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Загальна інформація про дисципліну  

Анотація дисципліни 

Екологія як комплексна наука оперує інформацією, яку можна 

одержати тільки шляхом вимірювань. Вони дають змогу отримати 

різноманітні кількісні та якісні дані, необхідні для загальної характеристики 

об'єктів, явищ, процесів навколишнього середовища, порівняння їх 

параметрів, сприяють у виборі правильних рішень. Особливо актуалізується 

значення точних і всебічних вимірювань із розвитком науково-технічного 

прогресу, оскільки антропогенна дія на навколишнє середовище є 

глобальною, різнобічною і необхідно оперувати достовірною інформацією 

про її наслідки. Власне метрологія, стандартизація і сертифікація покликані 

комплексно забезпечувати інформацією про якісні і кількісні характеристики 

довкілля. Сучасні вимірювання, які є складовою різноманітних виробничих 

технологій, неможливі без стандартів, що забезпечують короткий 

узгоджений виклад інформації щодо сучасної технічної практики і служать 

засобом передавання технологічної інформації, а також характеризують 

технологію чіткою і стислою мовою. Комплекс метрологічного і 

нормативного забезпечення необхідний для нормальної діяльності кожної 

галузі виробництва, розвитку науки, управління країною загалом, окремими 

структурами і організаціями зокрема. Необхідною складовою сфери 

управління виробництвом, контролювання показників якості всіх видів 

продукції є сертифікація, тобто перевірка їх на відповідність вимогам 

стандартів. Сертифікація супроводжує всі торгові, експортно-імпортні 

операції, їй підлягає будь-яка продукція. 

Інформація про науково-педагогічного(них) працівника(ів) 
 

Загальна інформація 

Колосков Володимир Юрійович, завідувач кафедри 

прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету техногенно-

екологічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент. 

Контактна 

інформація 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 601.  

Робочий номер телефону – 707-34-07. 

Е-mail koloskov@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

– міцність конструкцій та матеріалів у екстремальних 

умовах;  

– технології захисту навколишнього середовища. 

Професійні 

здібності 

– навички розробки моделей поведінки 

конструкційних матеріалів під дією факторів пожежі, 

у тому числі з використанням сучасної комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення 

 

Час та місце проведення занять з дисципліни: аудиторні заняття з 

навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого розкладу. 

Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 



Університету(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group). 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щочетверга з 15.30 до 16.30в кабінеті № 607. Вразі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

 

Мета вивчення дисципліни: надання знань про науково-теоретичні 

основи, методологічні й організаційні положення стандартизації, метрології 

та сертифікації продукції і послуг, оцінки відповідності та акредитації для 

забезпечення виробництва конкурентоспроможної та якісної продукції, 

захисту довкілля та здоров’я людини, ощадливого використання природних 

та інших ресурсів як основи сталого розвитку. Володіння методологією 

проведення екологічного контролю на основі комплексу метрологічного і 

нормативного забезпечення при вирішенні проблем охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів, прийнятті науково 

обґрунтованих управлінських рішень та забезпеченні гармонізації 

принципів і методів охорони довкілля зі світовими вимогами. 

 

Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття 

освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни (обов’язкова загальна або 

обов’язкова професійна або вибіркова) 

обов’язкова 

професійна 

Рік підготовки 2021 

Семестр 4 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 4 

- кількість модулів 2 

- загальна кількість годин 120 

  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 28 

- практичні заняття (годин) 32 

- семінарські заняття (годин) 0 

- лабораторні заняття (годин) 0 

– курсовий проект (робота) (годин) 0 

- інші види занять (годин) 0 

- самостійна робота (годин)  60 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) (годин) 0 

- підсумковий контроль (диференційний залік, екзамен)    
диференційний 

залік 
 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


Передумови для вивчення дисципліни  
 

Вища математика, Фізика, Методи та технології захисту біосфери 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 
 

Відповідно до освітньої програми «техногенно-екологічна безпека», 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПРН 

- Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх 

зміни в залежності від умов та технологій очищення 

компонентів довкілля. 

ПР10 

- Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування 

методів та технологій збирання, сортування, зберігання, 

транспортування, видалення, знешкодження і переробки 

відходів виробництва й споживання; оцінювати їх вплив на 

якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і 

безпеку людей 

ПР11 

 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність здійснювати контроль за забрудненням 

повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву 

та геологічного середовища. 

К13 

Здатність до розробки методів і технологій поводження з 

відходами та їх рециклінгу 

К14 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище 

Тема 1.1. Основні поняття: екологічних норм, екологічний ризик. 

Поняття ГДК. Мета та задачі нормування. Основні положення і показники 

нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Основні 

ГДК якості складових навколишнього середовища 

Тема 1.2. Нормативна база екологічного нормування. Екологічне 

нормування. Основні показники екологічного нормування. 

Тема 1.3. Нормативи в області охорони атмосфери. Забруднення 

атмосферного повітря. Джерела забруднення. Екологічна безпека атмосфери. 

Якість повітря. Нормативні показники якості атмосферного повітря. Оцінка 

стану повітряного середовища. Комплексний індекс забруднення атмосфери. 

Сумарна допустима концентрація забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі.  

Тема 1.4. Нормативи в області охорони вод. Джерела водопостачання. 

Види забруднення води. Джерела забруднення. Самоочищення водойм. 

Якість води. Нормативні показники якості води. Органолептичні показники 

якості природних вод. Хімічні показники якості води. Нормативні показники 

якості води. Нормативні показники якості питної води. Вимоги і нормативи 

до якості води, яку скидають у відкриті водойми господарсько-питного і 

культурно-побутового призначення. Нормативи якості води водойм. 

Тема 1.5. Нормування вмісту хімічних речовин у ґрунті. Ґрунти. Роль 

ґрунтів у біосфері. Забруднення ґрунтів. Джерела забруднення. Деградація 

ґрунтів. Нормативні показники якості ґрунту. Оцінка рівня хімічного 

забруднення ґрунтів. Класи небезпечності хімічних сполук. Санітарна оцінка 

стану ґрунтів. Нормативи пестицидного забруднення ґрунтів. 

Тема 1.6. Нормування впливу техногенних об’єктів на природне 

середовище. Загальна характеристика впливу. Науково-технічні нормативи 

впливів на природне середовище. Гранично допустимий викид. Гранично 

допустимий скид. Нормування показників накопичення відходів. Джерела 

утворення відходів та їх класифікація. Показники накопичення відходів. 

 

МОДУЛЬ 2. Регулювання антропогенного навантаження на 

компоненти довкілля 

Тема 2.1. Нормування в галузі радіаційної безпеки. Радіаційне 

забруднення. Джерела радіаційного забруднення. Іонізаційне 

випромінювання. Основні види випромінювання. Система нормування в 

галузі радіаційної безпеки. Нормування радіоактивних речовин у повітрі. 

Нормування радіоактивних речовин у воді. Нормування радіоактивних 

речовин у ґрунті.  

Тема 2.2. Нормування шумових навантажень на довкілля. Шум. 



Загальні поняття. Звук. Фізичні характеристики звуку. Основні параметри 

шуму. Шумове забруднення довкілля. Джерела шуму. Нормування впливів 

шуму. Санітарне та технічне нормування шуму. Нормування впливів 

інфразвукових шумів. Нормування впливів ультразвукових шумів. 

Тема 2.3. Нормування вібраційних навантажень на довкілля. 

Нормування вібраційного навантаження. Вібрація. Джерела вібрації. Основні 

параметри вібрації. Гігієнічне нормування вібрації. Основні аспекти 

шумозахисту довкілля. 

Тема 2.4. Нормування впливів електромагнітних випромінювань 

радіочастотного діапазону. Природа виникнення електромагнітних полів 

природного та антропогенного походження. Складові електромагнітного 

поля. Загальні параметри складових електромагнітного поля. Вплив 

електромагнітних полів на стан здоров’я людини та деякі об’єкти довкілля. 

Нормування складових електромагнітних полів. Допустимі рівні 

електромагнітних полів на робочих місцях. Гранично допустимі рівні 

електромагнітних полів радіочастотного діапазону для населення. Гранично 

допустимі рівні складових електромагнітних полів промислових частот.  

Тема 2.5. Нормування впливів випромінювана оптичного діапазону. 

Інфрачервоне випромінювання. Загальні характеристики інфрачервоного 

випромінювання. Властивості впливу інфрачервоного випромінювання. 

Нормування тривалості безперервного опромінювання інфрачервоними 

променями. Ультрафіолетове випромінювання. Біологічне значення 

ультрафіолетового випромінювання. Допустимі рівні інтенсивності 

ультрафіолетового випромінювання. Лазерне випромінювання. Галузі 

застосування. Впливові особливості лазерного випромінювання. Нормування 

рівнів лазерного випромінювання. 

Тема 2.6. Стандартизація. Державна система стандартизації. 

Стандартизація. державна система стандартизації. Види нормативних 

документів та вимоги до них. Позначення нормативних документів. Органи, 

відповідальні за стандарти і регламенти. 

Тема 2.7. Основні види і рівні національних стандартів з захисту 

навколишнього середовища. Правові аспекти охорони навколишнього 

середовища. Нормативні аспекти охорони навколишнього середовища. 

Основні види і рівні національних стандартів з захисту навколишнього 

середовища. 
 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  
 

Назви 

модулів 

і тем 

Форма здобуття освіти (очна (денна) або заочна (дистанційна)) 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції 

практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

4 - й семестр 



Модуль 1 

Тема 1.1 8 2 2 0 2 2 
Тема 1.2 8 2 2 0 2 2 
Тема 1.3 16 4 4 0 4 4 
Тема 1.4 14 2 4 0 4 4 
Тема 1.5 8 2 2 0 2 2 
Тема 1.6 8 2 2 0 2 2 
Разом за 

модулем 1 
62 14 16 0 16 16 

4 - й семестр 

Модуль 2 

Тема 2.1 8 2 2 0 2 2 
Тема 2.2 8 2 2 0 2 2 
Тема 2.3 8 2 2 0 2 2 
Тема 2.4 8 2 2 0 2 2 
Тема 2.5 8 2 2 0 2 2 
Тема 2.6 8 2 2 0 2 2 
Тема 7.7 10 2 4 0 2 2 
Разом за 

модулем 2 
58 14 16 0 14 14 

Всього  120 28 32 0 30 30 

 
 

Теми семінарських занять (у разі потреби) 

Не передбачено 

 

Теми практичних занять (у разі потреби) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Визначення ступеня забрудненості атмосфери 2 

2. Визначення категорії небезпечності підприємств 

залежно від маси, виду та складу забруднювальних 

речовин, що викидаються в атмосферу 

2 

3. Розрахунок нормативів гранично допустимих викидів 

шкідливих речовин в атмосферу 

2 

4. Розрахунок складу забруднень стічних вод 2 

5. Визначення умов скидання стічних вод у водойму 2 

6. Розрахунок гранично допустимих скидів шкідливих 

речовин у водний об’єкт 

2 

7. Нормування медичного опромінення населення 2 

8. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від 

транспорту. 

2 

9. Розрахунок розсіювання нагрітих викидів із 

одинарного джерела 

2 

10. Розрахунок розсіювання холодних викидів із 2 



одинарного джерела з прямокутник гирлом 

11. Визначення гранично допустимого викиду 

забруднюючих речовин та мінімальної висоти джерела 

2 

12. Розрахунок розсіювання викидів з групи джерел 2 

13. Визначення комплексного впливу енерго- і 

ресурсоспоживання на навколишнє середовище 

2 

14. Нормативно-правова база нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище 

2 

15. Правове забезпечення нормування антропогенного 

навантаження. 

2 

16. Диференційний залік. 2 

 Разом 32 
 

Теми лабораторних занять (у разі потреби) 

Не передбачено 
 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань (за наявності) 

Не передбачено 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

Засоби оцінювання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: диференційний залік, розрахунко-графічна робота, презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень. 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 

4-бальну шкалу. 



 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 
 

Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

проводиться у формі виконання письмових робіт, контрольної роботи. 

 

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційного заліку 

(заліку). 

 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість 

балів  

за видами 

навчальних 

занять  

 

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 7 0 0 

практичні заняття 8 2 16 

за результатами 

виконання 

контрольних 

(модульних) 

робіт (модульний 

контроль) 

1 14 14 

Разом за модуль 1 30 



Модуль 2 

лекції 7 0 0 

практичні заняття 8 2 16 

за результатами 

виконання 

контрольних 

(модульних) 

робіт (модульний 

контроль) 

1 14 14 

Разом за модуль  2 30 

Разом за поточний контроль 60 

ІІ. Підсумковий контроль (екзамен, диференційний залік, 

курсовий проєкт (робота)* 
40 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 
 

Поточний контроль. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті: 

передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої 

освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

та набутих навичок під час виконання завдань практичних та лабораторних 

робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті (оцінюється в діапазоні від 0 до 2 балів): 

2 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни. Граматично і 

стилістично без помилок оформлений звіт; 

1 бали – завдання виконане частково та/або у звіті допущені значні 

граматичні чи стилістичні помилки. 

0 балів – завдання виконане на початковому рівні або завдання не 

виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, 

системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки, 

акуратність оформлення письмової роботи, самостійність виконання. 

Модульний контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульних 

контрольних робіт : 

Модуль 1  

Здійснюється через виконання самостійної письмової роботи та 

перевіряється під час проведення останнього практичного заняття в межах 

окремого залікового модуля. 

14 балів – вірно виконані всі завдання з дотримуванням всіх вимог до 

виконання; 

8-14 бал – вірно виконані всі завдання, але недостатнє обґрунтування 

відповіді, допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

1-7 балів – завдання виконані частково; 

0 балів – робота відсутня. 



 

Модуль 2 

Здійснюється через виконання самостійної письмової роботи та 

перевіряється під час проведення останнього практичного заняття в межах 

окремого залікового модуля. 

14 балів – вірно виконані всі завдання з дотримуванням всіх вимог до 

виконання; 

8-14 бал – вірно виконані всі завдання, але недостатнє обґрунтування 

відповіді, допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

1-7 балів – завдання виконані частково; 

0 балів – робота відсутня. 
 

Підсумковий контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на диференційованому заліку: 

Підсумковий контроль успішності проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на завершальному етапі, проводиться у вигляді письмового заліку. 

Кожен варіант письмового завдання складається з трьох теоретичних 

питань. Теоретичне питання оцінюється за повнотою відповіді. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на письмовому диференційному 

заліку (оцінюється від 0 до 40 балів): 

35-40 балів – в повному обсязі здобувач володіє навчальним 

матеріалом, глибоко та всебічно розкрив зміст теоретичного питання; 

21-34 бали – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, в 

основному розкрито зміст теоретичного питання. При наданні відповіді на 

деякі питання не вистачає достатньої глибини та аргументації, при цьому є 

несуттєві неточності та незначні помилки.  

11-20 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки.  

6-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Недостатньо розкриті зміст теоретичного питання, допускаючи при цьому 

суттєві неточності.  

1-5 балів – частково володіє навчальним матеріалом, відповіді загальні, 

допущено при цьому суттєві помилки.  

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичного питання  

Перелік теоретичних питань для підготовки до диференційованого заліку: 

1. Дайте визначення ГДК. 

2. Назвіть основні види забруднення води. 

3. Дайте визначення гранично допустимого скиду. 

4. Наведіть приклади основних джерел забруднення повітря. 

5. Дайте визначення антропогенного та техногенного забруднення. 

6. Як поділяють ґрунти за рівнем забруднення? 

7. Які важкі метали відносяться до першого класу небезпечності? 

8. За яких обставин використовують тимчасово узгоджені викиди та скиди? 



9. Суть та основні принципи нормування вібрації. 

10. Наведіть основні характеристики санітарно-гігієнічного нормування. 

11. Дайте визначення техногенного впливу. 

12. Наведіть приклади основних джерел забруднення води. Що уявляють 

собою стічні води? 

13. Суть нормування ультразвукових шумів 

14. Дайте визначення екологічного нормування та його показників 

15. Дайте визначення основним параметрам шуму. 

16. Які існують нормативи оцінок пестицидного забруднення ґрунтів? В 

якому разі застосовується ТДК? 

17. Основні принципи нормування інфразвукових шумів. 

18. Які основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та 

іншими джерелами іонізуючих випромінювань? 

19. За якими принципами здійснюються нормування СЗЗ? 

20. Суть нормування ультразвукових шумів. 

21. Назвіть основні джерела забруднення ґрунтів. 

22. Санітарне нормування вібрацій. 

23. Дайте визначення гранично допустимому викиду. 

24. Наведіть приклади основних антропогенних джерел забруднення довкілля 

25. В чому полягає суть шумового забруднення довкілля? 

26. У чому полягає загальний принцип встановлення ГДС? 

27. Джерела утворений відходів та їх класифікація. У чому полягає загальний 

принцип нормування показників накопичення відходів?  

28. Ґрунти. Роль ґрунтів у біосфері. 

29. Нормативи якості води водойм рибогосподарського призначення. 

30. Забруднення ґрунтів. Джерела забруднення. 

31. Техногенні забруднення та забруднювачі довкілля. 

32. Вимоги і нормативи до якості води, яку скидають у відкриті водойми 

господарсько-питного і культурно-побутового призначення. 

33. Що включає в себе державна система екологічного нормування? 

34. Атмосфера. Основні екологічні функції атмосфери 

35. Органолептичні показники якості природних вод 

36. Якість води. Нормативні показники якості води? 

37. Нормування розмірів санітарно-захисної зони. 

38. Види забруднення води. Джерела забруднення. 

39. Якість атмосферного повітря. Нормативні показники якості повітря. 

40. Розміри санітарно-захисних зон для промислових об’єктів. 

41. Навести класифікацію антропогенних факторів за їх природою. 

42. Навести класифікацію антропогенних факторів за їх загальними 

особливостями. 

43. Навести класифікацію антропогенних факторів за часом походження й 

дії. 

44. Навести класифікацію антропогенних факторів за тривалістю дії при 

припиненні виробництва. 

45. Навести класифікацію антропогенних факторів за їх здатністю до 



акумуляції у навколишньому середовищі. 

46. Навести класифікацію антропогенних факторів за їх здатністю до 

міграцій. 

47. Навести класифікацію антропогенних факторів за обсягом охопленого 

простору. 

48. Навести класифікацію антропогенних факторів за стійкістю викликаних 

ними змін у навколишньому середовищі. 

49. Навести класифікацію антропогенних факторів за видами діяльності 

людини. 

50. Парниковий ефект. 

51. Кислотні дощі. 

52. Утворення смогів. 

53. Руйнування озонового шару 

54. Ядерна зима. 

55. Запустелювання територій. 

56. Шумове забруднення середовища. 

57. Інфразвукове забруднення. 

58. Ультразвукове забруднення. 

59. Вібраційне забруднення. 

60. Теплове забруднення. 

61. Електромагнітне забруднення. 

62. Радіоактивне забруднення. 

63. Хімічне забруднення середовища. 

64. Біологічне забруднення. 

65. Джерела забруднення природних вод. 

66. Забруднення підземних вод. 

67. Забруднення поверхневих вод. 

68. Джерела забруднення грунтів. 

69. Норми водоспоживання та водокористування. 

70. Нормативні вимоги до якості води. 

71. Нормативні вимоги до якості ґрунтів. 

72. Нормування вібрації. 

73. Нормування ультразвукового і інфразвукового навантаження. 

74. Нормування іонізуючих випромінювань. 

75. Загальні принципи встановлення і використання нормативів гранично 

допустимих викидів. 

76. Захоронення відходів. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

1. Активна участь в обговоренні навчальних питань, попередня 

підготовка до практичних та лабораторних занять за рекомендованою 

літературою, якісне і своєчасне виконання завдань. 

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не 



допускаються).  

3. З навчальною метою під час заняття мобільними пристроями 

дозволяється користуватися тільки з дозволу викладача. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік 

цих балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускається модульна контрольна робота, яка виконана лише за власним 

варіантом, виданим кожному здобувачеві окремо, містять не менше 60 % 

оригінального тексту при перевірці на плагіат. 

6. Системне використання під час навчання принципів гендерної 

рівності та недискримінації. Формування та розвиток у здобувачів вищої 

освіти уявлення про рівність прав та можливостей, неповторність особистості 

кожної людини. 
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