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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: 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 проектування, 
направленого на  запобігання  загроз природно-техногенного характеру. 
Програмні компетентності:  

К01 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
К03 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
К04 Здатність розробляти та управляти проектами. 
К08 Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля 
та збалансованого природокористування. 

К09 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному 
осмисленні екологічних проблем. 

К14 Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 
стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 
неповної інформації та суперечливих вимог. 

К15 Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 
інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 

К16 Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом 
творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

К17 Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 
антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 

Результати навчання: 
ПР01 Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про 

довкілля. 
ПР02 Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності. 
ПР04 Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах 
суперечливих вимог. 

ПР09 Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні 
підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 

ПР11 Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань 
екології,  природокористування та захисту довкілля. 
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ПР14 Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 
стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 
неповної інформації та суперечливих вимог. 

ПР16 Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 
природокористування в залежності від екологічних умов. 

ПР20 Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого- 
експертної оцінки впливу на довкілля. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
 Екологічний менеджмент 
 Технології забезпечення 

екологічної безпеки 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 

до
по

мі
ж

на
) 

1 2 3 4  5 

   Модуль 1. Засади природо-техногенної безпеки та 
управління екологічною безпекою.  

1. Л 2 

Тема 1. Теоретичні аспекти екологічної та природно-
техногенної безпеки. 
Сутність понять безпеки і небезпеки. Природна та 
техногенна безпека як складова екологічної безпеки. 
Визначення екобезпеки у формі  зв’язку з управлінською 
системою. Показники стану техногенної та природної 
безпеки. Управління  природно-техногенною безпекою 
та її ситуаційна модель.  

[ 12,16,29,50 ] 

2. ПЗ 2 Оцінка загального стану екологічної безпеки в Україні у 
теперішній час. [4 ] 

3. Л 2 

Тема 2. Екологічна безпека в системі національної 
безпеки України.  
Актуальність екобезпеки в системі національної безпеки 
країни. Параметри стану природно-техногенної та 
екологічної безпеки держави. Загрози та протидії 
загрозам національним інтересам в екологічній сфері.  

[ 5,29  ] 

4. ПЗ 2 Розробка аналітичної довідки про стан екологічної 
безпеки  в конкретному регіоні України. [4,29] 

5. Л 2 

Тема 3 Правове забезпечення екологічної безпеки в 
Україні. 
Загальна характеристика правового забезпечення 
екологічною безпекою в країні. Механізм правового 
забезпечення екологічною безпекою. 

[1,2,3,14,20] 

6. Л 2 

Тема 4. Основні напрями державної політики щодо 
протидії загрозам екобезпеці України. 
Пріоритетні напрямки державної екологічної політики 
щодо нейтралізації загроз екологічній та техногенній 
безпеці України. Державна система контролю і 
управління охороною навколишнього природного 
середовища. Соціально-економічні та промислові 
аспекти екологічної безпеки. Законодавче та 
нормативно-правове регулювання. Створення 
екологічно сприятних технологій. Напрямки 
вдосконалення механізмів регулювання природно-
техногенної безпеки в Україні. 

[1,2,26] 

7. Л 2 

Тема 5. Організація та управління техногенною та 
екологічною безпекою  в Україні. 
Тема 5.1 Система забезпечення екологічної та природно-
техногенної безпеки (СЗЕПТБ) 
Сутність СЗЕПТБ та її функції. Загальна характеристика 

[6,28] 
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органів державного та недержавного управління. 
Державна комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. Діяльність Ради 
національної безпеки і оборони України. 

 СР 2 

Діяльність обласних та міських комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, у тому числі у період пандемії COVID-19. 
Досвід країн ЄС у  регулюванні екологічної безпеки  

[6,7,27] 

8. Л 2 

Тема 5.2 Оцінка стану довкілля при запобіганні і 
реагуванні на аварії, катастрофи та інші надзвичайні 
ситуації.   
Тема 5.2.1 Моніторинг стану довкілля як основа 
управлінських рішень по підвищенню екологічної 
безпеки.  
Система державного моніторингу навколишнього 
середовища в Україні. Державні органи моніторингу 
довкілля в Україні та їх основні задачі.  

[8,12, 
15,17 ] 

9. Л 2 

Тема 5.2.2 Надзвичайні екологічні ситуації. 
Надзвичайні ситуації природного характеру. Зони 
надзвичайних екологічних ситуацій.  Заходи по 
регулюванню  надзвичайних екологічних ситуацій.  

[7,9,10,12] 

10. Л 2 

Тема 5.2.3 Екстремальні екологічні ситуації. Зміна 
клімату. 
Критерії екстремального забруднення елементів 
довкілля. Загальна характеристика зміни клімату. 
Наслідки зміни клімату в Україні. Заходи по протидії 
зміні клімату. 

[12,29-31] 

 СР 2 Протидія рушійним стихійним явищам  [12,30,31] 

11. Л 2 

Тема 6. Управління екологічною безпекою регіонів та 
міст. 
Тема 6.1 Екологічна безпека регіонів та управління 
екобезпекою. 
Загальна характеристика регіональних систем. Система 
управління екобезпекою регіону. Напрямки 
вдосконалення управління екологічною безпекою 
регіонів України.  

[14,16,32] 

 СР 2 Регулювання екологічної безпеки регіону: європейський 
досвід [32,53] 

12. ПЗ 2 Розробка місцевих екологічних програм з 
використанням  еколого-інженерного проектування. [ 54,56 ] 

13. Л 2 

Тема 6.2 Управління екологічною безпекою міст 
Загальна характеристика управління екологічною 
безпекою міста. Роль органів самоуправління та громад у 
природоохоронній роботі у місті.  

[54,56] 

14. ПЗ 2 Участь громадських організацій у забезпеченні 
екологічної безпеки міста. [54] 

15. Л 2 

Тема 7. Управління екологічною безпекою підприємств. 
Складові екологічної безпеки на підприємстві та їх 
показники. Управління екологічною безпекою на 
підприємстві. Економічні основи управління 
екобезпекою. 

[18,19,34] 

16. ПЗ 2 Розрахунок екологічних податків, що сплачуються 
підприємствами в Україні. [19,35] 

17,18 ПЗ 4 Визначення екологічних аспектів діяльності [ 19,33 ] 
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підприємства та SWOT- аналіз запровадження 
природоохоронних заходів 

19. Л 2 

Тема 8. Управління природними ресурсами в системі 
забезпечення екологічної безпеки. 
Управління в галузі водних ресурсів і охорони 
атмосферного повітря. Управління у сфері земельних 
ресурсів, охорони та використання надр, рослинного 
світу, лісів. 

[12, 18] 
 

 СР 4 

Екологічно безпечне управління у сфері поводження з 
відходами. Управління та охорона довкілля при 
виникненні небезпечних фізичних та біологічних 
факторів. Управління у галузі охорони та використання 
біорізноманіття та природно-заповідного фонду.  

[12,18] 

20. ПЗ 2 Контрольна робота №1  
   Модуль 2. «Управління техногенною безпекою»  

21. Л 2 

Тема 9. Система управління техногенною безпекою. 
Державне управління у сфері техногенної безпеки. 
Повноваження  державних органів з питань забезпечення 
техногенної безпеки. Державне регулювання у галузі 
забезпечення техногенної безпеки. 

[ 11,12,16,25] 

22. Л 2 
Зв’язок техногенної безпеки з національною безпекою і 
шляхи її забезпечення. Принципи управління 
техногенною безпекою. 

[12] 

23. Л 2 
Система державного управління у сфері цивільного 
захисту. Діяльність Державної служби з надзвичайних 
ситуацій та її підрозділів у галузі техногенної безпеки. 

[11,25] 

24. ПЗ 2 Техногенна ситуація  регіонів України. [51] 

25. Л 2 

Тема 10. Нормативно-правове забезпечення (НПЗ) 
техногенної безпеки  в Україні. 
Загальна характеристика НПЗ з техногенної безпеки.  
Правові та нормативні документи з техногенної безпеки 
в   Україні.  Міжнародні документи з питань техногенної 
безпеки.  

[1,12,21,40] 

26. ПЗ 2 Правові та нормативні документи з питань техногенно-
екологічної безпеки [1,6,12] 

27. Л 2 

Тема 11. Надзвичайні ситуації техногенного 
характеру. 
Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій 
та їх причини. Види техногенних катастроф (аварій). 
Аварії на електроенергетичних системах та системах 
життєзабезпечення. Аварії на очисних спорудах. Пожежі 
та вибухи в техногенному середовищі. Аварії з викидом 
небезпечних хімічних речовин.  

[24,39,40 ] 

 СР 2 Небезпеки техногенного характеру на  транспорті. Аварії 
на об’єктах, що містять джерела радіоактивних речовин. [24 ] 

28. ПЗ 2 Небезпеки техногенного характеру. [21,39] 

29. ПЗ 2 Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру [37 ] 



 10 

 

30. Л 2 

Тема 12. Ризик та управління ризиками в системі 
техногенної безпеки 
Тема 12.1 Ризик і його застосування для оцінки 
небезпеки. 
Ризик та критерії  оцінки ризику. Оцінка виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру 
Процедура оцінки техногенного ризику для регіону.   

[13,39] 

31. ПЗ 2 Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів 
для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки    [ 23] 

32. Л 2 

Тема 12.2 Керування ризиком 
Принципи та напрямки управління ризиками. Основні 
механізми управління техногенної безпекою на 
потенційно небезпечних об’єктах. Світовий досвід 
державного управління ризиками виникнення 
надзвичайних ситуацій.  

[13,21,38,40,41] 

 СР 2 
Масштаб  прогнозованого техногенного впливу на 
людину й навколишнє середовище в рамках концепції 
сталого розвитку. 

[12,40] 

33. ПЗ 2 Визначення та прогнозування факторів техногенно-
екологічного  ризику районів Харківської області  

34,35 Л 3 

Тема 13.Заходи забезпечення техногенно-екологічної 
безпеки (ТЕБ) на рівні держави. 
Принципи забезпечення   техногенної  безпеки. 
Особливості державного управління техногенною 
безпекою. Основні державні заходи щодо забезпечення 
техногенної безпеки.  Державне регулювання у сфері 
забезпечення техногенної безпеки. Нейтралізація 
наслідків пошкодження об’єктів природи та 
промисловості на територіях збройного конфлікту на 
Сході України.  

[12,21,24,25, 
36,42,43,44] 

35,36 Л 2 
Екологічна безпека при виникненні небезпечних 
фізичних та біологічних факторів. Вимоги радіаційної 
безпеки 

[12] 

37. Л 3 

Тема 14. Техногенна безпека на підприємстві та 
управління безпекою. 
Тема 14.1 Організація техногенної безпеки на 
підприємстві 
Джерела небезпеки та основні складові  техногенної 
безпеки на підприємстві. Загальні вимоги до організації 
техногенної безпеки на підприємствах, в установах, 
організаціях. Особливості організації техногенної 
безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та  об’єктах 
підвищеної небезпеки. Роль керівника підприємства у 
забезпеченні техногенної безпеки 

[21,36] 

38. Л 2 

Тема 14.2 Техногенна безпека у контексті раціонального 
використання природних ресурсів та охорони елементів 
довкілля.  
Використання енергетичних ресурсів та енергетична 
безпека підприємства. Ресурсоефективність виробництва 
і ефективне використання  вторинних ресурсів.  
Технології та апарати захисту біосфери від забруднених 
викидів та скидів. 

[16,46-49] 

39. ПЗ 2 
Розробка техногенних заходів на підприємстві щодо 
підвищення техногенно-екологічної безпеки його 
діяльності 

[45,59] 

 СР 4 

Розробка енергозберігаючих процесів та критерії  
досконалості технологічних систем. Оптимізація 
масштабу й розміщення хімічних виробництв за 
критеріями безпеки. 

[ 24,39 ] 

40. ПЗ 2 Модульна контрольна робота №2  
Разом:             98    
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 
2 Підготовка до практичних занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  18 

4 Виконання індивідуального завдання (розрахункове завдання) 24 
5 Інші види самостійної роботи   
 Разом 70 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
  

Розрахункова завдання  
________________________________________________________________________________________________ 

(вид індивідуального завдання) 
№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

 Розрахункова робота на тему: «Розробка та 
обґрунтування природоохоронних заходів 
підприємства»  

Структура роботи включає наступні розділи: 
1).Загальна характеристика виробничої діяльності 

підприємства.  
2).Визначення екологічних аспектів підприємства 
3).Екологічні податки підприємства. 
4). Розробка природоохоронних заходів щодо 

підвищення екологічної безпеки діяльності 
підприємства. 
 

3-15 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції (вступна, тематичні), практичні заняття ( інформаційні та 

аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  індивідуальне завдання у формі 

реферату, консультації (групові та індивідуальні, у тому числі в дистанційній 

формі). 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 

попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку 

індивідуального завдання, а також підсумкову тестову перевірку знань 

студентів за змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на 

усному екзамені. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної 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 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
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компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість 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 навчання. 

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 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів 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 виставленням 
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 
„незадовільно”) 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 

визначення 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 
навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на 
запитання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре - Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 

Відповіді на 
запитання містять 
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1 2 3 4 5 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного 
застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
- невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і 
виконувати 
розрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних задач 
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1 2 3 4 5 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання 
основних 
фундаментальних 
положень 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна 
відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
-незнання 
основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних задач 

 
 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія» 

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/magistratura-101-ekologiya/ 
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