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Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу розглядаються питання щодо системи управління екологічною та техногенною безпекою в Україні, оцінки природно-
тегногенних загроз, визначення методів та засобів попередження небезпечних ситуацій, а також стратегій здійснення екологічно безпечного 
виробництва та проектних розробок з екологічної безпеки господарчої діяльності. 

Цілі курсу 
Сформувати у студентів поняття щодо принципів і механізмів управління техногенною та екологічною безпекою (ТЕБ) в Україні та надати їм 
знання і уміння із здійснення ефективного управління ТЕБ,  визначення стратегії природокористування, а також еколого-інженерного проек-
тування, направленого на  запобігання  загроз природно-техногенного характеру. 

Формат  Лекційні, практичні заняття , , консультації. Підсумковий контроль - іспит 
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Обсяг дисципліни: 5 кредитів ECTS 150 годин. 

Лекцій: 48 години. 

Практичних занять: 32 години. 

Компетентності:  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність розробляти та управляти проектами. 

 Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослід-

ницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критич-

ному осмисленні екологічних проблем. 

 Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 

неповної інформації та суперечливих вимог. 

 Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі ін-

новаційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

 Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом тво-

рчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

 Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та ан-

тропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 

Результати навчання: 

 Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про 

довкілля. 

 Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності 

у професійній діяльності. 

 Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах 

суперечливих вимог. 



 Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні 

підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

 Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань 

екології,  природокористування та захисту довкілля. 

 Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 

неповної інформації та суперечливих вимог. 

 Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природо-

користування в залежності від екологічних умов. 

 Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколо-

го- експертної оцінки впливу на довкілля. 

Теми що розглядаються. 

Тема 1. Теоретичні аспекти екологічної та природно-техногенної без-

пеки. 

Тема 2. Екологічна безпека в системі національної безпеки України.  

Тема 3 Правове забезпечення екологічної безпеки в Україні. 

Тема 4. Основні напрями державної політики щодо протидії загрозам 

екобезпеці України. 

Тема 5. Організація та управління техногенною та екологічною безпе-

кою  в Україні. 

Тема 6. Управління екологічною безпекою регіонів та міст. 

Тема 7. Управління екологічною безпекою підприємств. 

Тема 8. Управління природними ресурсами в системі забезпечення 

екологічної безпеки. 

Тема 9. Система управління техногенною безпекою. 

Тема 10. Нормативно-правове забезпечення (НПЗ) техногенної безпеки  

в Україні. 

Тема 11. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 

 

 



Форма та методи навчання 

Процес викладання дисципліни включає  лекції (вступна, тематичні), 

практичні заняття  ( інформаційні та аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  

індивідуальне завдання у формі реферату, консультації (групові та індивідуа-

льні, у тому числі дистанційні). 

Метод лекції передбачає ознайомлення з її планом та конспектування 

змісту. При цьому студенти виділяють головне в матеріалі заняття та розви-

вають сприйняття, увагу і пам'ять. У лекціях використовується пояснюваль-

ний метод, що включає повідомлення фактів, які пояснюються студентам до 

осмислення їх суті. Метод репродуктивного навчання, який використовується 

на практичних заняттях, сприяє узгодженню теоретичного навчання з прак-

тичним, а також вироблення у студентів умінь та навичок щодо одержаних 

знань. При виконанні індивідуального завдання застосовується спонукальний 

метод навчання з організацією самостійної діяльності студентів із засвоєння 

нових знань. 

Методи контролю  

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та пі-

дсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю включа-

ють: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем попередньої 

лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на самостійну ро-

боту; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку індивідуа-

льного завдання, а також підсумкову тестову перевірку знань студентів за 

змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на усному екза-

мені в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  
Контрольні 

роботи 
Практичні 

роботи 
Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

48 16 28 4* 4 100 
*Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях 
 

 

 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід ро-
зуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проек-
ти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що на-
вчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та від-
повідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає мож-
ливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчан-
ня. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 
та вмінь студентів є: 

1.Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протя-
гом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку ви-
кладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2.Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається 
за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставлен-
ням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „не-
задовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та 

ЕСТS. 

Критерії оцінювання  
Рейтингова 
оцінка, бали 

Оцінка 
ЕСТS та 
її визна-

чення 

 
Національна  

оцінка  
позитивні 

 
негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання на-
вчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джере-
лах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логіч-
но послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на 
запитання 
можуть  міс-
тити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень 
знань в обсязі 
обов’язкового матеріа-
лу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати аргуме-
нтовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на 
запитання мі-
стять певні 
неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріа-
лу, що вивчається, та 
його практичного за-
стосування; 
- вміння давати аргуме-
нтовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
вико-
ристовувати 
теоретичні 
знання для 
вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних поло-
жень матеріалу, що ви-
вчається, та їх практич-
ного застосування; 

Невміння да-
вати аргумен-
товані відпо-
віді на за-
питання; 



1 2 3 4 5 
- вміння вирішувати 
прості практичні зада-
чі. 

- невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і ви-
конувати ро-
зрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних поло-
жень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання 
окремих (не-
принци-
пових) пи-
тань з матері-
алу модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргу-
ментовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення 
при розвязанні 
практичних 
задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 
бути виконане в термі-
ни, що передбачені на-
вчальним планом. 

Незнання ос-
новних фун-
дамен-
тальних по-
ложень на-
вчального ма-
теріалу моду-
ля; 
- істотні по-
милки у від-
повідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості прак-
тичні задачі. 



1 2 3 4 5 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсу-
тність знань 
значної части-
ни на-
вчального ма-
теріалу моду-
ля; 
- істотні по-
милки у від-
повідях на 
запитання; 
-незнання ос-
новних фун-
даментальних 
положень; 
- невміння 
орієнтуватися 
під час 
розв’язання  
простих 
практичних 
задач 
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