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ВСТУП
Навчальна

дисципліна

«Системний

аналіз

якості

компонентів

навколишнього середовища» є складовою варіативної частини освітньопрофесійної програми підготовки магістра за освітньо-професійною програмою
«Екологічна біотехнологія та біоенергетика» зі спеціальності 101 – «Екологія»
галузі знань 10 – «Природничі науки».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз якості
компонентів навколишнього середовища» є розкриття закономірностей методів,
прийомів дослідження якості природних і антропогенно змінених екосистем.
Метою навчальної дисципліни є формування знань про науку, її
сутність, системного наукового мислення, практичних навичок у галузі аналізу
складних систем навколишнього середовища.
Завдання курсу:
– підвищення рівня теоретичних знань про якість навколишнього
середовища;
– отримання знань щодо теоретичних засад, інструментів та методів
системного аналізу якості навколишнього середовища;
– оволодіння принципами оцінювання стану та якості природних і
антропогенно-змінених екосистем;
– пізнання методів управління якістю екологічних систем різного типу їх
компонентів;
– розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності;
– забезпечення можливостей використання набутих знань та умінь для
опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах обмеженої
інформації;
– формування

емоційно-ціннісного

ставлення

навколишнього середовища на підгрунті знань про природу.
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студентів

до

Студент повинен
знати:
– методологічні засади системного підходу та системного налізу; основні
системні визначення; основи екосистемології;
– основи моделювання екологічних систем;
– визначальні чинники якості навколишнього середовища, біологічних
обєктів, включаючи людину;
– методи і критерії оцінки якості навколишнього середовища;
– основний понятійно-термінологічний апарат щодо системного аналізу
навколишнього середовища (основні дефініції);
– принципи застосування системного та діалектичного підходів у
наукових екологічних і природоохоронних дослідженнях;
– принципи використання на практиці методів збирання та узагальнення
інформації, спостереження, прогнозування, моделювання даних екологічного і
геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища;
– суть

інформаційно-логічного,

функціонального та кореляційного

(факторного) системно-екологічного аналізу;
– підходи до встановлення мети та розробки програми досліджень
навколишнього природного середовища; творчого пошуку для розв’язання
поставлених завдань для подолання глобальних екологічних проблем;
– засоби мінімалізації антропогенного впливу на якість природного
середовища;
– особливості

якості

навколишнього

середовища

в

секторальних

екологічних системах (урбо-, агро-, техносистемах, заповідних і рекреаційних
територіях, на водних і наземних об’єктах);
– принципи

використання

методів

експертного

оцінювання

та

пропозицій спеціалістів, їх аналіз для формування зваженого результату
геополітичних екологічно орієнтованих природоохоронних рішень;
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уміти:
- володіти понятійно-термінологічним апаратом щодо системного
аналізу навколишнього середовища (основні дефініції);
- застосовувати принципи системного аналізу для оцінювання якості
навколишнього середовища; виявляти системні закономірності;
- визначати систему для розв’язання конкретних проблем (ситуацій),
будувати та досліджувати її модель;
- виконувати

спрощення,

ранжування,

показників

якості;

інтерпретувати одержані результати, робити висновки;
- отримувати і аналізувати загальну та спеціальну інформацію щодо
особливостей об’єкта, а також щодо засобів розв’язання поставленого завдання;
- порівнювати і обгрунтовувати, використовувати наявну інформацію;
- визначити показники якості об’єкту аналізу;
- обгрунтовувати вид критерію якості об’єкту аналізу;
- оцінювати стан і якість компонентів навколишнього середовища;
- розробляти

алгоритм

дій

при

аналізі

якості

навколишнього

середовища;
- застосовувати сучасні методи захисту довкілля;
- обгрунтовувати заходи щодо підвищення якості навколишнього
середовища;
-

впроваджувати методи екологізації у всіх сферах діяльності людини;

- застосовувати принципи системного аналізу у сфері екологічної
освіти та освіти в інтересах сталого розвитку.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості
навчальних

дисциплін

професійної та практичної

підготовки фахівця,

забезпечує вивчення навчальних дисциплін «Біологія клітини», «Генетика»,
«Загальна мікробіологія і вірусологія», «Хімія», «Інженерна та комп'ютерна
графіка»,

«Обчислювальна

математика

та

програмування»,

«Загальна

біотехнологія», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Фізіологія
та діагностика людини та тварин», «Основи екологічної біотехнології»,
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«Біоінженерія», «Сучасні біотехнології в агросфері», «Основи біоіндикації та
біотестування»,

«Проектування

проектування)»,

«Біоенергетика»,

«Біотехнологія

очищення

води»,

біотехнологічних
«Біотехнологія
«Харчова

виробництв
переробки

біотехнологія»,

(основи
відходів»,

«Екологія»,

«Санітарія і гігієна виробництв та продукції», «Технології біорекультивації.
Біоремедіація грунтового й водного середовищ».
Основними формами роботи є лекції, практичні та лабораторні 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

Кількість годин
№
п/п

Самостійна
Тема

Лекції

робота

Змістовий модуль 1 Системний аналіз компонентів навколишнього
середовища
1

Основи системного аналізу

4

16

2

Покомпонентний аналіз

4

22

8

38

Усього

Змістовий модуль 2 Моніторинг і моделювання стану компонентів
навколишнього середовища
3

Моніторинг стану навколишнього середовища

4

22

4

Моделювання компонентів навколишнього
середовища
Усього

6

20

10

42

18

80

Усього за рік
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Змістовий модуль 1
Системний аналіз компонентів навколишнього середовища
Тема 1.1 Основи системного аналізу
Предмет системного аналізу. Цілі й завдання навчального курсу. Основні
терміни та визначення Поняття системи, її властивості та функції. Взаємодія
системи та середовища. Адаптація системи в середовищі. Боротьба і
конкуренція

систем.

Основні

етапи

планування

(управління)

систем

навколишнього середовища та суспільства; основні етапи.
Питання для самоперевірки
1. Сутність системного аналізу.
2. Основні характерні особливості системи.
3. Властивості системи.
4. Різноманіття середовищ.
5. Взаємодія системи та середовища.
6. Типи структур системи залежно від характеру організації елементів у
системі та їх зв’язків.
7. Класи структур системи за ступенем централізації.
8. Ієрархічні структури.
Література: [1, с. 5–20; 3; 6; 7, с. 50–150; 8, с. 20–90; 9, с. 80–120; 13, с. 30–
90; 35, с. 50–160; 36; 38, с. 60–240; 39; 42, с. 80–360; 47, с. 60–310; 48, с. 170–
430; 50, с. 40–130; 51, с. 240–350; 52, с. 180–320; 53, с. 80–110; 55; 57, с. 90–150;
63, с. 180–240; 64, с. 30–115; 67, с. 30–180; 68, с. 205–270].
Тема 1.2 Покомпонентний аналіз
Основні принципи системного підходу. Структурний аналіз. Класифікація
структур систем. Зв’язки. Класифікація зв'язків. Методологія постановки
завдання системного аналізу і обмеження її складності. Класифікація систем за
9

Б. А. Гладким, С. А. Саркісяном,

Ю. І. Черняком. Системоутворювальні та

системоруйнівні чинники. Аналіз якості води, повітря, ґрунтів.
Питання для самоперевірки
1. Класифікація функцій системи.
2. Зв’язки. Класифікація зв'язків.
3. Синергетичний зв'язок.
4. Рекурсивний зв'язок.
5. Циклічний зв'язок.
6. Зворотні зв'язки. Класифікація зворотних зв’язків.
7. Системоутворюючі і системоруйнуючі фактори.
8. Класифікація систем за Б.А. Гладких.
9. Класифікація систем за С.А. Саркісяном.
10. Класифікація систем за Ю. І. Черняком.
11. Принципи системного підходу.
12. Складові функціонування системи.
Література: [2, с. 100–185; 6; 8, с. 130–150; 9, с. 150–200; 10; 12; 16; 17, с.
50–180; 20, с. 80– 240; 22, с. 60–170; 23; 25; 29; 30; 33, с. 90–220; 34; 37; 43; 45;
46, с. 80–440; 45; 46, с. 180–230; 49; 58, с. 50–90; 65, с. 180–320].
Змістовий модуль 2
Моніторинг та моделювання стану компонентів навколишнього середовища
Тема 2.1 Моніторинг стану навколишнього середовища
Методологія

моделювання

і

аналізу.

Методологія

оцінювання

результатів. Біологічна індикація т біологічний моніторинг.
Питання для самоперевірки
1. Зовнішні ознаки хвороб рослин у разі надлишку мікроелементів.
2. Процес оцінювання допущень і виявлення невизначеностей.
3. Метод Делфі.
4. Основні рослини-біоіндикатори стану грунтів.
5. Процес прогнозування наслідків реалізації.
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6. Метод описування системи.
7. Спосіб визначення фітотоксичного ефекту у «ростовому тесті».
8. Процес побудови статистичних моделей.
9. Переваги лишайників як біоіндикаторів якості атмосферного повітря.
10. Методика оцінювання токсичності водних джерел та ґрунтів за
допомогою «ростового тесту».
11. Оцінювання ступеня покриття деревного стовбура лишайником.
12. Методика визначення хронічної токсичності води з використанням
дафній.
Література: [1, с. 21–35; 3; 4; 5, с. 80–120; 7, с. 200–240; 9, с. 200–230; 10;
12; 13, с. 100–170; 14; 15, с. 140–190; 16; 17, с. 200–260; 18; 19; 24; 25; 27; 28;
30; 31; 37, с. 150–260; 40; 41; 44; 45; 46, с. 80–440; 52, с. 180–320; 54; 58, с. 80–
170; 62; 71;72].
Тема 2.2 Моделювання компонентів навколишнього середовища
Моделювання як метод наукового пізнання. Моделі: властивості,
класифікація. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання. Матеріальні моделі.
Принцип «чорного ящика» й побудова статистичних моделей. Моделі динаміки
популяцій. Експертні методи системного аналізу.
Питання для самоперевірки
1. Моделювання як метод наукового пізнання.
2. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання.
3. Модель як метод описування системи.
4. Процес побудови моделі.
5. Стратифікація системи.
6. Класифікація моделей.
7. Опишіть процес побудови моделі.
8. Модель «чорного ящика», моделі складу та структури системи.
9. Методи моделювання систем.
Література: [2, с. 200–220; 11; 14, с. 200–260; 20; 21; 22, с. 200–320; 23;
26; 32, с.80–170; 56; 59–61; 66, с. 80–140; 69, с. 300–400; 70, с. 80–240].
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Етапи розвитку системного аналізу. Видатні вчені.
2. Розвиток системних уявлень на сучасному етапі.
3. Мета вивчення системного аналізу і його основні завдання.
4. Сутність системного аналізу.
5. Аспекти системного аналізу.
6. Основні характерні особливості системи.
7. Властивості системи.
8. Середовище і його значення у житті системи.
9. Різноманіття середовищ.
10. Взаємодія системи і середовища.
11. Адаптація системи в середовищі.
12. Боротьба і конкуренція систем.
13. Типи структур системи в залежності від характеру організації
елементів у системі та їх зв’язків.
14. Типи структур системи за просторовою організацією та часовою
ознакою.
15. Класи структур системи за ступенем централізації.
16. Ієрархічні структури.
17. Функції системи.
18. Класифікація функцій системи.
19. Мета та ціль системи.
20. Структурний аналіз.
21. Зв’язки. Класифікація.
22. Рекурсивний зв'язок.
23. Синергетичний зв'язок.
24. Циклічний зв'язок.
25. Зворотні зв’язки. Класифікація.
26. Позитивний та негативний зворотній зв’язок.
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27. Основні параметри складних динамічних систем.
28. Властивості складних систем.
29. Методи опису структур складних систем.
30. Декомпозиція системи.
31. Опис систем за допомогою графів.
32. Складові функціонування системи.
33. Режими функціонування системи.
34. Поняття простору, стану і поведінки системи.
35. Системоутворюючі і системоруйнуючі фактори.
36. Механізм розвитку систем.
37. Класифікація систем за Б.А. Гладких.
38. Класифікація систем за С.А. Саркісяном.
39. Класифікація систем за Ю. І. Черняком.
40. Основні системні підходи.
41. Принципи системного підходу.
42. Механізм розвитку систем.
43. Прийняття рішень на підставі системного підходу.
44. Моделювання як метод наукового пізнання.
45. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання.
46. Модель як метод описування системи.
47. Процес побудови моделі.
48. Стратифікація системи.
49. Класифікація моделей.
50. Опишіть процес побудови моделі.
51. Модель «чорного ящика», моделі складу та структури системи.
52. Методи моделювання систем.
53. Зовнішні ознаки хвороб рослин у разі надлишку мікроелементів.
54. Процес оцінки допущень і виявлення невизначеностей.
55. Метод Делфі.
56. Основні рослини-біоіндикатори стану грунтів.
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57. Процес прогнозування наслідків реалізації.
58. Метод описування системи.
59. Спосіб визначення фітотоксичного ефекту у «ростовому тесті».
60. Процес побудови статистичних моделей.
61. Переваги лишайників як біоіндикаторів якості атмосферного повітря.
62. Методика оцінювання токсичності водних джерел та ґрунтів за
допомогою «ростового тесту».
63. Оцінювання ступеня покриття деревного стовбура лишайником.
64. Методика визначення хронічної токсичності води з використанням
дафній.
4 ЗАДАЧІ ДО ЗАЛІКУ
1. Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO2, на території
України. Висота джерела забруднення 100 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с, їхня температура – 1600С, температура повітря – 200С.
2. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація
кадмію становить 0,05 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, нікелю – 0,3 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
3. Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території
України. Висота джерела забруднення 60 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 5,5 м/с, їхня температура – 100С, температура навколишнього
середовища – 250С.
4. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація нафти
та нафтопродуктів в емульсованому стані становить 0,1 мг/л, сірковуглецю –
0,5 мг/л, фенолів – 0,005 мг/л. Оцінити санітарний стан водойми, враховуючи
ефект сумації.
5. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація
кадмію становить 0,05 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, сірководню – 0,1 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
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6. Розрахувати величину ГДВ для газоповітряної суміші, що містить золу,
з коефіцієнтом осідання частинок рівним 1, на території України. Висота
джерела забруднення 35 м, діаметр – 1,4 м, швидкість руху газів – 2,6 м/с, їх
температура – 1250С, температура середовища – 250С. ГДК золи 0,05 мг/м3.
7. У водоймі рибогосподарського призначення концентрація нафти в
емульсованому стані становить 0,1 мг/л, сірковуглецю – 0,5 мг/л, міді – 5,0
мг/л. Оцінити санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
8. . У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація міді
становить 0,05 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, нікелю – 0,3 мг/л. Оцінити санітарний
стан водойми, враховуючи ефект сумації.
9. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація нафти
та нафтопродуктів в емульсованому стані становить 0,9 мг/л, сірковуглецю –
0,3 мг/л, фенолів – 0,005 мг/л. Оцінити санітарний стан водойми, враховуючи
ефект сумації.
10.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території

України. Висота джерела забруднення 120 м, діаметр – 1,8 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с. Їх температура – 1600С, температура повітря – 200С.
11.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

кадмію становить 0,08 мг/л, магнію – 3,1 мг/л, нікелю – 0,6 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
12.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території

України. Висота джерела забруднення 80 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 5,5 м/с, їх температура – 100С, температура середовища – 250С.
13.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

кадмію становить 0,05 мг/л, бензолу – 3,5 мг/л, нікелю – 0,7 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
14.

Розрахувати величину ГДВ для газоповітряної суміші, що містить

золу, з коефіцієнтом осідання частинок рівним 1, на території України. Висота
джерела забруднення 75 м, діаметр – 1,4 м, швидкість руху газів – 2,6 м/с, їх
температура – 1050С, температура середовища – 250С. ГДК золи 0,05 мг/м3.
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15.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

сірковуглецю становить 0,05 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, нікелю – 0,9 мг/л. Оцінити
санстан водойми, враховуючи ефект сумації.
16.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять пил (коефіцієнт

очищення 70 %), на території України. Висота джерела забруднення 105 м,
діаметр – 1,9 м, швидкість руху газів – 5,8 м/с, їхня температура – 900С,
температура навколишнього середовища – 25 0С.
17.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

кадмію становить 0,1 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, нікелю – 0,1 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
18.

У водоймі рибогосподарського призначення концентрація нафти в

емульсованому стані становить 0,1 мг/л, міді – 0,5 мг/л, фенолів – 0,005 мг/л.
Оцінити санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
19.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території

України. Висота джерела забруднення 100 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с. Їх температура – 1600С, температура повітря – 200С.
20.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

кадмію становить 0,05 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, нікелю – 0,8 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
21.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять пил, на території

України. Висота джерела забруднення 60 м, діаметр – 1,2 м, швидкість руху
газів – 3,5 м/с, їх температура – 800С, температура навколишнього середовища
– 200С, коефіцієнт очищення газу від пилу 85 %.
22.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

кадмію становить 0,09 мг/л, магнію – 1,5 мг/л, нікелю – 0,3 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
23.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять пил, на території

України. Висота джерела забруднення 90 м, діаметр – 1,2 м, швидкість руху
газів – 3,5 м/с, їх температура – 800С, температура навколишнього середовища
– 200С, коефіцієнт очищення газу від пилу 85 %.
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24.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

нафти та нафтопродуктів в емульсованому стані становить 1,1 мг/л,
сірковуглецю – 0,9 мг/л, фенолів – 0,005 мг/л. Оцінити санітарний стан
водойми, враховуючи ефект сумації.
25.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території

України. Висота джерела забруднення 80 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с. Їх температура – 1200С, температура повітря – 200С.
26.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території

України. Висота джерела забруднення 60 м, діаметр – 1,1 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с, їх температура – 100С, температура навколишнього середовища
– 250С.
27.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

нафти становить 0,1 мг/л, міді – 0,9 мг/л, нікелю – 0,005 мг/л. Оцінити
санітарний стан водойми, враховуючи ефект сумації.
28.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять пил, на території

України. Висота джерела забруднення 60 м, діаметр – 1,2 м, швидкість руху
газів – 3,5 м/с, їх температура – 800С, температура навколишнього середовища
– 200С, коефіцієнт очищення газу від пилу 85 %.
29.

У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація

нафти та нафтопродуктів в емульсованому стані становить 0,1 мг/л,
сірковуглецю – 0,5 мг/л, кадмію – 0,005 мг/л. Оцінити санітарний стан водойми,
враховуючи ефект сумації.
30.

Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять пил (коефіцієнт

очищення 70 %), на території України. Висота джерела забруднення 95 м,
діаметр – 1,9 м, швидкість руху газів – 5,8 м/с, їх температура – 900С,
температура навколишнього середовища – 25 0С.
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
А 5 (відмінно) 90−100
Студент має глибокі, міцні і 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 (відтворюючому) 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
90 – 100
82–89
74–81
64–73
60–63
35–59

0–34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка Для іспиту, курсового
Для заліку
ECTS проекту (роботи),
практики
А
Відмінно
В
Добре
Зараховано
С
D
Задовільно
Е
Незадовільно з
Не зараховано з
FX
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
Незадовільно з
Не зараховано з
F
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
вивченням дисципліни
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Денна форма навчання
Вид занять

1
Лекції:
– контроль відвідування
лекцій
– ведення конспекту лекцій
(питань, що винесені на
самостійне опрацювання)
Практичні заняття:
– контроль відвідування,
підготовка до заняття
– виконання завдання,
оформлення звіту
Лабораторні роботи:
– контроль відвідування,
підготовка до заняття
– виконання завдання,
оформлення звіту
й захист роботи
Поточний та підсумковий
контроль:
– виконання поточних
контрольних робіт,
тестових завдань
(максимальний бал)
– опитування, виконання
завдань самостійної
роботи, реферати, наукові
статті, тези (максимальний
бал)
Усього

Змістовий
модуль
№1
Т 1.1
Т 1.2
2
3
4 год. 4 год.

Змістовий
модуль № 2

Сума

Т 2.1
4
4 год.

Т 2.2
5
6 год.

6
10 балів, із них:

1,1

1,1

1,1

1,7

5

1,1

1,1

1,1

1,7

5

0 год.

6 год.

0 год.

2 год.

20 балів,
із них:

–

7,5

–

2,5

10

7,5

–

2,5

10

0 год.

6 год.

4 год.

4 год.

20 балів,
із них:

–

4,2

2,8

2,8

10

–

4,2

2,8

2,8

10

–

Змістовий
модуль № 1

Змістовий
модуль № 2

7,5

7,5

7,5

10

7,5

50 балів, із них:

30

10
100 балів
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