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Вступ 

 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Екологічна безпека» є обов’язковим компонентом 

освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 

викладається при підготовці бакалаврів-екологів. Дисципліна ознайомлює 

студентів із сучасними проблемами екологічної безпеки, що нерозривно 

пов’язана з екологією, культурою природньої та техногенної безпеки і ризик-

орієнтовного підходу, методами та засобами попередження, реагування й 

захисту від факторів небезпек та їхньої екологічно-небезпечної складової.  

«Екологічна безпека» є міждисциплінарним курсом, дозволяє студентам 

розвивати методичні, пізнавальні та практичні навички у процесі навчання. 

Ключові слова: безпека, небезпека, методи забезпечення безпеки. 

 

Abstract 

The discipline "Environmental Safety" is a mandatory component of the 

educational program "Ecology and Environmental Protection" and is taught in the 

preparation of bachelors of ecology. The course acquaints students with modern 

problems of environmental safety, which is inextricably linked with the environment, 

the culture of natural and man-made safety and risk-based approach, methods and 

means of prevention, response and protection from hazards and their environmentally 

hazardous component. 

"Environmental Safety" is an interdisciplinary course that allows students to 

develop methodological, cognitive and practical skills in the learning process. 

Key words: security, danger, security methods. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань 

10 – природничі науки 

Обов’язкова  

Спеціальність 101 - екологія 

 

Модулів – 2 

Змістовних модулів - 6 

 

Освітня програма – екологія та 

захист навколишнього середовища 

 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

3-й залік 

4-й екзамен 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5; 

самостійної роботи  

студента – 7. 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

Лекції 

3-й – 15 год. 4 год. 

4-й – 30  год. 4 год. 

Практичні роботи 

3-й – 15 год. 4 год. 

4-й – 15 год. 4 год. 

Самостійна робота: 

105 год 164 год 

Вид контролю: 

Залік, іспит 
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2. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного світогляду з 

екологічної безпеки.  

 

Завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретико-правовими 

засади екологічної безпеки, теоретичними засадами управління охороною 

навколишнього середовища, чітке розуміння основних закономірностей 

формування екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою, як 

складовою національної безпеки та набуття практичних навичок і вмінь для 

забезпечення екологічної безпеки. 

Отже, у результаті проходження курсу у студентів формуються наступні 

компетентності: 

К03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

К18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з 

виробничою діяльністю.  

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни є: загальна екологія. 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання:  

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 

ПР07. Вирішувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного 

і вітчизняного досвіду. 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв 

на навколишнє середовище. 

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними 

відходами. 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог екологічного законодавства 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Поняття екологічної безпеки. 

Тема 1. Екологічна безпека як складова національної безпеки.  

Поняття, мета і завдання екологічної безпеки. Історія становлення дисципліни. 

Взаємозв'язок екологічної безпеки з іншими науками. [13стор. 41-44]; [6 стор. 

7-46]; 

Тема 2. Термінологія в сфері екологічної безпеки.  

Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки. Основні елементи 

екологічної безпеки. Об’єкти та суб’єкти екологічної безпеки. [1 стор. 14-16]; [3 

стор. 7-37]; [6 стор. 7-46]; 

Тема 3. Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки. 

Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки. Екологічна безпека 

та її головні риси. Основні критерії екологічної безпеки. [13 стор. 57-59]; 

Тема 4. Поняття надзвичайні ситуації, причини виникнення їх 

класифікація та загальні ознаки. 

Типологія надзвичайних ситуацій і груп факторів, що визначають рівень 

надзвичайної ситуації. Визначення "критичних" об'єктів і процесів оцінки 

ризику. Критерії прояву надзвичайних ситуацій. [1стор. 142-159]; [5 стор. 25-

43]; 

 

Змістовний модуль 2. Структура екологічної безпеки та небезпек. 

Тема 5. Глобальні екологічні проблеми та нетрадиційні загрози. 

Трансформація соціально-економічної системи. Технологія криз 70-х років ХХ 

ст. і механізми виходу з неї. Надважливі фактори аварій та катастроф в Україні, 

країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Характерні особливості сучасних 

надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф. Характерні особливості 

очікуваних надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф у майбутньому. 

Особливо уразливі території, акваторії, об'єкти. Нетрадиційні загрози: 

космічного, ракетно-космічного походження. Нові «екологічні» захворювання. 

Геопатогенні зони. [13стор. 80-105]; [5 стор. 40-43]; 

Тема 6. Екологічна небезпека. 

Поняття, характеристика та ієрарха річна структура небезпеки. Основні 

закономірності, формування та визначення рівнів екологічної небезпеки. 

Джерела небезпек. Масштаби небезпек: часові, територіальні. [11 стор. 87-161]; 

Тема 7. Фактори загроз державної безпеці. 

Забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності 

громадян і суспільства.  Структура збереження навколишнього середовища. 

Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення безпеки: глобальний, 

державний та регіональний рівень. [11стор. 87-161]; 

 

Модуль 2. 

Змістовний модуль 3. Аналіз ризику – методологічна основа для 

розв’язання проблем безпеки людини та довкілля. 

Тема 8. Визначення та формалізація терміну "ризик". 
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Основні поняття та терміни. Екологічний аспект ризику. Поняття ризику — 

ймовірнісна та збиткова моделі. Поняття «прийнятного» ризику. Потенційний 

екологічний ризик. Індивідуальний ризик. Види ризиків (технічний, 

екологічний, соціальний, економічний).  Безпосередній ризик, опосередкований 

ризик. [13 стор. 63-78]; 

Тема 9. Методологія ризику. 

Методологія аналізу та управління ризиками. Ідентифікація факторів ризику. 

Методи оцінки ризику. Оцінка ризику. Управління ризиком. [5 стор. 50-58]; 

[13стор. 63-78]; 

Тема 10. Ризики техногенної природи.  

Щільність аварій і шляхи зниження ризику виникнення небажаних технічних 

ситуацій. Система ліцензування. Експертиза промислової та транспортної 

безпеки. Екологічний паспорт підприємства. Відповідальність виробників чи 

підприємців за порушення законодавства та завдані збитки. Облік і 

розслідування. Державний контроль і нагляд за промисловою безпекою. 

Особливості техногенезу в розвинутих промислових регіонах. Галузі 

промисловості регіону. Екологічні проблеми регіону. Особливості 

екологогігієнічного впливу промислових об'єктів на населення. [2 стор. 431-

483]; 

Тема 11. Аналіз та оцінка ризику. 

Метод факторів ризику. Критерій Ешбі. Експертний метод. Основні методи 

кількісної оцінки рівнів ризику надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на 

екологічно напружених і потенційно небезпечних підприємствах і об'єктах. 

Правило Фармера. Оцінка ризику методом Монте-Карло. Інженерні методи 

дослідження безпеки технічних систем. Якісні та кількісні підходи в методах 

оцінки небезпек. Попередній аналіз небезпек. Алгоритм прийняття рішення для 

забезпечення безпеки для об'єкта потенційної небезпеки. Матричний метод 

оцінки рівня екологічної безпеки за Л. Леопольдом. Функція Харрінгтона. 

[5стор. 50-95];  

 

 

Змістовний модуль 4. Міжнародне забезпечення екологічної безпеки.  

Тема 12. Міжнародне право та політика в сфері екологічної безпеки. 

Міжнародні інтегральні показники екологічної безпеки. Національні системи 

моніторингу довкілля. [11 стор. 181-235]; [12 стор. 39-52] 

Тема 13. Міжнародні організації, діяльність яких зосереджена на 

вирішенні екологічних проблем.  

Стокгольмська Декларація (1972р.), Конференція ООН з питань навколишнього 

середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., Принцип 13 Декларації про 

навколишнє середовище та розвиток, “Порядок деннийу на XXI століття”, 

Хартія Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи сталого 

розвитку. Декларація “Про право та розвиток”, ХІ Конвенція про морське 

право. Рекомендації Ради з організації економічного співробітництва та 

розвитку (ПРООН) щодо забруднювачів довкілля. Кіотський протокол до 

рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Всесвітній самміт зі сталого 
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розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.). [12стор. 53-66]; 

 

Змістовний модуль 5. Екологічна безпека України. 

Тема 14. Екологічна безпека України: сучасний стан та  проблеми. 

Сучасна екологічна ситуація в Україні. Забруднення вод. Забруднення 

атмосферного повітря. Забруднення грунтів України. Тверді відходи. [2стор. 4-

64]; [6 стор. 62-109]; 

Тема 15. Ідентифікація загроз екологічній безпеці України (зовнішні і 

внутрішні загрози). 

Зовнішні загрози. Внутрішні загрози. Надзвичайні ситуації природного 

характеру. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Радіаційна безпека та 

наслідки аварії на ЧАЕС. Неефективне використання природних ресурсів. 

Загроза розміщення в Україні екологічно небезпечних виробництв і технологій. 

Визначення та кількісні оцінки загроз екологічній безпеці України. [2 стор. 195-

215]; [6стор. 62-109]; [13стор. 80-104]; 

Тема 16. Вплив воєнних конфліктів на довкілля. 

Екологічний тероризм. Екологічні конфлікти. Наслідки для довкілля від 

воєнних конфліктів. [6стор. 115-127]; [13 стор. 83-92]; 

Тема 17. Регіональний аспект екологічної безпеки України.  

Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки. Інтегральний 

показник небезпеки регіонів держави. Кластерний аналіз регіонів України за 

показниками головних загроз екологічній безпеці України. Екологічний чинник 

та соціально-психологічна напруга регіонів (кількісні оцінки). Оцінка ризику 

збитку життю і здоров`ю людини, матеріальних збитків. [11стор. 291-306]; [13 

стор. 165-176]; 

Тема 18. Державний контроль у галузі охорони довкілля та екологічної 

безпеки. 

Основні напрями державної політики з питань екологічної безпеки. 

Законодавча база України з екологічної безпеки. Повноваження та основні 

функції суб'єктів забезпечення національної екологічної безпеки. Діяльність 

громадських організацій екологічного спрямування. [6стор. 134-185]; [11 стор. 

240-289]; [13стор. 200-232]; 

 

Змістовний модуль 6. Безпека розвитку сучасного суспільства. 

Тема 19. Екологічне нормування.  

Теоретичне обґрунтування та практичне застосування, стан санітарно-

гігієнічного нормування в світі та в Україні. Стратегія впровадження 

екологічного нормування. Подвійні стандарти. Метод гранично допустимих 

величин (ГДВ). Класифікація небезпечних речовин та граничні кількості їх 

використання. [12 стор. 119-164]; [13 стор. 150-163]; 

Тема 20. Системи контролю стану довкілля. 

Система управління та контролю навколишнім природним середовищем. 

Еколого-географічний аналіз і оцінювання територій на основі картографічного 

моделювання. Картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями та 

катастрофами. [12стор. 68-117, 134-164]. 
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Тема 21. Стратегія управління екологічною безпекою. 

Аспекти екологічної безпеки: економічний, організаційно-управлінський, 

технологічний, юридичний, науковий, соціальний та гуманітарний. [12стор. 68-

117].  

 

Методичною особливістю програми є її комплексність. Учбовий матеріал 

подається у різних формах: лекцій, таблиць, опорних конспектів, презентацій, 

структурно-логічних схем і тестів, що значно підвищує чіткість, конкретність, 

інформативність та систематичність викладеного матеріалу, покращує його 

сприйняття. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Поняття екологічної безпеки. 
Тема 1. Екологічна безпека як складова 
національної безпеки. 

7 2 - 2 - 3 
8 1 - - - 7 

Тема 2. Термінологія в сфері екологічної безпеки. 7 2 - 2 - 3 8 1 - - - 7 

Тема 3. Екологічні закони та головні принципи 
екологічної безпеки. 8 2 - 2 - 4 8 - - 1 - 7 

Тема 4. Поняття надзвичайні ситуації, причини 
виникнення їх класифікація та загальні ознаки. 8 2 - 2 - 4 8 - - 1 - 7 

Разом за змістовним модулем 1 30 8 - 8 - 14 32 2 - 2 - 28 

Змістовний модуль 2. Структура екологічної безпеки та небезпек. 
Тема 5. Глобальні екологічні проблеми та 
нетрадиційні загрози. 

12 2  2 - 8 
11 1 - 

2 
- 8 

Тема 6. Екологічна небезпека. 8 2 - 3 - 3 9 
1 - - - 

8 

Тема 7. Фактори загроз державної безпеці. 13 3 - 2 - 5 8 
 - - - 

8 

Разом за змістовним модулем 2 30 7  7 - 16 28 2 - 2  24 

Разом за модулем 1. 60 15  15  30 60 4  4  52 

Модуль 2. 

Змістовний модуль 3. Аналіз ризику – методологічна основа для розв’язання проблем безпеки людини та довкілля. 
Тема 8. Визначення та формалізація терміну 
"ризик". 

6 2 - - - 4 
9 1  -  8 

Тема 9. Методологія ризику. 14 2 - 2 - 10 11 1  -  10 
 Тема 10. Ризики техногенної природи. 10 2 - - - 8 6 -  -  6 
Тема 11. Аналіз та оцінка ризику. 15 4 - 2 - 9 10 -  2  8 

Разом за змістовним модулем 3 45 10 - 4 - 31  36 2  2  32 
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Змістовний модуль 4. Міжнародне забезпечення екологічної безпеки. 
Тема 12. Міжнародне право та політика в сфері 
екологічної безпеки. 

6 2 - - - 4 
10 - - - - 10 

Тема 13. Міжнародні організації, діяльність яких 
зосереджена на вирішенні екологічних проблем. 

9 2 - 2 - 5 
10 - - - - 10 

Разом за змістовним модулем 4 15 4 - 2 - 9 20 - - - - 20 

Змістовний модуль 5. Екологічна безпека України. 
Тема 14. Екологічна безпека України: сучасний 
стан та  проблеми. 

8 2 - 2 - 4 
8 2 - - - 6 

Тема 15. Ідентифікація загроз екологічній безпеці 
України (зовнішні і внутрішні загрози). 

10 2 - 2 - 6 
8 - - 2 - 6 

Тема 16. Вплив воєнних конфліктів на довкілля. 10 2 - - - 8 4 - - - - 4 
Тема 17. Регіональний аспект екологічної безпеки 
України. 

6 2 - 2 - 2 
8 - - - - 8 

Тема 18. Державний контроль у галузі охорони 
довкілля та екологічної безпеки. 

4 2 - - - 2 
6 - - - - 6 

Разом за змістовним модулем 5 38 10 - 6 - 22 34 2 - 2 - 30 
Змістовний модуль 6. Безпека розвитку сучасного суспільства. 

Тема 19. Екологічне нормування. 8 2 - 2 - 6 10 - - - - 10 
Тема 20. Системи контролю стану довкілля. 4 2 - - - 4 10 - - - - 10 
Тема 21. Стратегія управління екологічною 
безпекою. 

6 2 - 1 - 3 
10 - - - - 10 

Разом за змістовним модулем 6 22 6 - 3 - 13 30 - - - - 30 

Разом за модулем 2. 120 30  15  75 120 4  4  112 

Усього годин 180 45 - 30 - 105 180 8  8  164 
. 
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Практичні заняття 

 
Практичні заняття сприяють закріпленню лекційного матеріалу та засвоєнню 

самостійної роботи, розвитку дослідницького підходу до вивчення предмета. 

Програмою передбачені практичні роботи з урахуванням профілю спеціальності та 

числом виділених годин. 

 

№ 

з/п 

Тема 

лекції 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1  1 Етапи розвитку порушення екологічного стану світу. 

Історична справка розвитку екологічних криз. 

2 - 

2  2 Термінологія в сфері екологічної безпеки. Понятійно-

категоріальний апарат екологічної безпеки.  

2 - 

3  3 Визначення принципів та критеріїв екологічної 

безпеки. 

2 1 

4  4 Загальна характеристика та принцип побудови 

державного класифікатора надзвичайних ситуацій 

2 1 

5  5 Масштабні екологічні та техногенні катастрофи в світи, 

які вплинули на екологічну безпеку. 

2 2 

6  6 Принципи техногенної небезпеки. 3 - 

7  7 Розрахунок індексів розвитку природних та 

техногенних надзвичайних ситуацій в Україні. 

2 - 

8  9 Методи та методики визначення ризиків. 2 - 

9  11 Застосування методів аналізу і якісної та кількісної 

оцінки ризиків. 

2 2 

10  13 Міжнародні організації, діяльність якої зосереджена на 

вирішенні екологічних проблем: історія створення, 

діяльність, документи. 

2 - 

11  14 Катастрофічне забруднення (катастрофи) в Україні: 

повітряного середовища, водного середовища, грунту. 

2 - 

12  15 Ідентифікація загроз екологічній безпеці України: 

приклади. 

2 5 

13  17 Аналіз забрудненості регіонів України. 2 - 

14  19 Класифікація небезпечних речовин та граничні 

кількості їх використання та скиду. 

2 - 

15  21 
Надзвичайні ситуації певного рівня та виду. 

Класифікаційні коди надзвичайних ситуацій в Україні. 

1 - 

Разом 30 8 
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Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 30 

2 Підготовка до практичних робіт 30 30 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 30 54 

4 Підготовка до екзамену 30 30 

РАЗОМ 105 164 

5. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Екологічна безпека" є: 

– звіти з виконання практичних робіт (письмовий контроль); 

– модульна контрольна робота у формі тестування (тестовий контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль) 

- екзамен. 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 



15 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Поточний контроль виконання практичних робіт (письмовий контроль) 

 

Виконання кожної практичної роботи має супровожуватися звітом виконаних 

завдань, допускаються для зарахування практичної роботи студентські презентації 

та виступи, тези доповідей, статті відповідної до тематики дисципліни на наукових 

заходах. 

Оцінювання 

практичних 

робіт. Бал 

Критерії оцінювання 

5-6 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання досліджень. Застосовувалися коректні 

методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує практичну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить 

висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну під керівництвом викладача; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

     

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: денна форма - 35 

балів (7 практичних робіт по 5 балів); заочна форма – 20 балів (4 практичних робіт 

по 5 балів).  

Поточний модульний контроль (тестовий контроль) за модулем 1 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал (денна 

форма) 
30 25 22 20 18 15 11 8 6 4 1 

Бал (заочна 

форма) 
40 23 20 18 15 20 15 11 8 6 1 
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Поточний модульний контроль (тестовий контроль) за модулем 2 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал (денна 

форма) 
20 18 15 15 12 10 8 6 4 2 1 

Бал (заочна 

форма) 
25 23 20 18 15 10 8 6 4 2 1 

 

По завершенні змістовного модуля здійснюється модульний контроль – 

тестування. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з практичних робіт 

(письмовий контроль) 
7 х 5-6 балів = 40 балів 

2 х 10 балів = 20 

балів 

Модульний контроль №1 (тестовий 

контроль) 
30 х 1 балів = 30 балів 

40 х 1 балів = 40 

балів 

Модульний контроль №2 (тестовий 

контроль) 
30 х 1 балів = 30 балів 

40 х 1 балів = 40 

балів 

Всього за модулем 1 100 100 

Звіти з практичних робіт 

(письмовий контроль) 
8 х 5 балів = 40 балів 

2 х 10 балів = 20 

балів 

Модульний контроль №1 (тестовий 

контроль) 
20 х 1 балів = 20 балів 

25 х 1 балів = 25 

балів 

Модульний контроль №2 (тестовий 

контроль) 
20 х 1 балів = 20 балів 

25 х 1 балів = 25 

балів 

ЕКЗАМЕН 20 30 

Всього за модулем 2 100 100 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання 

За Модулем 1. 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

 

ЗМ 1 

Т 1 Практична робота № 1  6 - - 

Т 2 Практична робота № 2  6 - - 

Т 3 Практична робота № 3  6 - - 

  Т 4 Практична робота № 4 6 Практична робота № 1 10 

  Модульний контроль №1 30 Модульний контроль №1 40 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 2 

Т 5 Практична робота № 4 5 Практична робота № 2 10 

Т 6 Практична робота № 5 6 - - 

Т 7 Практична робота № 6  5 - - 

 Модульний контроль №2 30 Модульний контроль №2 40 

   100  100 

 

За Модулем 2. 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

 

ЗМ 3 

Т 9 Практична робота № 1  5 - - 

Т 11 Практична робота № 2  5 Практична робота № 1 10 

ЗМ 4 

Т 13 Практична робота № 3 5 - - 

 Модульний контроль №1 20 Модульний контроль №1 25 

ЗМ 5 

Т 14 Практична робота № 4 5 - - 

Т 15 Практична робота № 5 5 Практична робота № 2 10 

Т 17 Практична робота № 6 5 - - 

ЗМ 6 

Т 19 Практична робота № 7 5 - - 

Т 21 Практична робота № 8 5 - - 

 Модульний контроль №2 20 Модульний контроль №2 25 

 Екзамен 20 Екзамен 30 

  100  100 
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8. Засоби навчання 

Як наочний матеріал на лекціях та практичних заняттях застосовується наукові 

журнали, посібники, монографії, збірники тез конференцій.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та 

захисту практичних робіт. 

При проведені лекційних та практичних занять використовуються такі наочні 

матеріали: тематичні плакати, схеми, спеціалізовані карти, наукові прилади з 

паспортами і інструкціями по експлуатації і повірці, експериментальні зразки і 

макети, матриці і таблиці планів експериментів реально виконаних наукових 

досліджень, анотовані і підсумкові звіти НДР, проектна документація, ДСТУ, 

ГОСТи, ОСТи та інша нормативна документація. Для поглибленого вивчення 

дисципліни рекомендується систематичне опрацювання журналів: "Екологічна 

безпека", "Енерготехнології та ресурсозбереження", «Екологічні науки», «Восточно-

европейский журнал передовых технологий» та інші.  

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, проектор, слайди, 

плакати, засоби масової інформації. 

При викладанні дисципліна використовуються наступні методи навчання: 

дослідницький, проблемний, пояснювально-ілюстративний. 
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9.  Навчально-методичні матеріали 

Основна література: 

1. Боков В.А., Лущик А.В.  Основи екологічної безпеки: навчальний посібник. 

С. : СОНАТ, 1998. 224 с. 

2. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля [Електронний 

ресурс] : Монографія / Д. В. Зеркалов. Електрон. дані. К. : Основа, 2011. – 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; 

Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0.  Назва з тит. екрана. 

3. Зеркалов Д. В., Ткачук К. Н., Ткачук К. К. Інженерна екологія: проблеми, 

моніторинг, управління. [Електронний ресурс] : Монографія / Д. В. Зеркалов, К. Н. 

Ткачук, К. К. Ткачук – Електрон. дані. – К. : Основа, 2011. – 1 електрон. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; 

Acrobat Reader 7.0. 

4. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека [Електронний ресурс] : Хрестоматія / Д. 

В. Зеркалов. Електрон. дані. К. : Основа, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 

см. Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0.   

5. Кузьміна В.А.  Екологічна безпека: Конспект лекцій.  Одеса : Вид-во ТЕС, 

2013.  131 с. 

6. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. К., 2017.  

267 с. 

7. Дробноход М. І., Вольвач Ф. В., Дрюканов В. Г. та ін. Стійкий екологічно 

безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. К., 2002. 104 с. 
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ДОДАТОК 

 

 Перелік питань контрольної роботи 

1. Визначення поняття “екологічна безпека”. 

2. Взаємозв’язок між екологічною безпекою та іншими науками: управлінням, 

економікою, природокористуванням, екологією, екологічним правом, екологічною 

економікою, міжнародним правом. 

3 . Принципи та елементи екологічної безпеки. 

4 . Які існують види надзвичайних ситуацій? 

5. Чи можлива трансформація одних видів надзвичайних ситуацій в інші? 

6. “Критичний” об’єкт і “критична” ситуація, відмінності між ними та спільні 

прикмети. 

7. Які існують рівні ризику? 

8. Які явища можуть виникати при трансформації соціально-економічної 

системи? 

9. Технологія криз 70-х років XX ст. та шляхи і механізми виходу з неї. 

10. Дати визначення поняттю “надзвичайна ситуація” з погляду екологічної 

безпеки. 

11. Основні засади екологічної безпеки сучасного суспільства. 

12. Пріоритетні напрями державної політики з питань екологічної безпеки. 

13. Назвіть фактори, що становлять загрозу екологічній безпеці України. 

14. Суб’єкти забезпечення національної екологічної безпеки, їх повноваження 

та функції. 

15. Яким чином здійснюється контроль за втіленням у життя заходів щодо 

забезпечення національної безпеки? 

16. Нераціональне використання природних ресурсів як фактор, що становить 

загрозу екологічній безпеці. 

17. Чим загрожують негативні соціально-економічні наслідки Чорнобильської 

катастрофи? 

18. Схарактеризувати роль громадських організацій екологічного спрямування 

як складову екологічної безпеки в Україні. 
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19. Які основні завдання глобальної системи моніторингу навколишнього 

середовища? 

20. Поняття медико-гігієнічного моніторингу. 

21. Що таке гігієнічне нормування? 

22. Схема державної системи моніторингу довкілля. 

23. Які існують системи діючого моніторингу в Україні? 

24. Які основні чинники забруднення водного басейну України? 

25. Проблема якості питної води в Україні і шляхи її подолання. 

26. Які галузі господарського комплексу найбільше забруднюють повітряний 

басейн? 

27. Які типи інженерних прорахунків в Україні призвели до найбільш 

негативного впливу на геополітичне середовище? 

28. Проблеми моніторингу повітряного басейну. 

29. Політика охорони атмосферного повітря та шляхи її реалізації. 

30. Що таке деградація ґрунтів та які причини її викликають? 

31. Які існують основні групи методів контролю за станом довкілля? 

32. Яка роль системи екологічного моніторингу у прийнятті 

природоохоронних рішень? 

33 . Які найхарактерніші ознаки загального екологічного стану довкілля 

України? 

34 . Дайте визначення терміна “антропогенне навантаження”. 

35. Які основні види антропогенних навантажень на довкілля? 

36. Яке антропогенне навантаження на довкілля є найпотужнішим? 

37. Схарактеризуйте механізми початкового забруднення повітря, гідросфери, 

ґрунтів. 

38. Що таке вторинне забруднення? 

39. Змалюйте можливий механізм перерозподілу забруднювачів 

навколишнього середовища. 

40. Чим відрізняються механізми первинного і вторинного перерозподілу 

забруднювачів? 

41. Коефіцієнт стримування забруднювачів. 
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42. Які існують класифікації забруднювачів довкілля? 

43. Схарактеризуйте методи контролю забруднення — контактні і дистанційні. 

44 . Які найзначніші види ерозії ґрунтів? 

45. Які можливі шляхи міграції забруднювачів в екосистемі? 

46. Намалюйте схему міграції забруднювачів. 

47. Наведіть приклади “швидкої” та “повільної” міграції. Чим вони 

відрізняються? 

48. Що таке гранично припустима концентрація (ГПК)? 

49. Що таке теплове забруднення? 

50. Теплове навантаження на довкілля і його гранично припустимі рівні. 

51. Яким чином відбувається обмін речовиною і енергією між різними 

системами? 

52. Що таке тест-система; для чого вона використовується? 

53. Поняття природно-кліматичних зон. 

54. Складові природних систем. 

55. Порівняльна характеристика абіотичної та біотичної складової біосфери. 

56. Чи може бути подібною реакція живих і косних систем? 

57. Визначення поняття “екосистема”. 

58. Яким чином реагує екосистема на антропогенний вплив? 

59. Моделювання впливу на екосистеми. 

60. Що таке потенційно небезпечний об’єкт? 

61. Поняття і класифікація ризиків. 

62. Поняття медико-гігієнічного ризику. 

63. Які існують ризики для життя і здоров’я людини? 

64. Назвіть ризики, пов’язані з професійною діяльністю людини. 

65. Принцип Алара. 

66. Матриця Леопольда. 

67. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

68. Що таке ризики техногенної природи? 

69. Шляхи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

70. У чому полягає стратегія еколого-безпечної політики? 
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71. Економічні аспекти техногенної безпеки. 

72. Загальні напрями міжнародної політики в сфері екологічної безпеки. 

73. Стокгольмська (1972 р.) Декларація. 

74. Які рішення були ухвалені на Всесвітньому екологічному форумі в Ріо-де-

Жанейро (Ріо-92)? 

75. Програма ООН з проблеми навколишнього середовища (ЮНЕП). 

76. Рекомендації Ради з організації економічного співробітництва та розвитку 

(ПРООН) щодо забруднювачів довкілля. 

77. Кіотський протокол про зміни клімату та його основні положення. 

78. Рішення екологічного спрямування, прийняті на Всесвітньому самміті зі 

сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.). 

79. Визначення поняття “інвайронменталізм”. 

80. Діяльність міжнародних організацій екологічного спрямування. 

81. Основні засади екологічного законодавства України. 

82. Завдання і зміст сучасної екологічної політики в Україні. 

83. Перерахувати основні групи екологічних правових норм в Україні. 

84. Законодавство України про тваринний і рослинний світ. 

85. Схарактеризуйте сучасні тенденції еколого-безпечного розвитку. 

86. Соціально-екологічна система, історія її розвитку. 

87. Що таке цикли структуризації? 

88. Схарактеризуйте рівні екологічного розвитку. 

89. Яку кількість рівнів нормативного забезпечення налічує в “критичній” 

галузі міжнародна практика? 

90. Розкрийте суть поняття “компенсаційний механізм”. 

91. Парижська угода 2015 р. 

  

 


