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Забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери отруйними газа-

ми, пилом, стічними водами, електромагнітним, радіоактивним ви-

промінюванням, токсичними твердими відходами, що виділяються 

промисловими підприємствами, створює загрозу для здоров‘я не 

тільки нинішнього, а і майбутніх поколінь,  наносить величезні ма-

теріальні збитки, вкрай негативно впливає на навколишнє природне 

середовище.  Тому важливим завданням промислової екології є іде-

нтифікація негативного впливу антропогенних чинників на біосфе-

ру, розробка та застосування ефективних засобів та заходів для 

зниження цього впливу до допустимих рівнів, розвиток маловідхо-

дних та безвідходних виробництв, впровадження систем оборотного 

водопостачання та утилізації промислових відходів. 

Мета навчальної дисципліни «Промислова екологія» полягає в 

тому, щоб майбутні фахівці отримали теоретичну і практичну під-

готовку в галузі охорони навколишнього середовища від дії небез-
печних та шкідливих чинників (газів, пилу, стічних вод, твердих ві-
дходів), що створюються на промислових підприємствах і були 

професійно готові до розробки заходів та засобів захисту навколи-

шнього середовища. 

Завдання навчальної дисципліни «Промислова екологія» при 

підготовці фахівців полягає в тому, щоб навчити майбутніх спеціа-

лістів поєднувати розуміння технологічної частини виробництва зі 
знаннями з питань промислової екології, що в кінцевому результаті 
дає можливість оцінювати можливі потенційні небезпеки промис-

лових підприємств та своєчасно вживати невідкладних заходів що-

до запобігання негативним наслідкам на навколишнє природне се-

редовище. 

“Промислова екологія” є обов’язковою дисципліною, яка вклю-

чається в навчальні плани як нормативна і викладається  для студе-

нтів, які навчаються  за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона 

праці» 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- як формуються види та джерела забруднень атмосфери, во-

дойм, літосфери на промислових підприємствах; 

- засоби та заходи щодо очищення атмосферного повітря, стіч-

них вод промислових підприємств; 

- засоби захисту довкілля від енергетичного забруднення; 
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- яким чином проводиться переробка, утилізація, рекуперація та 

захоронення рідких та твердих відходів промислових підприємств; 

     - структуру та завдання екологічного моніторингу; 

- порядок нормування викидів шкідливих речовин в атмосферу 

та водойми; 

- порядок проведення екологічної експертизи промислових підп-

риємств; 

- яким чином здійснюється моніторинг за станом навколишнього 

природного середовища. 

В результаті вивчення програми студенти повинні уміти: 

- вибирати оптимальні заходи та засоби для очищення атмосфер-

ного повітря та стічних вод; 

- здійснювати заходи захисту від енергетичного забруднення на-

вколишнього середовища; 

- вибирати необхідні засоби для утилізації, рекуперації та захо-

ронення рідких та твердих відходів промислових підприємств; 

- визначати ступінь забруднення довкілля матеріальними та ене-

ргетичними забруднювачами від промислових підприємств; 

- розрахувати гранично допустимі скиди забруднювачів в атмос-

феру та водоймища. 

Вивчати дисципліну “Промислова екологія” рекомендується від-

повідно до даних методичних вказівок, які складено згідно з робо-

чою програмою для студентів за напрямом підготовки 6.170202 

«Охорона праці» 

При вивченні дисципліни необхідно звертатись за консультація-

ми на кафедру охорони праці і безпеки життєдіяльності. 
 

Методичні вказівки складаються із двох частин: 

1. Вказівки до проведення практичних занять та виконання са-

мостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання; 

2. Вказівки до виконання контрольної роботи для студентів за-

очної форми навчання. 

 

 

1. ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Практичні заняття 
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Практичне заняття 1. 

Основи розрахунку пилоочисних установок 

Література [1, 10] 

 

Практичне заняття 2. 

Основи розрахунку обладнання для очищення повітря від га-
зоподібних забруднюючих речовин  

Література [1, 11] 

 

Практичне заняття 3. 

Складання технологічних схем очищення промислових стіч-

них вод 

Література [1, 5] 

 

Практичне заняття 4. 

Основи розрахунку споруд для фізико-хімічного та біологіч-

ного очищення стічних вод промислових підприємств  

Література [1, 12, 13] 

 

Практичне заняття 5. 

Визначення класу небезпеки промислових відходів та площ 

полігонів для їх захоронення  

Література [1, 8, 9] 

 

Практичне заняття 6. 

Основи розрахунку засобів зниження дії шуму та вібрації на 

довкілля  

Література [1, 2, 14] 

 

Практичне заняття 7. 

Основи розрахунку пристроїв для захисту довкілля від елек-

тромагнітного випромінювання 

Література [1, 2, 14] 

 

1.2. Самостійна робота 

 

Студенти самостійно опрацьовують питання наведених тем, вико-

ристовуючи рекомендовану літературу (табл.1). 
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Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Рекомен-

дована лі-
тература 

1 Документи, що встановлюють нормативні по-

казники забруднення навколишнього природ-

ного середовища (гідросфери, атмосфери та лі-
тосфери) 

1, 2, 8,9 

2 Пестициди та їх вплив на навколишнє середо-

вище і людину 

2, 8, 9 

3 Розсіювання газових викидів в атмосфері та йо-

го розрахунок 

2, 8, 9 

4 Оцінка забруднення грунтів шкідливими речо-

винами 

1, 2, 8, 9 

5 Розрахунок сміттєзвалищ 1, 9 

6 Захоронення радіоактивних відходів 1, 2 

 

Підсумком самостійної роботи студента денної форми навчання 

є складання письмового звіту за вказаними темами. 

Звіт включає план, основну частину, список використаної літера-

тури та додатки (при необхідності). 
Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: праве – 10мм, верхнє, нижнє, ліве – 

20 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим. 

1.3. Питання гарантованого рівня знань 

Змістовий модуль 1. Техногенно-екологічна характеристика проми-

слового комплексу та екологічний моніторинг 

1. Що таке біосфера, атмосфера, гідросфера, літосфера, технос-

фера, ноосфера ? 

2.  Охарактеризуйте  негативний вплив електроенергетики на 

навколишнє природне середовище. 

3.  Охарактеризуйте особливості негативного впливу транспорту 

на довкілля. 

4.  Охарактеризуйте вплив металургії на навколишнє природне 

середовище. 
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5.  Охарактеризуйте особливості  впливу паливо-енергетичного 

комплексу та гірничо-видобувної на навколишнє природне середо-

вище. 

6.  Вкажіть особливості впливу на довкілля хімічного комплексу 

та лісопереробної галузі. 
7.  Вкажіть особливості негативного впливу сільськогосподарсь-

кої галузі на навколишнє природне середовище. 

8.  Наведіть визначення моніторингу та його основні завдання. 

9.  Охарактеризуйте етапи формування моніторингу довкілля 

10.  Які види моніторингу довкілля знаєте? 

11. Які фактори, індикатори, показники досліджуються в темі 
моніторингу довкілля? 

12.  Охарактеризуйте Державну програму моніторингу довкілля 

України. 

 

Змістовий модуль 2. Захист атмосферного повітря та водних 

ресурсів від техногенного забруднення 

1. Опишіть шкідливу дію пилу на організм людини. 

2. Як визначають ефективність уловлювання пилу системами пи-

ловловлювання? 

3. Опишіть призначення, принцип дії та будову гравітаційних 

пиловловлювачів. 

4. Опишіть призначення і принцип дії інерційних пиловловлю-

вачів. 

5. Опишіть призначення, принцип дії, будову та основні схеми 

використання відцентрових пиловловлювачів. 

6. Назвіть основні характеристики тканинних, зернистих та во-

локнистих фільтрів. 

7. Опишіть призначення, принцип дії та наведіть основні харак-

теристики електрофільтрів. 

8. Поясніть призначення, принцип дії та будову порожнистих га-

зопромивачів. 

9. Опишіть принцип роботи та будову насадкових газопромива-

чів. 

10. Опишіть принцип роботи та будову барботажних і пінних 

апаратів. 

11. Опишіть призначення та конструктивні особливості низько- 

і високошвидкісних тумановловлювачів. 
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12.  Поясніть принцип дії апаратів мокрого очищення газів, що 

використовують метод абсорбції. 
13.  Назвіть особливості мокрого очищення газоповітряної су-

міші методом хемосорбції. 
14.  В чому полягає суть каталітичного методу очищення газів? 

Яке його практичне застосування? 

15.  Яке практичне застосування термічного методу знешко-

дження газів? 
16.  Назвіть основні кількісні показники якості води. 

17.  Які основні системи водозабезпечення промислових підп-

риємств? 

18.  Як поділяються технологічні процеси для очищення стічних 

вод? 

19.  Назвіть основні споруди для зміни фазово-дисперсного ста-

ну домішок. 

20.  Що таке знезараження води? 

21.  Які є типи відстійників? 

22.  Що таке прояснення у завислому шарі осаду? 

23.  На чому заснована флотація домішок? 

24. Який принцип фільтрування води? 

25.  Що таке іонний обмін? 

26.  Сутність зворотного осмосу та електродіалізу. 

27.  Що таке адсорбційне очищення? 

28.  Що таке екстракційне очищення? 

29.  Назвіть види біологічного очищення стічних вод. 

 

Змістовий модуль 3. Захист довкілля від твердих відходів та  

енергетичного забруднення 

1. Охарактеризуйте сучасні класифікації твердих відходів, їх 

переваги та недоліки. 

2. Як впливають тверді відходи на довкілля та умови прожи-

вання людини? 

3. Перерахуйте основні властивості ТПБВ. Поясніть їх значен-

ня. 

4. Поняття валового та роздільного збору ТПБВ. Їх переваги та 

недоліки. 

5. Які типи контейнерів використовуються для накопичення 

ТПБВ? 
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6. Назвіть і охарактеризуйте типи сміттєвозів для транспорту-

вання ТПБВ. 

7. Які методи зменшення розмірів шматків твердих відходів ви 

знаєте, яка між ними різниця? 

8. Назвіть основні біологічні методи переробки твердих відхо-

дів. 

9. Окресліть основні напрямки використання ТПВ. 

10. Типи відходів, що утворюються при спалюванні ТПБВ? Їх 

негативний вплив на довкілля. 

11. Екологічні проблеми експлуатації полігонів ТПВ. 

12. Охарактеризуйте основні зони сховища ТПБВ. 

13.  Як впливає шум та вібрація на навколишнє середовище та 

людину? 

14.  Які основні промислові джерела шуму та вібрації? 

15.  Назвіть основні засоби та методи захисту довкілля від шу-

му. 

16.  Якими є основні заходи щодо захисту довкілля від шкідливої 
дії вібрації? 

17.  Назвіть промислові джерела електромагнітне випроміню-

вання. 

18.  Як здійснюється захист довкілля від дії електромагнітних 

полів? 

 

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота включає відповіді на вісім теоретичних пи-

тань, а також вирішення однієї практичної задач з основних розділів 

дисципліни.  

В період екзаменаційної сесії студентам читаються лекції з осно-

вних розділів дисципліни та проводяться лабораторні і практичні 
заняття. 

Підсумком вивчення даної дисципліни є залік, під час якого сту-

денти відповідають на теоретичні питання та вирішують практичні 
задачі згідно з робочою програмою дисципліни. 

Залік з дисципліни приймається тільки після виконання студен-

тами контрольної роботи, яка здається на кафедру ОП БЖД не піз-
ніше, ніж за два тижні до її початку.  
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Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 або в 

учнівському зошиті рукописним або друкованим письмом. Обсяг 
контрольної роботи не повинен перевищувати 8-10 стор. 

Обов‘язковим є зазначення варіанту контрольної роботи, який 

вказується на обкладинці роботи. Нумерація теоретичних питань та 

практичних задач повинна відповідати їх нумерації у даних методи-

чних вказівках.  

При необхідності відповіді на питання та розв‘язування задач 

супроводжуються схемами та ескізами. В кінці контрольної роботи 

вказується перелік використаної літератури, дата виконання роботи 

та особистий підпис. 

У випадку невідповідності виконаних завдань варіанту кон-

трольна робота по суті не розглядається. Перед заліком студент 
захищає контрольну роботу. 

Варіант контрольної роботи визначаються студентом за остан-

ньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею2. 

  

Таблиця2 

Варіант  Номер теоретичних питань Номер 

задачі 
1 1 11 21 31 41 51 61 71 3 

2 2 13 24 35 46 57 68 79 6 

3 3 15 27 37 49 58 66 82 7 

4 4 16 29 38 53 59 69 84 10 

5 5 17 34 39 50 60 70 86 1 

6 6 18 30 40 47 62 68 88 4 

7 7 19 33 44 56 65 74 89 2 

8 8 14 32 45 52 63 78 90 9 

9 9 12 23 33 43 54 72 87 5 

0 10 20 25 36 42 55 64 85 8 

 

 

 

 

2.1. Теоретичні питання до контрольної роботи 

 

1. Біосфера та її основні складові. 
2. Вплив виробництва чавуну на навколишнє природне середовище. 
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3. Охарактеризуйте особливості впливу кольорової металургії на 

довкілля. 

4. Вплив нафтогазової промисловості на навколишнє природне се-

редовище. 

5. Особливості  впливу вугільної промисловості на навколишнє 
природне середовище. 

6. Особливості впливу теплових електростанцій на навколишнє 
природне середовище. 

7. Вплив на довкілля гірничо-видобувної промисловості. 
8. Особливості впливу на довкілля теплових електростанцій. 

9. Вплив на довкілля атомних електростанцій  

10. Особливості негативного впливу сільськогосподарської галузі 
на навколишнє природне середовище. 

11. Вплив на довкілля гідроенергетики. 

12. Вплив транспорту на довкілля. 

13. Вплив на довкілля хімічної галузі. 
14. Вплив на довкілля лісопереробного  господарства.  

15. Вплив на довкілля целюлозно-паперової промисловості. 
16. Вплив виробництва сталі на навколишнє природне середовище. 

17 Фактори, індикатори та показники, які досліджуються в системі 
моніторингу довкілля. 

18. Моніторинг довкілля та його основні завдання. 

19. Державна програма моніторингу довкілля України. 

20. Класифікація та характеристика аеродисперсних систем. 

21. Класифікація стічних вод та забруднюючих домішок. 

22. Кількісні та якісні показники виробничих стічних вод. 

23. Системи водозабезпечення та водовідведення підприємств. 

24. Пристрої для сухого механічного пиловловлюваня. 

25. Класифікація технологічних процесів для очищення виробничих 

стічних вод. 

26. Очищення газів на фільтрах.  

27. Коагуляція та флокуляція домішок у стічних водах. 

28. Очищення газів на електрофільтрах.  

29. Регулювання рН води. 

30. Апарати мокрого очищення газів (порожнисті та насадкові газо-

промивачі, барботажні і пінні апарати, газопромивачі ударно-

інерційної дії). 
31. Процеси та споруди для зміни фазово-дисперсного стану та 
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знешкодження домішок. 

32. Апарати мокрого очищення газів (ротоклони, газопромивачі ві-
дцентрової дії,  швидкісні газопромивачі (скрубери Вентурі), тума-

новловлювачі). 
33. Проціджування та відстоювання стічних вод.  

34. Види паро- і газоподібних забруднюючих речовин та їх негатив-

на дія.  

35. Прояснення стічних вод у завислому шарі осаду та у відцентро-

вому полі. Основи розрахунку споруд. 

36. Засоби для очищення паро- і газоподібних забруднюючих речо-

вин методами абсорбції, адсорбції та  хемосорбції.  
37. Процеси для біологічного очищення стічних вод. 

38. Каталітичний метод очищення газів. 

39. Фільтрування, конструкції фільтрів. 

40. Технологічні схеми фізико-хімічного очищення стічних вод. 

41. Деструкційне очищення стічних вод. 

42. Екстракційне очищення стічних вод. 

43 Адсорбційне очищення стічних вод. 

44. Електродіаліз води. 

45. Розсіювання промислових викидів в атмосфері. 
46. Зворотний осмос. 

47. Термічний метод знешкодження газів. 

48. Іонний обмін. Іонообмінні фільтри.  

49. Споруди для біологічного очищення стічних вод  

50. Флотація, конструкції флотаторів. 

51. Пристрої для сухого механічного пиловловлювання  

52. Технологічні схеми знесолення води. 

53. Очищення газів на фільтрах.  

54. Технологічні схеми пом‘якшення води. 

55. Класифікація твердих відходів. 

56. Основні характеристики шуму та вібрації. 
57. Класи небезпеки промислових відходів. 

58. Вплив шуму та вібрації на навколишнє середовище. 

59. Промислові джерела шуму та вібрації. 
60. Утворення твердих промислових відходів. 

61. Нормування шуму та вібрації. 
62. Норми утворення ТПБВ в жилому секторі 
63. Класифікація засобів та методів захисту ввід шуму 
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64. Засоби захисту від шуму 

65. Основні властивості ТПБВ.  

66. Види глушників шуму 

67. Морфологічний склад твердих побутових відходів 

68. Глушники шуму викидів стислого повітря 

69. Збір твердих побутових відходів 

70. Архітектурно-планувальні методи захисту від шуму  

71. Контейнерний збір ТПБВ  

72. Основні заходи щодо захисту довкілля від шкідливої дії вібрації  
73. Транспортування ТПБВ  

74. Конструкції віброізоляторів для механічного устаткування 

75. Основні технологічні процеси знешкодження твердих відходів 

76. Основні характеристики електромагнітного випромінювання 

77. Утилізація твердих промислових відходів 

78. Промислові джерела електромагнітне випромінювання 

79. Сортування твердих побутових відходів 

80. Нормування електромагнітних полів 

81. Захоронення твердих відходів     

82. Захист довкілля від дії електромагнітних полів 

83. Полігони ТПБВ  

84. Екранування джерел випромінювання  

85. Санітарно-захисні зони при захисті від дії електромагнітних по-

лів  

86. Дія електромагнітних полів на людину 

87. Класифікація промислового пилу як забруднення та його основ-

ні фізико-хімічні властивості. 
88. Негативна дія пилу на людину та заходи щодо її попередження 

89. Очищення газів від оксиду вуглецю та сірководню 

90. Очищення газів від діоксиду сірки та аміаку 

 

2.2. Задачі 
 

1. Підібрати кількість секцій рукавного фільтра для очищення 

газових викидів від пилу згідно таких вихідних даних: витрата газо-

вого викиду 1300 м3
/год; пил ІІІ класифікаційної групи; початкова 

концентрація пилу 4 г/м3
; фільтрувальна тканина із сукна ЧШ. 

Література [10, с.28-29].  

2. Розрахувати адсорбер неперервної дії з віброкиплячим шаром 
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адсорбенту для  очищення газових викидів від парів ацетону за до-

помогою активованого вугілля згідно таких вихідних даних: витра-

та газового викиду 25000 м3
/год; температура 20

0С; концентрація 

ацетону на вході в апарат 0,025 кг/м3
; на виході з апарату 0,0006 

кг/м3
; об‘ємний коефіцієнт масопередачі 23 с-1

; густина газоповіт-

ряної суміші 1,20 кг/м3
; в‘язкість 0,02 х 10

-3 
 Па х с. Початкова кон-

центрація ацетону в свіжому адсорбенті дорівнює нулю. Прийняти 

адсорбер горизонтальний в вібруючим лотком. Кут нахилу лотка до 

горизонту 10
0
. Вібратор електромагнітний з частотою вібрації 50 

Гц, амплітуда коливань 10 мм.  

Література [11, с.37-39].  

3. Розрахувати кількість та розміри в плані вертикальних відс-

тійників для очищення води згідно таких вихідних даних: продук-

тивність водоочисних споруд 70 м3
/год; каламутність вихідної води 

600 мг/л; кольоровість 50 град.; доза коагулянту (неочищеного сір-

чанокислого алюмінію) для очищення 50 мг/л; доза вапна 12 мг/л.  

Література [12, с.86-87].  

4. Розрахувати площу, кількість та розміри в плані швидких фі-
льтрів із засипкою з кварцового піску для очищення вод при проду-

ктивності водоочисної станції 9000 м3
/добу. 

 Література [12, с.150-151].  

5. Розрахувати кількість та габаритні розміри біофільтрів з плас-

тмасовим завантаженням для біологічного очищення побутово-

виробничих стічних вод згідно таких вихідних даних: БПКповн стіч-

них вод, що подаються на очищення 220 мгО2/л; БПКповн очищених 

стічних вод 15 мгО2/л; висота біофільтра 4 м.  

Література [13, с.28].  

6. Визначити клас небезпеки промислових відходів, які утвори-

лись на промисловому підприємстві загальною масою 0,9 тонн з та-

кими інгредієнтами: CdSO4 (0,2 т), CuSO4 (0,5 т), PbSO4 (0,3 т). Ви-

значення класу небезпеки провести за методикою ЛД-50 (LD50). 

Література [9, с.234-238].  

7. Визначити категорію забруднення грунту під час внесення в 

нього  рідких комплексних добрив концентрацією 350 мг/кг, азотно-

калієвих добрив – 320 мг/кг, поверхнево-активних речовин - 2,0 

мг/кг, нітратів - 300 мг/кг. 
Література [9, с.224-226]. 
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8. Визначити об‘єм біогазу, котрий можна отримати протягом 

року (м3
/рік) із полігону твердих побутових відходів (ТПБВ) згідно 

таких вихідних даних: кількість ТПБВ, котра поступає на полігон 

протягом року складає  50000 т; термін від початку експлуатації по-

лігону - 4 роки. 

Література [1, с.350-353]. 

9. Розрахувати ефективність екрану для зниження інтенсивності 
електромагнітного поля згідно таких вихідних даних: радіус екрану 

R=0,40 м; частота поля f=6 х 10
4
 Гц; магнітна проникність металу 

захисного екрану µe=4π х 10
-7

 Г/м; відносна магнітна проникність 

захисного екрана µ
/
e=1; γe=електрична провідність металу екрана 3,6 

х 10
7
 (Ом х м)

-1
; сила струму в котушці I=380 А; число витків коту-

шки ω=1,4; радіус котушки а=0,1 м; відстань від котушки до робо-

чого місця X=0,8 м; допустима напруженість поля ЕПД=5 В; товщина 

екрана d=1 мм. 

Література [14, с.252-254]. 

10. Розрахувати віброізоляцію вібромайданчика та віброгасний 

фундамент згідно таких вихідних даних: вантажопідіймальність ві-
бромайданчика 11 тонн; загальна вага 13660 Н, в тому числі рухо-

мих частин 11000 Н; частота коливань f=50 Гц; q=981; максималь-

ний кінетичний момент дебалансів М=5200 Н/см; амплітуда коли-

вань віброплатформи а=0,5 мм; розмір віброплатформи 5,5х2,0 м; 

загальна жорсткість пружинних віброізоляторів λст=0,5 см; грунт – 

пісок дрібний, маловологий. 

Література [14, с.230-232]. 

 

2.3. Критерії оцінювання знань студентів  

 

Поточний контроль 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами на-

вчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим контроля-

ми. 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень студе-

нтів заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних ко-

жним студентом індивідуальних завдань (контрольної роботи), їх 

захисту та виконання завдань під час аудиторних занять. 

Індивідуальні завдання видаються студентам під час настановчої 
сесії або у міжсесійний період.  
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У міжсесійний період проводяться групові або індивідуальні 
консультації за графіком, складеним кафедрою, а також застосову-

ючи технології дистанційного навчання. 

Викладач кафедри перевіряє контрольні роботи студентів у се-

миденний термін з дати отримання, і у разі недопущення їх до захи-

сту, повертає студентам для доопрацювання з відповідним записом 

у журналі. 
Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної 

сесії у формі співбесіди з викладачем.  

 

Шкала оцінювання індивідуальної (контрольної) роботи 

Підготовка контрольної роботи 

Захист Усього теоретичний 

розділ 

практичний 

розділ 

оформлення 

0-10 0-20 0-5 0-10 0-45 

 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення 

компетентностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної характери-

стики фахівця та включає семестровий контроль. 

Форма і терміни семестрового контролю визначаються робочим 

навчальним планом напряму підготовки і включають залік з дисци-

пліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на вироб-

ництві та професійних захворювань» в обсязі навчального матеріа-

лу, передбаченого її робочою програмою. 

Залік проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з 
обов’язковою присутністю студентів. 

Семестровий контроль з дисципліни проводитися у письмовій 

формі. 
Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового конт-

ролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою про-

грамою, та накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оці-
нювання. 

Для семестрового контролю у формі заліку з контрольною робо-

тою підсумковою кількістю балів студентів заочної форми навчання 

є сума балів за виконання і захист контрольної роботи та виконання 

завдань під час аудиторних занять і проведення заліку. 
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Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

Контрольна 

робота 

Аудиторна ро-

бота 
Залік Усього 

0-45 0-10 0-45 0-100 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентно-

сті студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є такі: 
• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових ре-

комендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконіч-

ність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та  

конвертація сумарної кількості набраних балів у підсумкові оцінки 

за національною шкалою 
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Рівень компетентності 

та критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінки за 

націона-

льною 

шкалою, 

залік 
Високий (творчий): 

студент систематично за поточним й за підсумковим кон-

тролями виявив глибокі знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних 

та додаткових рекомендованих літературних джерелах, 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взає-

мозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідо-
вно дав відповіді на поставлені питання, вміння застосо-

вувати теоретичні положення під час розв’язання практи-

чних задач та аналізувати достовірність одержаних ре-

зультатів, допускаючи деякі неточності. 

90...100 
зарахо-

вано 

Достатній (конструктивно-варіативний): 

студент за поточним й підсумковим контролями виявив 

міцні знання навчального матеріалу за змістом навчаль-

ної дисципліни, що міститься в основних рекомендова-

них літературних джерелах, аргументовано дав відпові-
ді на поставлені питання, вміння застосовувати теорети-

чні положення під час розв’язання практичних задач, до-

пускаючи неточності і несуттєві помилки.  

82...89 

зарахо-

вано Достатній (конструктивний): 

студент та за поточним й підсумковим контролями виявив 

достатні знання навчального матеріалу за змістом навча-

льної дисципліни, що міститься в основних  рекомендо-

ваних літературних джерелах, дав відповіді на поставлені 
питання, які, однак, містять певні (неістотні) неточності, 
достатні вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач. 

74...81 

Середній (репродуктивний): 

студент за поточним й підсумковим контролями виявив 

посередні знання значної частини навчального матеріалу 

за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основ-

них рекомендованих літературних джерелах, дав малоар-

гументовані відповіді на поставлені питання, які містять 

істотні неточності, слабкі вміння застосовувати теоре-

тичні положення при розв’язуванні практичних задач.  

64...73 
зарахо-

вано 
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Достатній (репродуктивний): 

студент за поточним й підсумковим контролями виявив 

слабкі знання навчального матеріалу за змістом навча-

льної дисципліни, що міститься в основних рекомендо-

ваних літературних джерелах, дав неточні або малоар-

гументовані відповіді на поставлені питання, з пору-

шенням послідовності викладення, слабкі вміння за-

стосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач, допускаючи суттєві помилки. 

60...63  

Низький (рецептивно-продуктивний): 

студент виконав значну частину видів навчальної робо-

ти, за поточним й підсумковим контролями виявив не-
знання значної частини навчального матеріалу за зміс-

том навчальної дисципліни, що міститься в основних ре-

комендованих літературних джерелах, допустив істотні 
помилки у відповідях на поставлені питання, невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач (студент має право на повторний під-

сумковий контроль).  

35...59 

незарахо-

вано 
Низький (непродуктивний): 

студент виконав частину видів навчальної роботи, за по-

точним й підсумковим контролями виявив незнання зна-

чної частини навчального матеріалу за змістом навчаль-

ної дисципліни, що міститься в основних  рекомендова-

них літературних джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, невміння орієнтуватися 

під час розв’язання практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень (студент 

обов’язковоповинний повторно вивчити навчальну ди-

сципліну). 

1...34 
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Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять:  
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1. Бібліотеки: 

�  НУВГП - 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75, тел. 22-25-39; 
�  Обласна наукова - 33000 м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 24-

12-47; 
�  Міська - 33000, м. Рівне вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-47; 

1. Інтернет-ресурси: 

�  http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного ко-

мітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого  

нагляду (Держгірпромнагляду); 

�  http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України; 

�  http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства 

надзвичайних ситуацій України;  

�  http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безо-

пасности труда МОТ; 

�  http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова 

система «Нормативні акти України (НАУ)»; 

�  http://www.oxpaha.ru  - ОХРАНА. Интернет-газета о без-
опасности; 

�  http://www.gazeta.asot.ru  - Электронная версия газеты «Без-
опасность Труда и Жизни». 

- Журнал «Технополіс» 

- Журнал «Техногенна безпека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


