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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Методи вимірювання параметрів навколишнього
середовища” складена відповідно до освітньо – професійної (освітньо – наукової)
програми підготовки бакалавр спеціальності (напряму) 101 «Екологія»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи вимірювання параметрів
навколишнього середовища» - є підготовка спеціалістів еколого – аналітичного профілю,
які повинні: мати глибокі знання з аналітичної хімії; володіти знаннями про найбільш
поширені методи аналізу основних об'єктів довкілля: ґрунтів, вод та повітря; мати чітке
уявлення про особливості складу об'єктів природного середовища; вміти оптимально
підібрати найбільш ефективні методи аналізу; володіти високою майстерністю виконання
аналітичних досліджень.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Методи вимірювання параметрів
навколишнього середовища» - є розуміння закономірностей структури та хімічного складу
об'єктів довкілля: природних вод, повітря, атмосферних опадів, ґрунтів та донних
відкладів, а також особливостей підбору методів аналізу об'єктів природного середовища.
Майбутній фахівець повинен оволодіти знаннями про основні методи якісного і
кількісного аналізу при дослідженні об’єктів навколишнього середовища, опанувати
вмінням оптимально підбирати найбільш ефективні хімічні, фізико – хімічні та фізичні
методи дослідженні того чи іншого об’єкта довкілля і виконувати їх на високому
професійному рівні.
1.3. Кількість кредитів: 4
1.4. Загальна кількість годин: 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
3-й
Семестр
5-й
3-й, 4-й
Лекції
32 год.
6 год.
Практичні, семінарські заняття
32 год.
8 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
56 год.
106 год.
Індивідуальні завдання
0 год.

1.6. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні досягти таких
компетентностей:
- оперувати основними методами якісного і кількісного аналізу при дослідженні
об’єктів навколишнього середовища, опанувати вмінням оптимально підбирати найбільш
ефективні хімічні, фізико – хімічні та фізичні методи дослідженні того чи іншого об’єкта
довкілля і виконувати їх на високому професійному рівні;
- досконало володіти основними термінами та поняттями, які використовуються в
даній дисципліні;
- у практичній діяльності визначати вид моніторингу, що відповідає завданням, які
необхідно вирішувати у конкретному випадку;
- здійснювати вибір методик вимірювань показників складу та властивостей будь – якого
компоненту навколишнього природного середовища, використання яких у системі
моніторингу забезпечить отримання вірогідних результатів. Орієнтуватись із питань
вимог до лабораторій, які виконують вимірювання та вибору тих чи інших засобів
вимірювань показників складу та властивостей компонентів навколишнього природного
середовища;
- орієнтуватись із питань вибору нормативів екологічної безпеки атмосферного
повітря відповідно до переліку забруднюючих речовин для оцінки можливого
антропогенного впливу на здоров’я людей та інших живих істот;
- визначати пріоритетні показники оцінки стану ґрунтів та використати відповідні
нормативи для контролю їх якості з урахуванням критеріїв екологічної безпеки;
- здійснювати аналіз надходження небезпечних відходів у навколишнє природне
середовище та використовувати відповідні нормативні вимоги щодо поводження з
відходами для вирішення практичних завдань.
- визначати фізичні, метеорологічні можливості та умови зйомки;
- визначати діапазони спектру електромагнітних коливань для вирішення
прикладних завдань при зйомці;
- вибирати різні види знімальної апаратури для вирішення поставлених завдань;
- використовувати за призначенням планові і перспективні знімки;
- використовувати за призначенням фото схеми, фото плани, фотокарти та іншу
звітну документацію;
- самостійно працювати з аерокосмічними знімками різних масштабів, проводити їх
аналіз;
- користуватися стереоскопічними приладами дешифрування аерокосмічних знімків.
- проводити дешифрування елементів географічної оболонки Землі, складати
ландшафтну схему на територію, що зображена на знімку;
- проводити дешифрування різноманітних екологічних явищ, соціально – економічних
об’єктів, а також виконувати дешифрування знімків для вирішення проблем екології та
раціонального природокористування;
- використовувати аерокосмічні знімки при викладанні екології, географії,
природознавства у навчальних закладах;
- дешифрувати знімки з метою визначення наслідків господарської діяльності
людини, складати прогноз та пропонувати рекомендації щодо оптимізації стану довкілля;
- використовувати комп’ютерні технології з метою дешифрування та обробки
аерокосмічної інформації.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1 - Хімічний склад, класифікація та деякі властивості об'єктів дослідження.
Загальна характеристика методів вимірювання параметрів навколишнього
середовища та їх особливості. Загальна схема та основні етапи аналізу. Хімічні
методи аналізу об’єктів навколишнього природного середовища. Фізико – хімічні
методи аналізу об’єктів навколишнього природного середовища. Фізичні методи
аналізу об’єктів навколишнього природного середовища. Біологічні методи аналізу
об’єктів навколишнього природного середовища.
Тема 1. – Коротка історія розвитку аналітичної хімії. Класифікація методів аналізу.
Структура, методи аналітичної хімії. Як досягти правильності аналізу. Порівняння з
даними іншого методу. Порівняння з даними іншої лабораторії. Стандартні зразки.
Порівняння з даними іншого методу. Порівняння з даними іншої лабораторії. Стандартні
зразки.
Тема 2. – Прилади й методи контролю сполуки рідин. Оптичні методи й прилади
контролю сполуки рідин. Фотометричні дисперсійні й недисперсійні аналізатори.
Абсорбційні фотометричні аналізатори, що працюють в ультрафіолетових, видимих
Рефрактометрічні, поляризаційні й атомно – абсорбційні методи й прилади. Фізичні
основи фотометричних методів, структурні схеми фотометричних аналізаторів.
Електрохімічні методи й прилади контролю сполуки рідин.
Тема 3. – Фізико – хімічні основи методів. Потенціометрічні аналізатори, теоретичні
основи методу. Прилади й методи контролю сполуки газів. Особливості виміру сполуки
газів. Класифікація газоаналітичних приладів. Оптичні прилади й методи газового аналізу:
абсорбційні й емісійні. Хроматографічні метод аналізу. Еколого – біохімічні аспекти
біотрасформації ксенобіотиків. Фактори, що визначають вплив полютантів на екосистеми.
Здатність ксенобиотиков до біодеградації. Біотестування – як один з методів оцінки стану
навколишнього середовища. Використання міжнародних тест – систем для оцінки стану
навколишнього середовища.
Розділ 2. – Аналіз реальних об’єктів. Відбір та підготовка проб води до виконання
аналізу. Відбір проб ґрунтів. Пробовідбір та пробопідготовка. Представничість проби
і фактори, що її обумовлюють. Способи одержання середньої проби твердих, рідких і
газоподібних речовин. Основні прийоми пробопідготовки. Особливості
пробопідготовки біологічних та біохімічних проб. Метрологічні основи хімічного
аналізу. Автоматичні системи контролю забруднення природного середовища
(АСКЗС)
Тема 4. – Пошук джерела забруднення. Вибір місця відбору проби. Ідентифікація
характеру впливу. Відбір проб об'єктів забрудненого середовища. Стабілізація й
зберігання проб для аналізу. Підготовка проб до аналізу в лабораторії. Полеві методи
дослідження поверхневих і ґрунтових вод. Консервування й зберігання проб води.
Особливості вибору місць пробовідбору в населених пунктах. Методи відбору проб й
умови їхнього зберігання.
Тема 5. – Технічні засоби виміру й методи моніторингу забруднюючих речовин у
навколишнім середовищі. Вимоги до результатів екоаналітичних робіт. Класифікація й
основні характеристики екоаналітичних засобів. Універсальні, групові й цільові засоби
вимірів.

Тема 6. – Методи й прилади моніторингу забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
й викидах в атмосферу. Технічні засоби виміру й методи моніторингу забруднюючих
речовин у поверхневому й підземному водному об'єктах, донних відкладеннях і ґрунті.
Розділ 3. Застосування різних видів аерокосмічної зйомки у екологічних
дослідженнях
Аерокосмічне зондування – історичний огляд. Отримання екологічної інформації за
допомогою космічних знімків Застосування аерокосмічних знімків з метою екологічних
досліджень. Види аерокосмічної зйомки.
Тема 1. Аерокосмічне зондування – історичний огляд
Тема 2. Види аерокосмічної зйомки.
Розділ 4. Використання геоінформаційних систем (ГІС) для обробки та
дешифрування матеріалів дистанційного зондування
Дистанційні методи вивчення забруднень атмосфери. Дистанційні методи вивчення
забруднення вод Світового океану Дистанційні методи вивчення ґрунтового покриву.
Аерокосмічні дослідження агроландшафтів Застосування дистанційних методів при
вивченні лісів Аерокосмічний моніторинг динаміки екосистем Аерокосмічний моніторинг
тваринного світу Моніторинг природних стихійних явищ за допомогою дистанційних
досліджень. Дистанційні методи вивчення екологічних проблем урбанізованих територій
Тема 3. Етапи та правила проектування ГІС.
Тема 4. Попередня обробка та аналіз цифрових знімків.
Розділ 5. Застосування дистанційного зондування для вирішення екологічних
проблем
Сучасні геоінформаційні системи. Основи дешифрування знімків. Еталонування
зображень антропогенних утворень та їх комплексів на космічних знімках. Картографічне
зображення стану компонентів довкілля за матеріалами аерокосмічної зйомки.
Антропогенне забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки.
Тема 5. Дистанційні методи вивчення екологічних проблем урбанізованих територій.
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Розділ 1. Хімічний склад, класифікація та деякі властивості об'єктів дослідження.
Загальна характеристика методів вимірювання параметрів навколишнього
середовища та їх особливості. Загальна схема та основні етапи аналізу. Хімічні
методи аналізу об’єктів навколишнього природного середовища. Фізико – хімічні
методи аналізу об’єктів навколишнього природного середовища. Фізичні методи
аналізу об’єктів навколишнього природного середовища. Біологічні методи аналізу
об’єктів навколишнього природного середовища.
Тема 1. Коротка
історія розвитку
аналітичної хімії.
Класифікація методів
аналізу. Структура,
методи аналітичної
хімії. Як досягти
правильності аналізу.
Порівняння з даними
іншого методу.
Порівняння з даними
іншої лабораторії.
Стандартні зразки.
Порівняння з даними
іншого методу.
Порівняння з даними
іншої лабораторії.
Стандартні зразки.
Тема 2. Прилади й
методи контролю
сполуки рідин.
Оптичні методи й
прилади контролю
сполуки рідин.
Фотометричні
дисперсійні й
недисперсійні
аналізатори.
Абсорбційні
фотометричні
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методи й прилади.
Фізичні основи
фотометричних
методів, структурні
схеми фотометричних
аналізаторів.
Електрохімічні методи
й прилади контролю
сполуки рідин.
Тема 3. Фізико – хімічні
основи методів.
Потенціометрічні
аналізатори,
теоретичні основи
методу. Прилади й
методи контролю
сполуки газів.
Особливості виміру
сполуки газів.
Класифікація
газоаналітичних
приладів. Оптичні
прилади й методи
газового аналізу:
абсорбційні й емісійні.
Хроматографічні метод
аналізу. Еколого – біохімічні
аспекти
біотрасформації
ксенобіотиків.
Фактори, що
визначають вплив
полютантів на
екосистеми. Здатність
ксенобіотиків до
біодеградації.
Біотестування – як
один з методів оцінки
стану навколишнього
середовища.
Використання міжнародних
тест – систем для
оцінки стану
навколишнього
середовища.
Разом за розділом 1

10

2

2

6

10

38

10

10

18

38

10

2

2

34

Розділ 2. Аналіз реальних об’єктів. Відбір та підготовка проб води до виконання
аналізу. Відбір проб ґрунтів. Пробовідбір та пробопідготовка. Представничість
проби і фактори, що її обумовлюють. Способи одержання середньої проби твердих,
рідких і газоподібних речовин. Основні прийоми пробопідготовки. Особливості
пробопідготовки біологічних та біохімічних проб. Метрологічні основи хімічного
аналізу. Автоматичні системи контролю забруднення природного середовища
(АСКЗС).
Тема 4. Пошук
джерела забруднення.

8

2

2

4

8

8

Вибір місця відбору
проби. Ідентифікація
характеру впливу.
Відбір проб об'єктів
забрудненого
середовища.
Стабілізація й
зберігання проб для
аналізу. Підготовка
проб до аналізу в
лабораторії. Полеві
методи дослідження
поверхневих і
ґрунтових вод.
Консервування й
зберігання проб води.
Особливості вибору
місць пробовідбору в
населених пунктах.
Методи відбору проб й
умови їхнього
зберігання.
Тема 5. Технічні
засоби виміру й
методи моніторингу
забруднюючих
речовин у
навколишнім
середовищі. Вимоги до
результатів
екоаналітичних робіт.
Класифікація й
основні
характеристика
екоаналітичних
засобів. Універсальні,
групові й цільові
засоби вимірів.
Тема 6. Методи й
прилади моніторингу
забруднюючих
речовин в
атмосферному повітрі
й викидах в
атмосферу. Технічні
засоби виміру й
методи моніторингу
забруднюючих
речовин у
поверхневому й
підземному водному
об'єктах, донних
відкладеннях і ґрунті.
Разом за розділом 2

7

2

2

3

7

7

2

2

3

7

22

6

6

10

22

1

1

6

1

6

1

20

Розділ 3. Застосування різних видів аерокосмічної зйомки у екологічних
дослідженнях

Тема 7. Аерокосмічне
12
3
3
6
12
12
зондування – історичний
огляд
Тема
8.
Види
12
3
3
6
12
12
аерокосмічної зйомки.
Разом за розділом 3
24
6
6
12
24
24
Розділ 4. Використання геоінформаційних систем (ГІС) для обробки та дешифрування
матеріалів дистанційного зондування
Тема 9. Етапи та
правила проектування
ГІС.
Тема 10. Попередня
обробка та аналіз
цифрових знімків.
Разом за розділом 4

12

3

3

6

12

1

1

10

12

3

3

6

12

1

1

10

24

6

6

12

24

1

2

20

Розділ 5. Застосування дистанційного зондування для вирішення екологічних
проблем
Тема 11. Дистанційні
методи
вивчення
екологічних проблем
урбанізованих
територій.
Разом за розділом 5
Усього годин

12

4

4

4

12

1

3

8

12
120

4
32

4
32

4
56

12
120

1
6

3
8

8
106

4. Теми практичних/семінарських занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Структура, методи аналітичної хімії.
Прилади й методи контролю якості компонентів довкілля.
Використання міжнародних тест – систем для оцінки стану навколишнього
середовища.
Відбір проб об'єктів забрудненого середовища.
Експрес – аналіз токсичності води
Визначення вмісту основних пігментів фотосинтетичного апарату в листі
вищих рослин
Візуальне дешифрування даних дистанційного зондування.
Знайомство з програмою TNTmips .
Прив’язка космічного зображення в програмі TNTmips
Автоматична класифікація природних об’єктів в програмі TNTmips
Разом:

Кількість
годин
4
4
2
2
2
2
3
3
3
4
32

5. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота передбачає самостійне засвоєння навчального матеріалу,
виконання практичних робіт, підготовку до семінарських занять, круглих столів,
колоквіумів або комп’ютерного тестування, а також виконання індивідуального завдання
у вільний від аудиторних занять час.
Контроль засвоєння навчального матеріалу під час самостійної роботи проводиться
шляхом винесення самостійно засвоєного матеріалу на поточний та підсумковий тестові
контролі, обговорення на семінарських заняттях.

№
з/п

1
2
3
4
5
6

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин

Тема 1. Класифікація методів аналізу.
Тема 2. Фізико – хімічні основи методів.
Тема 3. Біотестування – як один з методів оцінки стану
навколишнього середовища.
Тема 4. Особливості вибору місць пробовідбору в населених
пунктах.
Тема 5. Вимоги до результатів екоаналітичних робіт.
Тема 6. Універсальні, групові й цільові засоби вимірів.
Тема 7. Аерокосмічне зондування – історичний огляд
Тема8 . Види аерокосмічної зйомки.
Тема 9. Етапи та правила проектування ГІС.
Тема 10. Попередня обробка та аналіз цифрових знімків.
Тема 11. Дистанційні методи вивчення екологічних проблем
урбанізованих територій

6
6
6

Разом

4
3
3
4
4
4
4
4
56

6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом для здобувачів вищої освіти за напрямом 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»
передбачено виконання двох контрольних робіт з дисципліни «Методи вимірюванн
параметрів навколишнього середовища»
Контрольні роботи виконуються у формі письмового тестового контролю
7. Методи контролю
В процесі вивчення дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього
середовища» використовуються наступні контролі: поточний протягом семестру ( усний
контроль-колоквіум); підсумковий семестровий ( залікова контрольна робота у вигляді
письмового тест-контролю).
Поточний контроль проводиться науково-педагогічним працівником у формі
колоквіуму.
Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою оцінювання
результатів навчання та проводиться в терміни, встановлені графіком навчального
процесу і в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою дисципліни.
Заключним етапом вивчення дисципліни «Методи вимірювання параметрів
навколишнього середовища» є семестровий залік.
Семестровий залік – це форма контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем
вищої освіти навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі виконання ним
певних видів робіт на лекційних та практичних занятях та в результаті виконання
підсумкової залікової роботи.
Студент, який успішно вивчав навчальну дисципліну протягом семестру, веде
результативну наукову роботу за профілем цієї дисципліни, за рішенням кафедри
відповідно до критеріїв, встановлених програмою навчальної дисципліни, може отримати
до 40 додаткових (заохочувальних) балів та бути звільненим від семестрового заліку з
навчальної дисципліни з одержанням оцінки «відмінно» (за умови, що набрана сума балів
не менше 95).

8. Схема нарахування балів
Критерії оцінювання знань студентів - «лекційні заняття»
Студенту зараховується 1 бал за присутність на лекційному занятті, якщо студент
пропустив заняття без поважної причини – бали не нараховується.
Критерії оцінювання знань студентів - «практичні/ семінарські заняття»
Студенти на семінарських заняттях максимально можуть отримати 2 бали.
Студенту зараховується 2 бали - за доповідь на семінарському занятті та активну
роботу (запитання, коментарі по іншим доповідям).
Студенту зараховується 1 бал за активну роботу (запитання, коментарі по
доповідям).
Студент не отримує балів у разі відсутності на занятті (без поважної причини) та
при пасивній роботі на семінарському занятті.
Студенти на практичних заняттях максимально можуть отримати 2 бали.
Студенту зараховується 2 бали - за правильно виконану практичну (розрахункову)
роботу та її захист.
Студенту зараховується 1 бал за правильно виконану практичну (розрахункову)
роботу без її захисту.
Студент не отримує балів у разі відсутності на занятті (без поважної причини) та за
неправильно (суттєві помилки) виконану практичну (розрахункову) роботу.
Критерії оцінювання знань студентів - «лабораторні заняття»
Студенти на лабораторних заняттях максимально можуть отримати 2 бали.
Студенту зараховується 2 бали – робота виконана в повному обсязі з дотриманням
необхідної послідовності проведення дослідів і вимірювань; всі досліди проведено в
умовах і режимах, що забезпечують отримання результатів і висновків з найбільшою
точністю; дотримування вимог безпеки праці.
Студенту зараховується 1 бал – робота виконана не повністю, але обсяг виконаної
частини такий, що дозволяє отримати правильні результати і висновки, або якщо в ході
проведення досвіду і вимірювань були допущені помилки; дотримування вимог безпеки
праці.
Студент не отримує балів у разі відсутності на занятті (без поважної причини);
робота виконана не повністю, і обсяг виконаної частини роботи не дозволяє зробити
правильних висновків; невиконання вимог безпеки праці.

Критерії оцінювання знань студентів - «контроль-колоквіум»
Для успішного складання колоквіуму студент повинен дати чітку та аргументовану
відповідь на 7 запитань, кожна з яких оцінюється по 3 бали. Таким чином, максимальна
оцінка за колоквіум становить 21 бал.
0 балів – студент був відсутній на занятті (без поважної причини); дав абсолютно
неправильну відповідь на поставлене запитання.
1 бал – 1) студент в основному опанував теоретичний матеріал, що стосується
поставленого запитання, але дав неповну відповідь на поставлене запитання, припускався
суттєвих неточностей, помилок. Не вміє оцінювати факти та явища, встановлювати
логічні зв’язки. Запитання творчого характеру викликають складність; 2) студент зробив
суттєве, вагоме та аргументоване доповнення до відповіді іншого студента.

2 бали ‒ студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основною
інформацією з поставленого питання, висловлює свої міркування з тих чи інших проблем,
але припускається певних неточностей і похибок при формулюванні відповіді на
поставлене запитання.
3 бали – студент дав повну, чітку та аргументовану відповідь на поставлене питання,
що є підтвердженням того, що він міцно засвоїв теоретичний матеріал. Студент глибоко
та всебічно орієнтується у поставленому питанні, вільно використовує набуті теоретичні
знання при формулюванні своєї відповіді.
Критерії оцінювання знань студентів – «контрольна робота»
Контрольні роботи проводяться у формі комп’ютерного тестування на платформі
програми «TShell». Максимальна оцінка (100% правильних відповідей) за комп’ютерне
тестування становить 21 бал.
Програма комп’ютерного тестування містить банк запитань, кожному з яких
присвоєний певний бал відповідно до ступеня складності. Якщо в межах одного запитання
передбачено декілька правильних варіантів відповідей, то підрахунок балів за дане
питання здійснюється таким чином: із кількості правильних відповідей вираховується
кількість неправильних відповідей. Це зроблено з метою уникнення можливості простого
вгадування студентом правильної відповіді навмання шляхом обирання всіх варіантів із
запропонованих.
При складанні комп’ютерного тесту за кожну правильну відповідь зараховується
один бал при складності запитання «1».
1. new question("1", "1", "a", "Світлове забруднення – порушення природного освітлення
місцевості у результаті дії штучних джерел світла","Так","Ні").
Якщо складність дорівнює «2», то за кожну правильну відповідь нараховується 1,5
бали.
2. new question("1", "2", "a,b,e", "Об’єкти моніторингу можна поєднати в три основні
групи","навколишнє
природне
середовище",
"біота,
населення","суб'єкти
моніторингу","глобальні проблеми", "джерела та фактори антропогенного впливу"),
Після складання тесту в автоматичному режимі програма підраховує загальну
кількість балів, яку набрав студент за правильні відповіді на кожне поставлене запитання,
та вираховує відсоток від максимально можливих балів. Оцінка за тестування
виставляється відповідно до поданої нижче шкали:
Шкала оцінювання
Набрані студентом бали у відсотковому
перерахунку від максимально можливих
90–100 %
70–89 %
50–69 %
1–49 %

Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Студент має можливість після складання тесту ознайомитись із отриманою
оцінкою та подивитись протокол тесту, де вказані всі запитання, які були у тесті і
правильність відповідей.

Критерії оцінювання знань студентів при комп’ютерному тестуванні – «екзамен»
Екзамен проводиться у формі комп’ютерного тестування на платформі програми
«TShell». Максимальна оцінка (100% правильних відповідей) за комп’ютерне тестування
становить 40 балів.
Програма комп’ютерного тестування містить банк запитань, кожному з яких
присвоєний певний бал відповідно до ступеня складності. Якщо в межах одного запитання
передбачено декілька правильних варіантів відповідей, то підрахунок балів за дане
питання здійснюється таким чином: із кількості правильних відповідей вираховується
кількість неправильних відповідей. Це зроблено з метою уникнення можливості простого
вгадування студентом правильної відповіді навмання шляхом обирання всіх варіантів із
запропонованих.
При складанні комп’ютерного тесту за кожну правильну відповідь зараховується
один бал при складності запитання «1».
1. new question("1", "1", "a", "Світлове забруднення – порушення природного освітлення
місцевості у результаті дії штучних джерел світла","Так","Ні")
Якщо складність дорівнює «2», то за кожну правильну відповідь нараховується 1,5
бали.
2. new question("1", "2", "a,b,e", "Об’єкти моніторингу можна поєднати в три основні
групи","навколишнє
природне
середовище",
"біота,
населення","суб'єкти
моніторингу","глобальні проблеми", "джерела та фактори антропогенного впливу"),
Після складання тесту в автоматичному режимі програма підраховує загальну
кількість балів, яку набрав студент за правильні відповіді на кожне поставлене запитання,
та вираховує відсоток від максимально можливих балів. Оцінка за тестування
виставляється відповідно до поданої нижче шкали:
Шкала оцінювання
Набрані студентом бали у відсотковому
перерахунку від максимально можливих
90–100 %
70–89 %
50–69 %
1–49 %

Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Студент має можливість після складання тесту ознайомитись із отриманою
оцінкою та подивитись протокол тесту, де вказані всі запитання, які були у тесті і
правильність відповідей.

Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Розділ 5
Т1
Т2
Т3
Т4 Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т 10
Т 11
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
4
9
10
6
7
4
(продовження таблиці)
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Екзамен
(залікова
Сума
Контрольна робота, передбачена
Індивідуальне
Разом
робота)
навчальним планом
завдання

(№1)
24

60

40

100

Т1, Т2 ... – теми розділів.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка
Для чотирирівневої Для дворівневої
системи оцінювання шкали оцінювання
відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно
Не зараховано
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