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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета набуття студентами знань системного аналізу екологічних процесів, які 

необхідні для формування комплексного підходу при вирішенні проблем 

забруднення навколишнього середовища під впливом антропогенної 

діяльності та оптимізації управління якістю довкілля. 

 

Компетентності: 

СК27. Мати здатність  практичних навичок з використанням системного 

підходу. 

Результати навчання: 

ПР30. Володіти знаннями  наукових основ теорії системного аналізу якості 

навколишнього середовища живих організмів. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Основи наукових досліджень  

Управління техногенною та 

екологічною безпекою 

 

 
 



 4 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 

Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 90/3 48 42 32  16 Р 2  + 
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 
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,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
   Змістовий модуль № 1 Основні засади системного 

аналізу якості навколишнього середовища 
 

1-2 Л 4 

Тема 1. Системний аналіз та системний підхід як 
методології дослідження екосистем 
1.1 Основні поняття та визначення загальної теорії 
систем.  
1.2 Аналіз існуючих визначень в теорії систем. 

[1,3,4,7] 

3-4 Л 4 

Тема 2. Структурно-функціональна будова та ієрархія 
рівнів організації життя в біосфері  
2.1 Рівні організації органічного світу. 
2.2 Поняття про екосистеми Структурна модель 
екосистем.  
2.3 Історія розвитку теорії систем 

[1,2,5,9] 

5 ПЗ 2 Основні види взаємодії біотичних та абіотичних 
компонентів типової наземної екосистеми. 

[1, 4] 

6-7 Л 4 

Тема 3. Системний аналіз структури та властивостей 
природних систем  
3.1 Властивості системи. 
3.2 Види систем і підходи до їхнього вивчення. 
3.3 Склад та закономірності функціонування 
біологічних систем. Екосистеми з точки зору теорії 
систем та системного підходу. 
3.4 Структурні рівні природних систем та 
функціональні зв'язки між ними.  
3.5 Характеристики екологічної системи. 

[1,2,4,6,8] 

8 ПЗ 2 Структурно-функціональні зв'язки в бісистемах.  [1, 9] 

9-
10 Л 4 

Тема 4. Геосистемний та екосистем ний підходи до 
аналізу природних систем  
4.1 Основні положення геосиетемного аналізу. 
4.2 Просторові та динамічні компоненти систем 
навколишнього середовища 

[1, 2,5] 

11 ПЗ 2 Концептуалізація зовнішніх зв'язків при описуванні 
екосистеми. 

[1] 

12 ПЗ 2 Контрольна робота №1  
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1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 2 Практика системного 
аналізу при дослідженні екологічних систем  

13-
14 Л 4 

Тема 5. Методологія системного аналізу 
навколишнього середовища  
5.1 Поняття та категорії системного аналізу.  
5.2 Основні етапи системного аналізу.  
5.3 Методологія системного аналізу.  

[1, 2,5,10] 

15 ПЗ 2 Особливості використання системного підходу для 
аналізу природних систем 

[1, 6] 

16-
17 Л 4 

Тема 6. Системний підхід при дослідження 
екологічних систем 
6.1 Схема процесу системного дослідження та збору 
інформації про систему. 
6.2 Методи дослідження екологічних систем 

[1, 8] 

18 ПЗ 2 Ідентифікація проблеми, концептуалізанія, 
формалізація, синтез. 

[1, 3,4,7] 

19-
20 Л 4 

Тема 7. Моделювання екологічних систем як 
складова їх аналізу 
7.1 Особливості опису складних біологічних систем. 
7.2 Основні етапи моделювання екосистем: 
формулювання проблеми, опис структури 
екосистеми, формалізація зв’язків, математичний 
опис. 

[1, 6, 8] 

21-
22 Л 4 

Тема 8. Математичне моделювання екологічних 
систем 
8.1 Міжсистемний підхід до моделювання природних 
систем.  
8.2 Класи задач та математичний апарат 
моделювання. Гіпотези Вольтерра про типи взаємодії 
в екосистемах. Модель експоненційного росту.  
8.3 Динаміка щільність одиночної популяції: 
експоненціальна і логістична моделі. 

[1, 10] 

23 ПЗ 2 PEST- та SWOT-аналіз в управлінні екологічними 
системами 

[1, 3] 

24 ПЗ 2 Контрольна робота №2  
Разом 
(годин) 

48   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  - 

4 Виконання індивідуального завдання (розрахункове завдання): 26 

5 
Інші види самостійної роботи (підготовка до тестового 

контролю) 
- 

 Разом 42 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Розрахункове завдання 
 (вид індивідуального завдання) 

  

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

 Системний аналіз впливу на довкілля діючого 
підприємства (за варіантами). 

План роботи: 
1. Скласти PEST- та SWOT-аналіз в управлінні 
екологічними системами 
2. Розрахувати площу лісової екосистеми для 
забезпечення стійкості 
3. Змоделювати динаміку чисельності популяції в 
системі хижак-жертва 

8-14 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

1. Лекції – дозволяють студентам отримати доказово і аргументовано 

за наявності достатньої кількості яскравих переконливих прикладів, фактів, 

наукових доказів, роз'яснень, нових невідомих термінів сучасного наукового 

рівня, послідовно висловлюваних питань по дисципліні, що вивчається. 

Лекція – це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі 

сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в 

логічному зв'язку, об'єднані загальною темою. Під час лекцій 

використовуються наочні методи, які передбачають, передусім, використання 

демонстрації та ілюстрації. 

2. Практичні роботи спрямовані на застосування набутих знань у 

розв'язанні практичних завдань. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають 

наукове мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

3. Розрахункова робота – це реалізація на практиці знань, умінь та 

здібностей студентів до науково-дослідної та творчої діяльності, уміння 

аналізувати екологічні системи та використовувати методи системного 

аналізу в цілому. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
1. Поточний контроль – контроль успішності студента під час 

виконання практичних робіт, двох модульних контрольних робіт та 

розрахункової роботи.  

2. Підсумковий контроль – іспит. До іспиту допускаються ті студенти, 

які успішно виконали практичні та індивідуальні завдання та захистили їх з 

отриманням проміжних балів. Іспит проводиться у вигляді усного 

опитування з наданням студентам часу для обмірковування своїх відповідей.  
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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 
заняття 

КР 
(КП) Р Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

50 24 - 16 - - 10 100 
 

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 
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”, 
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„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 

Національн
а  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 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні 
задачі. 

Відповіді на 
запитання 
містять 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; 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
- невміння 
аналізувати 
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- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

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 
(непринципови
х) питань з 
матеріалу 
модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних 
задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільн
о 

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

Незнання 
основних 
фундаментальн
их положень 
навчального 
матеріалу 
модуля; 
- істотні 
помилки у 
відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості 
практичні 
задачі. 
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1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільн
о 
 

– 

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

 
 

 
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Теорія систем в екології: підручник / Ю. Г. Масікевич,  

О. В. Шестопалов, А.  А. Негадайло та ін. – Суми: СумДУ, 2015. – 330 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41329 

2. Методичні вказівки до практичних занять «Математичні та 

статистичні методи в екології» / Т. С. Тихомирова, О. М. Філенко, О. В. 

Шестопалов, О. С. Гетта. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021 р. – 40 с. 

3. Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/studentu   
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Базова література 

1 Теорія систем в екології: підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. А. 
Негадайло та ін. Суми: СумДУ, 2015. – 330 с. 

2 Системний аналіз якості навколишнього середовища: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / В.П.  Гандзюра– К.:, 2020. – 180 с. 

3 

Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник / Т. А. 
Сафранов, Я. О. Адаменко, В. Ю. Приходько, Т. П. Шаніна, А. В. Чугай, А. В. 
Колісник. За ред. проф. Т. А. Сафранова і проф. Я. О. Адаменко. – Одеса: ТЕС, 
2014. – 244 с. 

4 
Системний аналіз якості навколишнього середовища. Навчальний посібник для 
студентів спеціальності 101 Екологія / О. Медведєва, В. Кропівний, Т. Мірзак, Я. 
Немировський.. – Кропивницький: 2021. – 80 с. 

5 
Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник / О.А. Балтовський, 
К.Ю.Ісмайлов, О.І. Сіфоров, Г.В. Форос, О.М. Заєць; за заг. ред. Балтов- ського 
О.А. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021, 156 с 

6 
Прокопенко Т. О. Теорія систем і системний аналіз : навч. посіб. / Т. О. 
Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси 
: ЧДТУ, 2019. – 139 с. 

Допоміжна література 

7 

Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації 
до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та  
В.Є. Колесник,183 «Технології захисту навколишнього середовища»  А.В. 
Павличенко, Ю.В. Бучавий, Д.В. Кулікова. – Дніпро: Національний гірничий 
університет. – 2018. – 52 с. 

8 Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник. / А. М. 
Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай/ Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 496 с. 

9 Екосистемологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт / 
Хом’як І.В., Демчук Н.С., Гарбар Д.А.  Житомир. Видавництво ЖДУ, 2021.  63 с. 

10 
Добровольський В. В. Системний аналіз якості навколишнього середовища : 
навч. посіб. / В. В. Добровольський, Є. М. Безсонов.  Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. 
Петра Могили, 2018.  164 с. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

Складові навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 
розташовані на сайтах: Науково-технічна бібліотека Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
URL: http://library.kpi.kharkov.ua/;  Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В.Г.Короленка .URL:  http://korolenko.kharkov.com/; Харківська обласна 
універсальна наукова бібліотека. URL:  http://www.library.kharkov.ua/, а також 
на електронних носіях на кафедрі хімічної техніки та промислової екології. 
 


