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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Актуальність освітньої компоненти «Стійкі органічні 
забруднювачі в агросфері» полягає в ознайомленні з групою 
хімічних речовин, відомих як "стійкі органічні забруднювачі" або 
"СОЗ". СОЗ породжують проблему особливого характеру, оскільки 
вони зберігаються в навколишньому середовищі протягом 
тривалого часу до свого повного розкладання; переносяться на 
великі відстані у всі частини земної кулі, причому навіть у райони, 
віддалені на тисячу кілометрів від найближчого джерела СОЗ; 
накопичуються в тканинах більшості живих організмів та 
проявляють токсичну дію самого широкого діапазону. 
Метою вивчення ОК “Стійкі органічні забруднювачі в агросфері” 
студентами здобувачами третього рівня вищої освіти 
спеціальності 201 Агрономія є формування розуміння проблеми 
глобального рівня пов’язаної з СОЗ, забороні виробництва СОЗ, 
знищення їх запасів та джерел викидів, мінімізації впливу на 
агросферу.  
Об’єктами вивчення ОК є механізми з попередження шкідливого 
впливу СОЗ на довкілля, визначення ефективних заходів у рішенні 
проблеми СОЗ та моніторинг вмісту стійких органічних 
забруднювачів у компонентах агросфери. 
До цілей ОК належить придбання навичок у виконанні 
зобов’язань, що прийняті Україною при приєднанні до 
Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. 
  

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни   
на навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563  

Компетентності 

 
Навчальна дисципліна «Стійкі органічні забруднювачі в агросфері» 
формує наступні компетентності: 
ІК – Здатність розв'язувати задачі і проблеми різного рівня 
складності наукового, технічного та педагогічного характеру у 
процесі навчання, науково-дослідної, освітньої діяльності та у 
виробничих умовах підприємств аграрної галузі, що передбачає 
застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи 
логічного мислення, комплексу теорій і методів фундаментальних 
і прикладних наук; 
СК1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти 
робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які 
необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні 
ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики; 
СК5. Здатність до встановлення природних передумов 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563
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застосування конкретних модифікацій і методів досліджень, 
вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт та 
оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих побудов, 
що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження; 
СК7. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
результати проведених експериментів і досліджень; робити 
висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у 
науковій та практичній сфері; 
СК10. Здатність створювати нові знання через оригінальні 
дослідження, якість яких може бути визнана на національному та 
міжнародному рівнях; 
СК14. Здатність забезпечувати виробництво високоякісної, 
екобезпечної с/г продукції рослинництва, збалансоване 
використання природного біоенергетичного потенціалу 
агроекосистем, мінімізацію негативного впливу техногенезу на 
агросферу.  

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН1. Володіти сучасними передовими концептуальними та 
методологічними знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і на межі 
предметних галузей знань; 
ПРН6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових 
наукових положень та ідей: 
ПРН9. Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та 
малодосліджені питання, здійснювати моніторинг наукових 
джерел інформації стосовно проблеми, яка досліджується 
встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного 
аналізу з іншими джерелами; 
ПРН16. Здійснювати організацію досліджень відповідно до вимог 
безпеки життєдіяльності й охорони праці; 
ПРН17. Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально на 
основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися і самовдосконалюватися; 
ПРН19. Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, 
екобезпечної с/г продукції рослинництва, збалансоване 
використання природного біоенергетичного потенціалу 
агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на 
агросферу. 
  

 
Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок 
(soft skills) 

Складові навчальної дисципліни сприяють формуванню 
універсальних, корисних для будь-якого виду діяльності 
(міжпрофесійних) навичок, які дозволяють швидко адаптуватися 
до нових умов, змінювати сферу зайнятості, вирішувати 
нестандартні завдання: 
- допитливість, ініціативність – під час засвоєння теоретичного 
матеріалу лекційних занять та самостійної роботи для розширення 
знань із відповідних тем курсу; 
- цілеспрямованість, наполегливість – під час виконання 
практичних робіт, а також індивідуальних завдань для отримання 
додаткових балів; 
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- адаптивність, командна робота – під час дискусійних 
обговорень тематичних питань курсу, опрацювання практичних 
кейсів; 
- соціальна обізнаність і відповідальність – як результат 
урахування організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 
зв’язку та вчасного звітування про виконані види діяльності; 
- критичне мислення, лідерство, креативність – розуміння, 
аналіз, пошук вирішення актуальних проблем у розрізі 
дисципліни та висвітлення результатів під час навчальних занять, 
участі в конференціях і круглих столах та/або наукових 
публікаціях; 
- самонавчання для професійного та особистісного 
зростання – як результат виконання самостійної роботи, в тому 
числі з електронними навчальними ресурсами та інформаційними 
базами.   

Методи, 
технології 
навчання та 
викладання 

 
Проведення лекційних занять передбачає демонстрацію 
презентацій із відповідним темі заняття теоретичним матеріалом.   
Частина лекційного заняття відводиться на діалогові технології, 
розгляд можливих практичних ситуацій у вигляді кейсових пакетів 
та дискусію. Практичні заняття передбачають виконання завдань за 
індивідуальними вихідними даними. У контексті практичних робіт 
застосовуються пошукові інтернет-системи та прикладні 
комп’ютерні програми Microsoft Excel і Google таблиці.  
До проведення навчальних занять долучаються фахівці-практики. 
Здобувачі всіх форм навчання мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо 
самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle та 
цифрового репозиторію НУВГП. 
Здобувачі отримують усі необхідні консультації для демонстрації 
знань та вмінь на наукових конференціях, круглих столах, у 
публікаціях, аудиторних дискусіях, написанні дисертації. 

Засоби 
навчання 

 
Під час лекційних та практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  бібліотечні та 
інтернет фонди нормативно-правових документів (закони, 
постанови КМУ, ДСТУ, ISO), Google таблиці і Google-форми 
(корпоративна підписка), навчальні посібники, монографії, наукові 
та популярні статті. Здобувачі використовують методичний 
матеріал, підготовлений викладачем: презентації за лекціями, 
конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних занять 
(лабораторні роботи) і самостійної роботи. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРН1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при 
виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 
знань; ПРН9. Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені питання, 
здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно проблеми, яка досліджується 
встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами; 
ПРН16. Здійснювати організацію досліджень відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 
охорони праці 

Види навчальної роботи 
здобувача 
(що аспіранти повинні 
виконати) 

Аналізувати вміст у ґрунті нафти та нафтопродуктів, сірководню 
та інших органічних забруднювачів. Оцінювати токсичність і 
фітотоксичність ґрунту.  Планувати проведення аналізу 
відібраних зразків ґрунту. Самостійно опрацювати відповідну 
наукову та науково-методичну літературу. 

Методи та технології навчання 
Лекції, презентації, інформаційний пошук, дослідницька робота, 
аналіз і порівняння. 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, лабораторний 
фонд, інформаційно-комунікаційні системи. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ПРН6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей; 
ПРН9. Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені питання, 
здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно проблеми, яка досліджується 
встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами; 
 ПРН19. Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, екобезпечної с/г продукції 
рослинництва, збалансоване використання природного біоенергетичного потенціалу 
агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на агросферу. 

Види навчальної роботи 
здобувача 
(що аспіранти повинні 
виконати) 

Опанувати підходи до організації та проведення спостережень, 
оцінки та прогнозу змін стану ґрунтів і водних об’єктів 
агросфери за умов впливу на них стійких органічних 
забруднень. Опрацювати необхідну наукову та науково-
методичну літературу. 

Методи та технології навчання 
Лекції, презентації, дослідницька робота, аналіз і порівняння, 
обговорення 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, лабораторний 
фонд, інформаційно-комунікаційні системи. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ПРН6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей; 
ПРН16. Здійснювати організацію досліджень відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 
охорони праці; ПРН17. Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально на основі 
етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і самовдосконалюватися; 
ПРН19. Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, екобезпечної с/г продукції 
рослинництва, збалансоване використання природного біоенергетичного потенціалу 
агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на агросферу. 

Види навчальної роботи 
здобувача 
(що аспіранти повинні 
виконати) 

Реалізовувати процедуру відбору зразків ґрунту та рослинної 
продукції, доставки їх в лабораторію для наступного 
проведення аналізу вмісту стійких органічних забруднень. 
Отримувати висновки та приймати зважені рішення щодо 
безпечності вирощування сільськогосподарської продукції 
рослинництва на досліджуваних територіях. 

Методи та технології навчання Дослідницька робота, критичний аналіз, обговорення 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, лабораторний 
фонд. 
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ТЕМА 1. Склад і властивості СОЗ 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН9, ПРН16, 

ПРН19 

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні заняття 4 - 

Самостійна робота 4 17 

Опис теми 

Зміст лекції: Загальні властивості СОЗ. Основні групи СОЗ: 1 – високотоксичні 
пестициди (дихлордифеніл-трихлоретан (ДДТ), ділдрин, алдрин, гептахлор, мірекс, 
токсафен, ендрин, хлордан, гексахлорбензол (ГХБ)); 2 – промислові продукти (полі 
хлоровані дифеніли - ПХД); 3 – діоксини (побічні продукти деяких виробництв). 
Питання для самостійного опрацювання: Фундаментальні поняття про 
ксенобіотики. Метали та їх солі як отруйні речовини. Перетворення токсичних 
речовин у навколишньому середовищі та за участю живих організмів.  
Практичні заняття: Визначення забруднення ґрунту нафтою та 
нафтопродуктами. Визначення вмісту сірководню в ґрунті, що забруднений 
нафтопродуктами. 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563 
Методичні вказівки для виконання практичних занять (лабораторні роботи): 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/ 

 

Література [1], [4], [7], [8], [11], [12], [13], [14]. 

ТЕМА 2. Стокгольмська Конвенція про стійкі органічні забруднювачі 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН1, ПРН6, 

ПРН16, ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні заняття 6 2 

Самостійна робота 10 17 

Опис теми 

Зміст лекції: Історія народження ідеї Конвенції про СОЗ. Набуття чинності 
Стокгольмської конвенції та приєднання до неї України. Мета та основні 
положення Стокгольмської конвенції про СОЗ. 
Питання для самостійного опрацювання:  Міжнародний проект по ліквідації 
СОЗ (International POPs Elimination Project (IPEP)). Всесвітня мережа з усунення СОЗ. 
Декларація IPEN. Методи визначення ПХД в об’єктах навколишнього середовища. 
Виявлення, інвентаризація та облік обладнання, продукції та відходів, що містять 
ПХД. 
Практичні заняття: Динаміка форм азоту та визначення вмісту аміаку за 
Неслером. Визначення нітритів за Гріссом. Визначення нітратного азоту. 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563 
Методичні вказівки для виконання практичних занять (лабораторні роботи): 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/ 
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/ 
 

Література [4], [5], [28], [30], [32]. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563
http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563
http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/
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ТЕМА 3. Національний план виконання Стокгольмської конвенції про СОЗ в Україні 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН1, ПРН16, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні заняття 4 - 

Самостійна робота 6 16 

Опис теми 

Зміст лекції: Цілі та пріоритети у сфері управління СОЗ. Стратегія щодо 
поводження із СОЗ в Україні. Впровадження Плану дій із зменшення ризиків, 
пов’язаних з СОЗ. 
Питання для самостійного опрацювання:  Проблеми правового регулювання 
поводження зі СОЗ. Стратегія державної екологічної політики України до 2030 р. 
Державні стандарти відбору проб ґрунту. Санітарно-гігієнічні нормативи 
екологічного стану ґрунту.  
Практичні заняття: Біотестування фітотоксичності ґрунту за проростанням 
насіння крес-салату. Оцінка екологічного стану ґрунтів за ферментативною 
активністю. 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563 
Методичні вказівки для виконання практичних занять (лабораторні роботи): 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/ 
 

Література [4], [5], [12], [13], [14], [30], [33], [34]. 

ТЕМА 4. Проведення інвентаризації та оцінки територій, забруднених СОЗ 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН6, ПРН17, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 1 

Практичні заняття 2 2 

Самостійна робота 10 16 

Опис теми 

Зміст лекції: Дані інвентаризації СОЗ на території України. Аналіз екологічної 
ситуації в місцях захоронення СОЗ. Розміщення непридатних пестицидів у 
складських приміщеннях. Інвентаризація ПХБ-місткого обладнання, матеріалів та 
відходів. Інвентаризація викидів СОЗ внаслідок їх ненавмисного виробництва. 
Питання для самостійного опрацювання:  Спалювання відходів. Екологічні 
наслідки. Альтернативи сміттєспалюванню. Вміст і розподіл СОЗ у компонентах 
екосистем морів та внутрішніх водойм. Вміст і розподіл СОЗ у компонентах 
агроекосистем. Міграція СОЗ по харчовим ланцюгам тварин і людини. 
Транскордонне перенесення СОЗ. 
Практичні заняття: Оцінка токсичності ґрунту за азотфіксуючою активністю 
бульбочкових бактерій. 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563 
Методичні вказівки для виконання практичних занять (лабораторні роботи): 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/ 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563
http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563
http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/
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Література [2], [3], [6], [7], [11], [24], [25], [31], [37], [38]. 

ТЕМА 5. Наукові дослідження по темі СОЗ в Україні та роль наукових організацій 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН1, ПРН9, 

ПРН17, ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 1 

Практичні заняття 2 2 

Самостійна робота 6 16 

Опис теми 

Зміст лекції: Перенесення, “доля” та перетворення СОЗ в навколишньому 
середовищі. Характер розподілу стійких органічних ксенобіотиків у ґрунтах та їх 
трансформація. Ріст і розвиток рослин на забруднених залишковими кількостями 
пестицидів ґрунтах. Ремедіація ґрунтів – ефективний екобезпечний метод 
зниження токсичного впливу хлорорганічних пестицидів на довкілля. Соціально-
економічні та культурні наслідки. Уніфіковані методології обліку джерел 
походження та аналітичні методи вимірювання викидів. 
Питання для самостійного опрацювання:  Підбір систем удобрення для 
ремедіації забруднених СОЗ різних типів ґрунтів. Екологічно-безпечне видалення 
речовин, що містять СОЗ. Технологічні схеми процесів утилізації СОЗ. Участь 
громадських організацій в рішенні проблеми СОЗ. Доступ до даних про СОЗ. 
Нормативно-правові аспекти задоволення громадських ініціатив щодо СОЗ. 
Практичні заняття: Біотестування токсичності природних і стічних вод з 
використанням гіллястовусих ракоподібних (Cladocera). 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563 
Методичні вказівки для виконання практичних занять (лабораторні роботи): 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/ 
 

Література [3], [9], [15], [16], [19], [22], [35], [36]. 

Загальна кількість, відведена на вивчення курсу становить 90 годин. 
З них:  

- лекційні заняття:  
денна форма навчання – 10 год.,  заочна форма навчання – 2 год.; 

- практичні заняття: 
денна форма навчання – 20 год., заочна форма навчання – 6 год.;  

- самостійна робота:  
денна форма навчання – 60 год., заочна форма навчання – 82 год.   

 
Розподіл годин самостійної роботи студентів (денної / заочної форми навчання): 

 

вид самостійної роботи 
годин на 1 годину 

аудиторних занять 
всього годин самостійної 

роботи 

опрацювання лекційного матеріалу 0,5 / 3,0 10,0 / 6,0 

підготовка до практичних занять 0,5 /6,0 4,0 / 36,0 

підготовка та складання контрольних 
робіт, тестування 

3,0/ 8,0 6,0 / 16,0 

опрацювання окремих тем програми, або їх 
частин, які не викладаються  на лекції 

2,0 / 12,5 40,0 / 24,0 

Разом 60,0 / 82,0 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4563
http://ep3.nuwm.edu.ua/17464/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19933/
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Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної частини, 

підтверджене звітом здобувача про виконані види робіт, у тому числі самостійної роботи. 
Результати вчасно пройденого проміжного контрольного тестування (модуль 1, модуль 2) 
зараховуються в якості підсумкового контрольного тесту (залік).  

Оцінювання та їх бальні значення: 

№ з/п вид навчальної діяльності оціночні бали сума балів 

Поточна складова 

1 
Вчасне виконання та захист 
практичних  робіт: 

6 балів за 1 роботу 6 х 10 = 60 балів 

Модульна складова 

2 

Вчасне виконання модульного 
контрольного завдання (звітування за 
теоретичний курс, у тому числі з тем 
самостійного опрацювання) 

20 балів за 1 модуль 20 х 2 = 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

 
Модульний контроль проводиться на платформі Moodle через ННЦНО. Оцінка 

автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в електронному журналі 
дисципліни і контролюється відділом аспірантури. 

Кожен поточний модульний контроль (№1 і №2) складається з 24 випадкових тестових 
завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених): 20 
х 0,75 балів = 15 балів; 2 рівень (вставити пропущене слово): 3 х 1,0 балів = 3 бала; 3 рівень (обрати 
всі можливі правильні відповіді серед приведених): 1 х 2,0 бала = 2 бала. 

Отримання додаткових балів (бонусів) поточної складової оцінки передбачено в наступних 
випадках: 

- підготовка презентації, повідомлення (есе) на тему відповідно тематики курсу – 1 бал; 
- виступ на науковій конференції, або публікація за результатами власних теоретичних або 

практичних розробок з проблеми стійких органічних забруднень у агросфері – 2 бала. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, перевірку звітів 

виконання практичних занять; комп’ютерне тестування. 
 
Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається згідно 

нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та 
Додатку до Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль … для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view; Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та відповідного Додатку для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view; Положення про 
навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Системи оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти (семестровий поточний та підсумковий контроль) зі 

змінами та доповненнями http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/  
 
 
 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/
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Місце 
навчально
ї 
дисциплін
и в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої 
освіти 

Вивченню дисципліни «Стійкі органічні забруднювачі в агросфері» передує 
опанування дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності Агрономія»,  
«Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності Агрономія». 
Дисципліни, для вивчення  яких обов’язкові знання даної дисципліни: 
«Збалансоване використання земель», «Оцінка якості ґрунтів». 
  

Поєднанн
я 
навчання 
та 
досліджен
ь 

 
 
Вивчення курсу «Стійкі органічні забруднювачі в агросфері» передбачає елементи 
інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи здобувачів. Це відбувається в 
процесі роботи з пошуковими інтернет-системами та аналітичними звітами для 
отримання індивідуальних вихідних даних до виконання практичних занять, а також 
у разі включення до змісту окремих розділів кваліфікаційної роботи (дисертації) 
відповідної тематики курсу. 
Здобувачі можуть бути залучені до реалізації кафедральної наукової тематики, 
засобом виконання індивідуальних та колективних тем досліджень щодо 
актуальних проблем агросфери, родючості ґрунту, відновлення деградованих 
земель, вирощування сільськогосподарських культур та ведення органічного 
землеробства із подальшим представленням результатів у наукових публікаціях, на 
круглих столах та конференціях університетського, регіонального, всеукраїнського 
та міжнародного рівнів. 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 

Дедлайни та 
перескладан
ня 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів встановлені згідно Положення про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та Додатку до 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль … для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view. 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 
здійснюється згідно з правилами ННЦНО https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan та Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та 
відповідного Додатку для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view 
У разі незгоди здобувача з результатами оцінювання, в день здачі контролю 
знань в деканат ННІАЗ подається апеляційна скарга, де аргументовано викладено 
суть питання. До скарги додається роздрукований варіант всіх відповідей цього 
здобувача під час виконання спроби. Директор ННІ скликає апеляційну комісію 
щодо розгляду скарги на яку запрошується студент та представник ННЦНО, згідно 
Порядку звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в 
Національному університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/  

Правила 
академічної 
доброчесност
і 

 
Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу проводиться згідно 
Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті 
водного господарства та природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 
та відповідного Додатку до Положення для здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-
RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view  
У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, здобувач не отримує 
бали і повинен виконати завдання повторно, згідно Положення про виявлення 
та запобігання академічного плагіату в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (нова редакція) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view
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http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/, а викладач Кодексу честі наукових, науково-
педагогічних, педагогічних працівників Національного університету водного 
господарства та природокористування 
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=
frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-
97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000  
Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної доброчесності: сайт 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти https://naqa.gov.ua/; 
сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 
  

Вимоги до 
відвідування 

У випадку пропуску здобувачем заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 
відпрацювати можна під час консультацій, де здобувач отримує відповідне 
індивідуальне завдання і звітує про його виконання в узгоджені з викладачем 
терміни. Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри екології, ТЗНС  
Для роботи з інформаційними ресурсами та виконанні розрахунків здобувачі 
мають можливість використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки. 
При карантині заняття проводяться в дистанційній формі з використанням 
Google Meet за корпоративними профілями. 

  

Неформальна 
та 
інформальна 
освіта 

Здобувач має можливість визнання (перезарахування) результатів навчання в 
розрізі тематики курсу, які він набув у неформальній та інформальній освіті, 
згідно Положення про неформальну та інформальну освіту в НУВГП  
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/  
Відповідна кількість годин може бути зарахована здобувачу в результаті 
успішного проходження ним відкритого онлайн-курсу з теми дисципліни 
«Стандартизація та сертифікація в агросфері». Для цього здобувачу необхідно 
представити підтверджуючий документ (сертифікат) про успішне проходження 
онлайн курсу. 

 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література: 
1. Клюев Е.  С.  Полихлорированные  бифенилы.  Супертоксиканты  XXI  века.  

2000.  Информ. вып. № 5. С. 31- 63.   
2. Четвериков В.В., Коваль Ч.М., Россоха А.В., Бондар О.І. Інвентаризація 

поліхлорованих дифенілів в Україні. Методичний посібник, Херсон, Олді-
Плюс, 2018, 51 с. 

3. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, 
кормах и внешней среде: справ.: В 2 т. Сост. М.А. Клисенко, А. А. Калинина, 
К. Ф. Новикова и др. М. : Колос, 1992. Т.1. 567 с; Т.2. 416 с. 

4. Національний  план  використання  Стокгольмської  конвенції  про  стійкі  
органічні  забруднювачі. Київ, 2006. 279 с.   

5. Проект № GF/2732-03-4668. «Забезпечення заходів із розроблення 
Національного плану щодо впровадження у Україні Стокгольмської 
конвенції про стійкі органічні забруднювачі». Україна. Національний план 
використання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. 
Київ, 2006. 279 с.  

6. Секун М. П., Жеребко В. М., Лапа О. М., Ретьман С. В., Марютін Ф. М. 
Довідник із пестицидів.  К. : Колообіг, 2007. 360 с. 

7. Ранский А. П., Коваленко В. С., Ткачук М. Ф. [и др.]. Стойкие органические 
загрязнители экосистемы. Химия и хим. технология.  2006, № 5. С. 239- 245.  

8. UNEP. POPs: Regulatory Actions and Guedelines Concerning Persistent Organic 
Pollutants. Geneva, 1998. 267 p. 

9. Ren X., Zeng G., Tang L., Wang, J., Wan J., Liu Y., Yu J., Yi H., Ye S., Deng R. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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Sorption, transport and biodegradation – An insight into bioavailability of 
persistent organic pollutants in soil. Science of The Total Environment, 2018. Vol. 
610, P.1154–1163. 

10. Li Z. Health risk characterization of maximum legal exposures for persistent 
organic pollutant (POP) pesticides in residential soil: An analysis. Journal of 
Environmental Management, 2017. Vol. 205, P.163–173. 

11. Holoubek I., Dusek L., Sánka M., Hofman J., Cupr P., Jarkovský J., Zbíral J., 
Klánová J. Soil burdens of persistent organic pollutants – Their levels, fate and 
risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and 
locations. Environmental Pollution, 2009. Vol. 157, Issue: 12.P.3207–3217. 

12. Krauss M., Wilcke W. Persistent organic pollutants in soil density fractions: 
distribution and sorption strength. Chemosphere, 2005. Vol. 59, Issue: 10. P. 
1507–1515. 
 

Допоміжна література: 
13. Петриченко В. Ф. Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований 

розвиток агроекосистем. Вісник аграрної науки. 2012. № 8. С. 5–11. 
14. Бровко І. С. Функціонування мікробіоти ґрунту за дії гербіцидів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних наук (доктора філософії) за 
спеціальністю 03.00.16 екологія. Інститут агроекології і 
природокористування НААН України, Київ, 2017. 20 c. 

15. Жеребко В. М. Фунгіциди, препарати для протруювання насіння. К. : Видав. 
центр НУБіП України, 2010. 60 с. 

16. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.  К. 
: Юнівест медіа, 2012.  447 с. 

17. Євтушенко М. Д., Марютін Ф. М., Туренко В .П. Фітофармакологія. К. : Вища 
освіта, 2004. 432 с. 

18. Проданчук Н. Г., Чмиль В. Д. Химико-аналитические аспекты 
полихлорированых дибензо–пара-диоксинов и других стойких 
органических загрязнителей. Современные проблемы токсикологии. 2006. – 
№3. С. 27-31.  

19. M.A. Ashraf Persistent organic pollutants (POPs): a global issue, a global 
challenge Environ. Sci. Pollut. Res., 24 (5) (2017), pp. 4223-
4227, 10.1007/s11356-015-5225-9 

20. Bailey et al. Sources and prevalence of pentachlorobenzene in the environment. 
Chemosphere, 2009Vol. 75(5), P. 555–564.  

21. Amelung W., Kögel-Knabner I. Dynamics, Chemistry, and Preservation of Organic 
Matter in Soils. Treatise on Geochemistry, 2014. Vol. 12. P.157–215. 

22. Sittig S., Kasteel R., Groeneweg J., Hofmann D., Thiele B., Köppchen S., 
Vereecken H. Dynamics of transformation of the veterinary antibiotic 
sulfadiazine in two soils. Chemosphere, 2014. Vol. 95. P.470–477. 

23. Li C., Yang L., Liu X., Yang Y., Qin L., Li D., Liu G. Bridging the relationship between 
energy benefit of waste incineration and risk of trace persistent organic 
pollutant emissions. The Innovation, 2020. Vol. 0. Issue: 0. P. 100075. 

24. Nguyen V.-H., Smith S.M., Wantala K., Kajitvichyanukul P. Photocatalytic 
remediation of persistent organic pollutants (POPs): A review. Arabian Journal of 
Chemistry, 2020. Vol. 13. Issue: 11. P. 8309–8337. 

25. Sun B., Li Q., Zheng M., Su G., Lin S., Wu M., Li C., Wang Q., Tao Y., Dai L., Qin Y.,  
Meng B. Recent advances in the removal of persistent organic pollutants (POPs) 
using multifunctional materials: a review. Environmental Pollution, 2020. Vol. 
265, Issue: Pt A. P. 114908. 

26. Chen Y., Wang C., Wang Z. Residues and source identification of persistent 
organic pollutants in farmland soils irrigated by effluents from biological 

https://doi.org/10.1007/s11356-015-5225-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535220301416#bb0085
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treatment plants. Environment International, 2005. Vol. 31, Issue: 6. P. 778–783. 
27. Shrestha R.A., Pham T.D., Sillanpää M. Effect of ultrasound on removal of 

persistent organic pollutants (POPs) from different types of soils. Journal of 
Hazardous Materials, 2009. Vol. 170, Issue: 2. P. 871–875. 

 
Електронні джерела: 

28. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.nau.ua (дата звернення 
05.01.2021). 

29. Закон України Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні 
забруднювачі. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 30, ст.396. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/949-16#Text (дата звернення 
05.01.2021). 

30. Національний план виконання стокгольмської конвенції про стійкі органічні 
забруднювачі Київ, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://govuadocs.com.ua/docs/index-19099998.html (дата звернення 
09.01.2021). 

31. Пестициди: змешення ризиків. Інформаційні матеріали ВЕЛ.  [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.ecoleague.net/diialnist/kampanii-na-
zakhyst-dovkillia/pestytsydy-zmenshennia-ryzykiv/informatsiini-materialy (дата 
звернення 05.01.2021). 

32. Протокол по стійким органічним забруднювачам до конвенції 1979 року до 
трансграничного забруднення повітря на великі відстані : Організація 
обєднаних націй – 1998 р. [Електронний ресурс] The 1998 Aarhus Protocol on 
Persistent Organic Pollutants (POPs). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
http://rac.org.ua/fileadmin/user_upload/publications/IEL_Guide_final_no_cove
r.pdf (дата звернення 12.01.2021). 

33. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 
Ратифікація від 18.04.2007. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a07 (дата звернення 05.01.2021). 

34. Державні санітарні правила та норми (ДСанПіН) 8.8.1.2.3.4.-000-2001 
«Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у 
сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, 
атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137588-01 (дата звернення 
05.01.2021). 

35. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text (дата звернення 
16.01.2021). 

36. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення». [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (дата звернення 
16.01.2021). 

37. Закон України «Про пестициди та агрохімікати». [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 16.01.2021). 

38. Проект ГЕФ/ЮНІДО «Екологічно ефективне поводження та остаточне 
знешкодження поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні». [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://pcbs-ukraine.org/pkhd-v-ukraini (дата 
звернення 16.01.2021).   

 

http://www.nau.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/949-16#Text
http://govuadocs.com.ua/docs/index-19099998.html
http://www.ecoleague.net/diialnist/kampanii-na-zakhyst-dovkillia/pestytsydy-zmenshennia-ryzykiv/informatsiini-materialy
http://www.ecoleague.net/diialnist/kampanii-na-zakhyst-dovkillia/pestytsydy-zmenshennia-ryzykiv/informatsiini-materialy
http://rac.org.ua/fileadmin/user_upload/publications/IEL_Guide_final_no_cover.pdf
http://rac.org.ua/fileadmin/user_upload/publications/IEL_Guide_final_no_cover.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a07
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137588-01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://pcbs-ukraine.org/pkhd-v-ukraini
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ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації 
про 
дисципліну* 

 
Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач має право звертатися до викладача за 
додатковим поясненням лекційної теми, змісту практичних завдань, самостійної роботи 
усно (під час занять і консультацій), або письмово (корпоративною електронною 
поштою, через систему повідомлень Moodle). Відвідування консультацій є 
добровільним. У разі виконання здобувачем науково-дослідної роботи з тематики курсу, 
за потреби можуть призначатись додаткові індивідуальні консультації у будь-якій зручній 
для здобувача і викладача формі (аудиторна, онлайн, телефонний зв’язок).  
Незалежне оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості освіти НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 
  

Оновлення* 

Силабус переглядається викладачем кожного навчального року та оновлюється 
відповідно змін до законодавчих і нормативних документів, а також актуальних світових 
і вітчизняних наукових розробок у сфері поводження зі стійкими органічними 
забруднювачами. 
Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної дисципліни, оновлення 
окремих тем та оптимізації методів викладання отримуються шляхом опитування (усного 
та анкетування) здобувачів щодо їх задоволеності освітнім рівнем курсу, в тому числі 
його практичної складової. Враховуються також пропозиції представників бізнесу та 
фахівців, залучених до викладання дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданні кафедри екології, ТЗНС та ЛГ і 
кафедри агрохімії, ґрунтознавства і землеробства та Раді з якості ННІАЗ. У випадку їх 
відповідності програмним результатам навчання за ОНП Агрономія, всі пропозиції 
враховуються при оновленні силабусу та викладанні дисципліни. 
  

Навчання осіб 
з інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за дотриманням вимог 
нормативних документів НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  

 
Практики, 
представники 
бізнесу,  
фахівці, 
залучені до 
викладання 

Борисюк Катерина Олександрівна, завідувач випробувальної лабораторії, 
підприємство «ТоВ ДЮНГЕР».  

Інтернаціона-
лізація 

 
Використані матеріали (силабуси аналогічних програм): 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Course Syllabus.  
https://elearning.informea.org/pluginfile.php/1/theme_info/syllabus/18/Introductory%20Co
urse%20to%20the%20Stockholm%20Convention%20on%20Persistent%20Organic%20Polluta
nts.pdf  
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). Syllabus. 

https://byjus.com/free-ias-prep/stockholm-convention-on-persistent-organic-pollutants/  

Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні курсу: 
https://elearning.informea.org/#course12    
http://www.fao.org/3/ag130e/AG130E10.htm  
http://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx  
  

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 
 
 

Лектор          О.О. Бєдункова, доктор біолог. наук, доцент 
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