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використання вторинних ресурсів» для бакалаврів всіх спеціальностей / Нац.
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навколишнього середовища – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 12 с.
Розробники – Борисовська О.О., Рудченко А.Г.
Робоча програма регламентує:
– мету дисципліни;
– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації
очікуваних результатів навчання освітньої програми;
– базові дисципліни;
– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами
навчальних занять;
– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів
навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);
– інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
– рекомендовані джерела інформації.
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності,
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти,
акредитації освітніх програм у межах спеціальності.
Робоча програма буде корисна для формування змісту підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету.

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 101 Екології
(протокол № 2 від 13.02.2019) та 183 Технології захисту навколишнього
середовища (протокол № 2 від 13.02.2019).
Рекомендовано до видання редакційною радою НТУ «ДП» (протокол
№ ___ від _____________________).
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ
Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння
попереджувати утворення відходів, обґрунтовування технології поводження з
відходами, з урахуванням ієрархії методів поводження, для збереження
екологічної рівноваги, забезпечення якісного стану об’єктів довкілля, умов
проживання та безпеку людей.
Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в
дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим
критерієм.
2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
№
1

2
3
4

Дисциплінарні результати навчання (ДРН)

Обґрунтовувати стратегічні цілі, принципи та напрямки поводження з
промисловими і побутовими відходами
Застосовувати безпечні та раціональні технічні рішення (проекти) щодо
скорочення, повторного використання та вторинної переробки відходів
Застосувати знання та розуміння принципів впровадження
маловідходних і безвідходних технологій у виробництві та побуті
Визначати напрямки використання корисних компонентів відходів
промислових підприємств в будівництві, сільському господарстві та
інших галузях економіки
3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни циклу загальної підготовки

Вид
навчальних
занять

Обсяг,
години

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

лекційні
практичні
лабораторні
семінари
РАЗОМ

60
30
90

денна

Розподіл за формами навчання, години
вечірня
заочна

аудиторні
заняття

самостійна
робота

аудиторні
заняття

самостійна
робота

аудиторні
заняття

самостійна
робота

16
8
24

44
22
66

12
6
18

48
24
72

4
2
12

52
26
78

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Шифри
ДРН
ВР1.2-1.4

Види та тематика навчальних занять
ЛЕКЦІЇ
1. Стратегічні цілі, принципи та задачі поводження з побутовими
і промисловими відходами
2. Утворення відходів, їх склад, властивості, класифікація та
сучасні практики поводження з ними
4

Обсяг
складових,
години
60
6
10

Шифри
ДРН

Види та тематика навчальних занять
3. Ієрархія технологій поводження з відходами (Waste Hierarchy
Management)
4. Регулювання, організація та контроль поводження з відходами

ВР1.2-1.4

Обсяг
складових,
години
8
6

5. Мінімізація (скорочення) відходів. Повторне використання
ресурсів відходів. Вторинна переробка відходів (Reduce, Reuse,
Recycle)
6. Утилізація відходів пакування, електричного та електронного
обладнання, елементів живлення тощо
7. Zero Waste: стиль життя за принципом «нуль відходів»
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8. Ефективне використання ресурсів (товарів) впродовж їхнього
життєвого циклу (від виробництва до утилізації, повторного
використання або переробки)
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
1. Рольова гра «Не на моєму подвір’ї» (NIMBY – Not in my back
yard)
2. Розробка громадського проекту «Утилізуй відходи – отримай
кошти»
3. Проектування системи збору твердих побутових відходів,
елементів живлення, електронного сміття, відпрацьованих ламп
та ін.
РАЗОМ

8

8
6

30
8
8
14
90

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих
процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення
про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».
Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат
навчання студента за дисципліною.
6.1 Шкали
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за
рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення)
оцінок мобільних студентів.
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»
Рейтингова
90…100
74…89
60…73
0…59

Інституційна
відмінно / Excellent
добре / Good
задовільно / Satisfactory
незадовільно / Fail
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Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається
академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації.
6.2 Засоби та процедури
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за
вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації
регламентованих робочою програмою результатів навчання.
Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).
Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних
результатів навчання.
Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.
Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.
Засоби діагностики та процедури оцінювання
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
навчальне
засоби
засоби
процедури
процедури
заняття
діагностики
діагностики
лекції
контрольні
виконання
визначення
завдання за
завдання під час
середньозваженого
кожною темою лекцій
результату поточних
Тестові
контролів;
виконання завдань завдання
практичні контрольні
завдання за
під час практичних
кожною темою занять
або
виконання завдань
індивідуальне
під час самостійної
завдання
роботи

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом
визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні
заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального
завдання.
Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам,
то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових
коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.
За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.
Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час
заліку має право виконувати тестові завдання, що охоплюють ключові
дисциплінарні результати навчання.
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Кількість конкретизованих тестових завдань повинна відповідати
відведеному часу на виконання. Кількість варіантів має забезпечити
індивідуалізацію завдання.
Значення оцінки за виконання тестових завдань визначається середньою
оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.
Інтегральне значення оцінки виконання тестових завдань може
визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою
для кожного дескриптора НРК.
6.3 Критерії
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.
Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного
контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової
шкали:
Оi = 100 a/m,
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій
відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих
операцій еталону.
Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог
до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.
Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені
НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче).
Загальні критерії досягнення результатів навчання
для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Дескриптори НРК

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності
Знання
♦ концептуальні
Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована,
знання, набуті у
осмислена. Характеризує наявність:
процесі навчання та
- концептуальних знань;
професійної
- високого ступеню володіння станом питання;
діяльності, включаючи - критичного осмислення основних теорій, принципів,
певні знання сучасних методів і понять у навчанні та професійній діяльності
досягнень;
Відповідь містить негрубі помилки або описки
♦ критичне осмислення Відповідь правильна, але має певні неточності
основних теорій,
принципів, методів і
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Показник
оцінки
95-100

90-94
85-89

Дескриптори НРК
понять у навчанні та
професійній діяльності

розв'язання складних
непередбачуваних
задач і проблем у
спеціалізованих сферах
професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію
інформації (даних),
вибір методів та
інструментальних
засобів, застосування
інноваційних
підходів

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності
Відповідь правильна, але має певні неточності й
недостатньо обґрунтована
Відповідь правильна, але має певні неточності,
недостатньо обґрунтована та осмислена
Відповідь фрагментарна
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про
об'єкт вивчення
Рівень знань мінімально задовільний
Рівень знань незадовільний
Уміння
Відповідь характеризує уміння:
- виявляти проблеми;
- формулювати гіпотези;
- розв'язувати проблеми;
- обирати адекватні методи та інструментальні
засоби;
- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати
інформацію;
- використовувати інноваційні підходи до розв’язання
завдання
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності з не грубими помилками
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації однієї вимоги
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації двох вимог
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації трьох вимог
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації чотирьох вимог
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності при виконанні завдань за зразком
Відповідь характеризує застосовувати знання при
виконанні завдань за зразком, але з неточностями
Рівень умінь незадовільний
Комунікація
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Показник
оцінки
80-84
74-79
70-73
65-69
60-64
<60
95-100

90-94
85-89
80-84
74-79
70-73
65-69
60-64
<60

Дескриптори НРК

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності
Вільне володіння проблематикою галузі.
♦ донесення до
фахівців і нефахівців Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова:
- правильна;
інформації, ідей,
- чиста;
проблем, рішень та
- ясна;
власного досвіду в
- точна;
галузі професійної
діяльності;
- логічна;
♦ здатність ефективно - виразна;
- лаконічна. Комунікаційна стратегія:
формувати
комунікаційну
- послідовний і несуперечливий розвиток думки;
стратегію
- наявність логічних власних суджень;
- доречна аргументації та її відповідність
відстоюваним положенням;
- правильна структура відповіді (доповіді);
- правильність відповідей на запитання;
- доречна техніка відповідей на запитання;
- здатність робити висновки та формулювати
пропозиції
Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними
хибами.
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними
хибами.
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами
Добре володіння проблематикою галузі.
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три
вимоги)
Добре володіння проблематикою галузі.
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
Добре володіння компетенціями менеджменту
особистості (не реалізовано три вимоги)
Добре володіння компетенціями менеджменту
особистості (не реалізовано чотири вимоги)
Добре володіння компетенціями менеджменту
особистості (не реалізовано шість вимог)
Задовільне володіння компетенціями менеджменту
особистості (не реалізовано сім вимог)
Задовільне володіння компетенціями менеджменту
особистості (не реалізовано вісім вимог)
Рівень автономності та відповідальності фрагментарний
Рівень автономності та відповідальності незадовільний

Показник
оцінки
95-100

90-94

85-89

80-84
85-89
80-84
74-79
70-73
65-69
60-64
<60

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Технічні засоби навчання.
Дистанційна платформа Мoodlе.

9

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: //mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_
koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017).
2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua
/laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017).
3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017).
4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо використання у
роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм.
5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648.
6 Національна рамка кваліфікацій. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011-п.
7 Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 101 «Екологія». СВО-2018. –
К.: МОН України, 2018. – 19 с.
8 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього процесу,
затверджений
вченою
радою
15.11.2016,
протокол
№
15.
URL:
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_
department/docs/ (дата звернення: 04.11.2017).
9 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови
провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) [Електронний ресурс]. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п (дата звернення: 04.08.2018).
10 Рекомендації до структури і змісту робочої програми навчальної дисципліни. Додаток 2 до
листа МОН України від 9.07.2018 №1/9-434.
11 Стандарти і рекомендації забезпечення якості на європейському освітньому просторі.
URL:
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/
standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 04.11.2017).
12 Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування. – К.:
Кондор, 2010. – 549 с.
13 Закон України "Про відходи", №187/98 – ВР від 05 березня 1998 р.
14 Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://osvita.ua
15 Петрук В.Г., Мудрак О.В. Про стан організації інтегрованого управління та
поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області.
Зведений звіт ЄС. – Вінниця, 2006. – 91 с.
16 Сміття – важлива екологічна проблеми. Шляхи її вирішення. Інформаційний посібник
/ Під ред. М.М. Скиданюк, Т.Р. Рогів. Манява 2010. – 59 с.

10

Навчальне видання
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Утилізація відходів та використання вторинних ресурсів» для бакалаврів
усіх спеціальностей

Розробники: Олена Олександрівна Борисовська
Андрій Геннадійович Рудченко

Редактор: О.Н. Ільченко
Підписано до друку 21.02.2019. Формат 30  42/4.
Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. 1,25.
Обл.-вид. арк. 1,25. Тираж 100 прим. Зам.____.

Підготовлено до виходу в світ
у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842
49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19

11

