовірність міграції 

забруднювальних речовин у виробництві продовольчої сировини в районах 

антропогенного навантаження на довкілля;  

- прослідковувати динаміки вмісту окремих полютантів у харчових 

продуктах унаслідок порушення технологічних норм переробки 

продовольчої сировини. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях переважної 

більшості навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, 

забезпечує вивчення навчальних дисциплін «Біологія клітини», «Генетика». 

Основними формами роботи є лекції, практичні заняття, самостійна 

робота, індивідуальна робота з викладачем. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення навчальної дисципліни є поточний модульний контроль 

успішності, диференційований залік.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор 
Тема 

Кількість годин 

Лекції 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1 Засади екологічних аспектів біовиробництв 

1 Надійність біотехнологічних систем та охорона 

навколишнього середовища. Вирішення 

екологічних проблем за допомогою біотехнологій 

4 10 

2 Головні екологічні закони. Нормативна база 

екологічної безпеки біотехнологічних виробництв 

4 10 

Усього  8 20 

Змістовий модуль 2 Екологізація біотехнологічних процесів 

3 Навколишнє середовище на промислових 

підприємствах 

2 10 

4 Екологічно безпечні біотехнологічні виробництва 6 30 

Усього  8 40 

Усього за рік 16 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 

 Основи екологічних аспектів біовиробництв 

 

Тема 1.1 Надійність біотехнологічних систем та охорона 

навколишнього середовища. Вирішення екологічних проблем за 

допомогою біотехнологій 

Правила роботи з біотехнологічними об’єктами (GLP, GMP, GPP).  

Правила оптової торгівлі GDP і Правила належної аптечної практики GPP. 

Екомоніторинг довкілля в системі глобального моніторингу та екологічна 

онкологія. Загально-соціальний моніторинг. Нормування забруднень та 

регламентація в довкіллі. Методи біотестування. Експрес-тестування. Джерела 

небезпеки на біотехнологічних виробництвах. Контроль та забезпечення 

безпечних умов експлуатації. Значення біологічних техногенних чинників у 

забезпеченні безпеки дослідного виробництва. Загальні вимоги до біобезпеки. 

Загальні вимоги до знешкодження відходів біотехнологічних виробництв. 

Екологічні аспекти використання генетично модифікованої продукції. 

Питання для самоперевірки 

1. Які господарські проблеми можна вирішити за допомогою різних 

біотехнологій? 

2. Із яких основних елементів складається біотехнологічний процес? 

3. Які перспективи використання генетично модифікованої продукції в 

Україні? 

Література: [1, с. 40–70; 2–4, с. 60–110; 5–7, с. 50–100; 13, с. 20–80; 14, с. 

90–190; 16, с. 40–90; 21, с. 8–40; 25, с. 80–120; 26; 34; 35; 40; 42, с. 15–40 ].  
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Тема 1.2 Головні екологічні закони. Нормативна база екологічної 

безпеки біотехнологічних виробництв 

Вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки 

біотехнологічних виробництв. Кіотський протокол. Контроль якості продукції. 

Закон толерантності. Закон біогенної міграції атомів. Закон внутрішньої 

динамічної рівноваги. Закон внутрішньої динамічної рівноваги. Закон падіння 

природно-ресурсного потенціалу. Закон розвитку природної системи завдяки 

навколишньому середовищу. Закон обмеження природних ресурсів.  

Питання для самоперевірки 

1. На яких принципах базується експертний контроль якості 

біотехнологічної продукції? 

2. На яких принципах базуються методи визначення екологічної 

безпечності та якості біотехнологічної продукції? 

3. Чи можлива повна безпека біотехнологічних виробництв? 

4. Яка нормативна база контролю якості біотехнологічної продукції? 

5. Що таке екологічна експертиза та які її функції? 

6. Що ви розумієте під екологізацією, у тому числі сільськогоспо-

дарського виробництва? 

7. Які основні завдання Державної програми охорони навколишнього 

природного середовища? 

8. Назвіть міжнародні природоохоронні організації, їх значення для 

екологічного стану біосфери 

9. Які міжнародні конференції щодо охорони довкілля вам відомі? 

10. Назвіть основні програмні документи, що були прийняті в Ріо-де-

Жанейро 1992 р.? 

Література: [6, с. 30–100; 7, с. 150–220; 15, с. 70–190; 16, с. 50–70; 20,  

с. 30–50; 21, с. 50–80; 26; 34; 35; 42, с. 60–90]. 
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Змістовий модуль 2 

Екологізація біотехнологічних процесів 

 

Тема 2.1 Навколишнє середовище на промислових підприємствах 

Поняття про забруднення, його види. Класифікація забруднювачів. 

Визначення санітарних показників. Добір методів забезпечення біобезпеки 

навколишнього середовища та персоналу під час та по закінченню 

технологічних процесів. Забезпечення особистої безпеки персоналу 

біотехнологічних виробництв від шкідливих газів та розчинів хімічних 

речовин. Функціональні вимоги до упаковки, захист продукту. Екологічна 

безпечність пакувальних матеріалів. Утилізація використаної пари та 

пакувальних матеріалів. Біотехнологія переробки паперових та 

біодеградабельних полімерів (поліпропілен, полістерон, полівінілхлорид, 

вінекс, новон, біопак). 

Питання для самоперевірки 

1. Які конкретні завдання ставляться перед екологічно спрямованими 

біотехнологіями? 

2. Які переваги мають біотехнологічні процеси порівняно з традиційними 

промисловими технологіями? 

3. Назвіть можливі недоліки біотехнологічних виробництв. 

Література: [4, с. 150–250; 7, с. 300–400; 9, с. 50–90; 10; 11, с. 70–110; 17, 

с. 70–210; 19; 23; 27; 33; 35; 37; 39; 41; 42, с. 200–300]. 

 

Тема 2.2 Екологічно безпечні біотехнологічні виробництва 

Загальне поняття ПАР, класифікація. Вплив поверхнево активних 

речовин на живі системи. Біомоніторинг та біоіндикація стоків. Загальні вимоги 

до біоочищення стоків. Типи та показники забруднення води (побутові та 

виробничі стічні води). Комплекс промислових очисних споруд та 

водовідвідних систем. Етапи та типи очищення стічних вод. Самоочищення 

водойм після спуску стічних вод. Типи процесів та високотехнологічних 
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біосистем біоочищення стоків. Фіторемедіація ставків водяними рослинами. 

Типова технологічна схема біоочищення води в аеротенках (типи аераційних 

систем біоочищення, поверхневої аерації). Технологія інтенсивного 

анаеробного біоочищення стоків. Сумісне очищення побутових та виробничих 

стоків. Комбінована анаеробно-аеробна схема очищення стічних вод. Системи 

знешкодження та утилізації відходів. Промислові та побутові відходи міст та 

агропромислового комплексу. Напрями екобіотехнозахисту довкілля. Типи 

біопроцесів під час усунення та утилізації забруднень. Екотоксикологічне 

оцінювання процесів деградації. Основне обладнання промислових систем 

біоочищення екосистем. Очищення газоповітряних викидів та стічних вод 

виробництв біопродукції, біопродуктів та біопрепаратів. Типи твердих відходів 

та способи їх деградації. Утилізація технологічних побутових відходів.  

Питання для самоперевірки 

1. На яких біотехнологічних процесах базується біоочищення стічних вод? 

2. Які речовини-забруднювачі можуть міститись у промислових і 

побутових стічних водах? 

3. Які біохімічні процеси лежать у підґрунті біоочищення стічних вод? 

4. Які групи мікроорганізмів зазвичай заселяють біоценози очисних 

споруд? 

5. Які фізіологічні особливості представників біоценозу використовують у 

системі біоочищення стічних вод? 

6. Від яких чинників залежить ефективність аеробних методів очищення 

стічних вод? 

7. Який принцип та яка ефективність анаеробних методів очищення 

стічних вод? 

8. Чим відрізняється процес  амоніфікації стічних вод від їхньої 

денітрифікації? 

9. Які основні показники біохімічного очищення стічних вод? 

10. Що являють собою біофільтри в очисних спорудах, яка їх принципова 

схема та практичне використання? 
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11. Коли для очищення стоків використовують метантенки? 

12. Від яких параметрів залежить ефективність роботи метантенків? 

13. Яка принципова різниця між метантенками й аеротенками? 

14. Які споруди для біоочищення стічних вод найбільш ефективні? 

15. За яким принципом формується біоценоз у біофільтрах очисних 

споруд? 

16. На яких промислових виробництвах доцільно використовувати 

біофільтри? 

17. Охарактеризуйте схему біоочищення побутових стічних вод. 

18. Назвіть переваги використання іммобілізованих біофільтрів. 

19. Які мікробіологічні особливості компостування органічних відходів? 

20. Які біохімічні особливості компостування органічних відходів? 

21. Які групи живих організмів беруть участь у процесі компостування? 

22. З яких основних компонентів складаються рослинні відходи? 

23. Які компоненти входять до складу компосту, утвореного з органічних 

відходів? 

24. Які біохімічні перетворення відбуваються в органічних відходах під 

час компостування та яка динаміка цього процесу? 

25. За яких умов відбувається процес компостування органічних відходів? 

26. У чому полягає природоохоронний ефект компостування органічних 

відходів? 

27. Який процес називають вермикультивування? 

28. Які біооб’єкти беруть участь у процесі вермикультивування? 

29. Як називається біотехнологічний продукт вермикультивування? 

30. Яке значення має вермикультивування для сільського господарства? 

31. Які умови потрібні для вермикультивування? 

32. За якою схемою відбувається процес вермикультивування? 

33. У яких галузях, окрім АПК, застосовують вермикультивування? 

34. Охарактеризуйте світовий досвід використання вермикультури? 

35. Які можливості можна реалізувати, використовуючи вермикультуру? 
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36. Які екологічні переваги процесу вермикультивування? 

37. Які біологічно активні речовини вміщує вермикомпост? 

38. Яке значення мають вермикомпости в підвищенні родючості ґрунтів? 

39. Екологічне значення гумінових кислот у забезпеченні родючості 

грунтів. 

40. Які групи гумінових сполук характерні для гумусу, утвореного з 

вермикомпосту? 

41. Які методи використовуються для знешкодження ксенобіотиків? 

42. У чому полягає екологічність процесу біоочищення? 

43. Які існують мікробіологічні особливості біодеградації пестицидів? 

44. Як відбувається біодеградація відходів за участю хемосинтезуючих 

бактерій? 

45. Значення біотехнології в охороні навколишнього середовища. 

46. Основні напрями біотехнологічної переробки відходів. 

47. Основні етапи очищення стічних вод. 

48. Стадії аеробної переробки відходів. 

49. Переробка відходів за допомогою активного мулу. 

50. Очищення води. 

51. Одержання добрив. 

52. Одержання кормових добавок для тварин. 

53. Загальна схема оброблення стоків у аеробних умовах. 

54. Основні стадії біологічного очищення стічних вод в аеротенках. 

55. Поняття «активний мул». 

56. Основні показники активного мулу. 

57. Класифікація аеротенків. 

58. Схеми потоків у різних типах аеротенків. Їх переваги й недоліки. 

59. Системи аерації в аеротенках. 

60. Класифікація біофільтрів. Загальна характеристика крапельних 

біофільтрів. 
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61. Конструкційні та експлуатаційні відмінності високонавантажених 

біофільтрів. 

62. Класифікація високонавантажених біофільтрів. 

63. Анаеробне очищення стічних вод. Переваги та недоліки. 

64. Інтенсифікація процесу метанового бродіння. 

65. Характеристика надлишкового мулу очисних станцій. 

66. Основні способи перероблення, знезараження та ліквідації 

надлишкового мулу очисних станцій. 

67. Суть процесу компостування. Організми, що беруть у цьому участь. 

68. Основні стадії та параметри процесу компостування. 

69. Категорії промислових відходів. 

70. Проблеми переробки промислових відходів. 

71. Технологія переробки відходів молочної промисловості. 

72. Продукти, одержувані з молочної сироватки. 

73. Технологія переробки відходів целюлозно-паперової промисловості. 

74. Переробка відходів від виробництва барвників. 

75. Біодеградація нафтових забруднень. 

76. Біодеградація пестицидів. 

77. Біодеградація поверхнево-активних речовин. 

Література: [8, с. 150–300;10, с. 110–250; 11, с. 120–207; 12; 13,  

с. 100–120; 15, с. 240–350; 16, с. 180–270; 17, с. 220–290; 18; 20; 21, с. 180–260; 

22; 23, с. 70–210; 24; 26; 28; 29, с. 200–310; 30, с. 70–190; 31–33; 36; 40; 41; 42,  

с. 350–470]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Вплив людини на клімат. 

2. Конвенція ООН про зміни клімату. 

3. Змінні складові атмосфери. 

4. Методи боротьби з викидами твердих часток у повітря. 
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5. Фотохімічне забруднення повітря. 

6. Глобальне потепління клімату. 

7. Типи смогів. 

8. Льодяний смог. 

9. Які основні завдання Державної програми охорони навколишнього 

природного середовища? 

10. Назвіть міжнародні природоохоронні організації, їх значення для 

екологічного стану біосфери. 

11. Які міжнародні конференції щодо охорони довкілля вам відомі? 

12. Назвіть основні програмні документи, що були прийняті в Ріо-де-

Жанейро 1992 р.? 

13. Радіоактивне забруднення атмосфери. 

14. Парниковий ефект атмосфери. 

15. Глобальне забруднення атмосфери. 

16. Самоочищення атмосфери. 

17. Озонові дірки – сигнал небезпеки. 

18. Чинники руйнування озону. 

19. Сучасний стан озонового екрану. 

20. Способи збереження озонового екрану Землі. 

21. Чинне законодавство у боротьбі із забрудненням повітря. 

22. Повітря нашого міста. 

23. Проблема забруднення атмосфери житла. 

24. Органолептичні властивості води. 

25. Основні екологічні характеристики водойм. 

26. Очищення води. 

27. Евтрофікація. 

28. Хімічні речовини у питній воді. 

29. Питна вода України. 

30. Екологічні проблеми окремих водних екосистем України. 

31. Методи аналізу води. 



16 

 

32. Ресурси рибного промислу. 

33. Чинне законодавство у боротьбі із забрудненням гідросфери. 

34. Можливості очищення стічних вод. 

35. Найбрудніші річки України. 

36. Проблема якості водних ресурсів України. 

37. Водні перспективи України. 

38. Ерозія ґрунтів як природний процес. 

39. Вплив вітрової ерозії на господарську діяльність людини. 

40. Стимулювання ґрунтозахисних заходів. 

41. Стійкість організмів до пестицидів. 

42. Альтернатива використанню пестицидів. 

43. Способи зменшення поглинання радіонуклідів рослинами. 

44. Заходи нормалізації стану ґрунтів. 

45. «Хімізація» сільського господарства і «чисті продукти». 

46. Біологічні методи боротьби зі шкідниками. 

47. Методи екологізації сільськогосподарського виробництва. 

48. Проблема сміття в Україні. 

49. Радіоактивні відходи. 

50. Чинники впливу на здоров’я людини. 

51. Особиста профілактика щодо упередження важких захворювань. 

52. Токсичні речовини на робочому місці. 

53. Трансгенні рослини і здоров’я людини. 

54. Їжа, хвороби і харчові добавки. 

55. Образ життя і хвороби. 

56. Здорова їжа. 

57. Канцерогенні речовини в навколишньому середовищі. 

58. Хвороби і токсичні речовини. 

59. Біологічна дія неіонізуючого випромінювання. 

60. Джерела іонізуючого опромінення, що впливають на людину. 

61. Добровільний ризик: канцерогенні фактори в їжі, тютюновому димі. 
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62. Вплив шуму на здоров’я людини. 

63. Медична діагностика. 

64. Джерела і дози природного опромінення людини. 

65. «Екологічна війна». 

66. Переваги лишайників як біоіндикаторів якості атмосферного повітря. 

67. Методика оцінки токсичності водних джерел та ґрунтів за допомогою 

«ростового тесту». 

68. Оцінювання ступеня покриття деревного стовбура лишайником. 

69. Методика визначення хронічної токсичності води з використанням 

дафній. 

70. Назвіть екологічні переваги методів біоочищення стічних вод. 

71. Охарактеризуйте принципи біологічного очищення промислових та 

побутових стічних вод. 

72. Проблема відходів та деградація глобальної екологічної системи. 

73. Економічні аспекти проблеми утилізації відходів.  

74. Утворення відходів виробництва та споживання в Україні.  

75. Джерела та класифікація твердих відходів.  

76. Методи переробки відходів.  

77. Обробка та утилізація відходів пластмас.   

78. Утилізація склобою та макулатури.  

79. Утилізація відходів харчової промисловості. 

80. Основні властивості та морфологічний склад ТПВ. 

81. Норми накопичення ТПВ.  

82. Законодавчі і нормативно-правові аспекти управління відходами. Закон 

України «Про відходи». 

83. Джерела і причини утворення газоподібних, рідких і твердих відходів. 

Токсичність відходів. Міжнародна торгівля відходами. 

84. Поняття, склад і структура вторинних ресурсів. 

85. Збір, транспортування та захоронення ТПВ. 

86. Сортування твердих побутових відходів. 
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87. Полігони для захоронення ТПВ. 

88. Методи поводження з ТПВ, їх переробка та знешкодження. 

89. Вплив функціонування полігонів на навколишнє середовище.   

90. Вилучення цінних компонентів ТПВ. 

91. Похідні експлуатації полігонів (смітників): дренажні води, біогаз.  

92. Закордонний досвід поводження з відходами. 

93. Основні джерела та чинники забруднення продовольчої сировини і 

харчових продуктів. 

94. Вплив неорганічних та органічних речовин, що використовуються в 

рослинництві на якість та безпеку сільськогосподарської продукції. 

95. Радіоактивне забруднення продовольчої сировини і харчових продуктів.  

96. Забруднення продуктів харчування нітратами і нітритами. 

97. Забруднення тваринницької продукції окремими хімічними елементами: 

свинець, кадмій, миш’як, ртуть, мідь, цинк, олово, залізо.  

98. Забруднення тваринницької продукції антибактеріальними речовинами: 

антибіотики, нітрофурани, сульфаніламіди. 

99. Біологічно активні добавки. Класифікація.  

100. Біотехнологічні аспекти виробництва сільськогосподарської продукції.  

101. Використання в переробній, харчовій промисловості, громадському 

харчуванні та торгівлі полімерних та інших синтетичних матеріалів. 

102. Використання під час зберігання, консервування та переробки 

сільськогосподарської продукції харчових добавок. 

103. Стан та перспективи розвитку науки про продукти харчування. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні й системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє 

застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання  практичних завдань, 

що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час 

виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити 

основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, 

але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,  підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За 

допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 
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положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворювальному) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може 

самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить 

нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з навчальної дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний 

до самостійного вивчення навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни здійснюється у вигляді 

заліку. Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу відповідно 

до таблиці, виставляється у відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Денна форма навчання 

 

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 4 год. 4 год. 2 год. 6 год. 10 балів, із них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
1,2 1,2 0,6 2,0 5 

– ведення конспекту лекцій  

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

1,2 1,2 0,6 2,0 5 

Практичні заняття: 
0 год. 2 год. 4 год. 8 год. 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
– 1,5 2,9 5,6 10 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  
– 1,5 2,9 5,6 10 

Поточний та підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 
50 балів, із них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

7,5 7,5 7,5 7,5 30 

– опитування, виконання 

завдань самостійної 

роботи, тези 

(максимальний бал) 

20 20 

Усього  100 балів 
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