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ВСТУП 

Анотація 

Підготовка з дисципліни «Енвайронментальна ризикологія» є 

невід’ємним складником формування професійної компетентності й 

важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів 

спеціальності 101 Екологія. 

Енвайронментальна ризикологія базується на теорії ризиків та 

енвайронментології та її технічному напрямку енвайронменталістиці, як 

метанауки, що інтегрує знання про охорону навколишнього природного 

середовища та технології його захисту.  

.Енвайронментальна ризикологія - конкретна наука про ризики, 

пов’язані з навколишнім середовищем. 

Вивчення цієї дисципліни дозволить майбутнім фахівцям 

використовувати інструменти енвайронментальної ризикології при 

дослідженнях навколишнього середовища та розробці технологій захисту 

навколишнього середовища. 

Ключові слова: навколишнє середовище, екологічна безпека, 

техногенні, енвайроментальні та екологічні ризики. 

 

Abstract 

Training in the discipline "Environmental Risk" is an integral part of the 

formation of professional competence and an important prerequisite for academic 

and professional mobility of students majoring in 101 Ecology. 

Environmental riskology is based on risk theory and environmental science 

and its technical direction of environmental science as a metascience that integrates 

knowledge about environmental protection and technology for its protection. 

Environmental riskology is the specific science of environmental risks. 

The study of this discipline will allow future professionals to use the tools of 

environmental risk in environmental research and development of environmental 

technologies. 



Key words: environment, ecological safety, technogenic, environmental and 

ecological risks. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість  

кредитів – 5 Галузь знань 

10 - Природничі науки 

 

Вибіркова 

 

Модулів - 1  

 

Спеціальність: 

 

Для усіх спеціальностей 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 4-й 4-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

університету 

 

Семестр 

7-й 7-й 

 

Загальна кількість  

годин - 150 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи  

студента – 7. 

 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Лекції 

15 год 6 год 

Практичні роботи 

30 год 8 год 

Самостійна робота 

105 год 136 год 

Індивідуальні завдання 

  

Вид контролю: залік 

Форма контролю:письмова 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

 Метою вивчення навчальної дисципліни «Енвайронментальна 

ризикологія» є формування у студентів комплексу теоретичних знань щодо 

ідентифікації, аналізу, оцінювання, моделювання ризиків у навколишньому 

середовищі та практичних навичок  щодо формування та реалізації системи 

управління ризиками у навколишньому середовищі. 

 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є: фізика, хімія, біологія, 

біогеохімія, загальна екологія, геологія, моніторинг довкілля, урбоекологія, 

техноекологія, екологічна безпека, моделювання та прогнозування стану 

довкілля.. 

              

 

4. Очікувані результати навчання 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Енвайронментальна 

ризикологія» студент буде знати: сутність ризику та причини його 

виникнення;  типологію ризиків у навколишньому середовищі;  методи 

виявлення ризику; їх характеристики; методи якісного та кількісного аналізу 

ризиків; основні поняття і процедури ризик-менеджменту; основи організації 

процесу управління ризиками. Студент повинен бути вміти  аналізувати 

інформаційні джерела; користуватись національними та міжнародними 

стандартами та нормативними документами з оцінювання та управління 

ризиками;  використовувати в практичній діяльності основні принципи та 

інструменти ризикології, узагальнювати результати аналізу ризиків та 



продукувати висновки щодо прогнозу стану безпеки навколишнього 

середовища. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Науково-методологічні основи ризикології 

Тема 1. Загрози, небезпеки та ризики, пов’язані з навколишнім 

середовищем: [1], cтоp. 75-154; [4], cтоp. 8-26. ; [5], cтоp. 16-19. 

Тема 2. Концепція ризику: [6], cтоp. 12-67; [7], cтоp. 33-43. 

Тема 3. Аналіз та оцінювання ризиків: [2], cтp. 152-300; [3], cтоp. 181-

189; [6], cтоp. 68-155;  [7], cтоp. 62-121.  

Тема 4. Ризик-менеджмент: [1], cтоp. 218-340; [3], cтоp. 196-198; [6], 

cтоp. 340-420.  

Змістовий модуль 2.  Ризикологія в прикладних проблемах екологічної 

безпеки, природокористування, охорони навколишнього середовища. 

 Тема 5. Техногенні ризики: [2], cтоp. 77-110; 301-375;  [4], cтоp. 185-

230; [7], cтоp. 67-94. 

Тема 6. Енвайронментальні ризики: [4], cтоp.231-275; [5], cтоp.15-19, 

35-45. 

Тема 7. Екологічні ризики: [1], cтоp. 215-218; [3], cтоp. 155-170, [6], 

cтоp.240-400. 

Тема 8. Ризики інноваційної діяльності: [3], cтоp. 73-123, 155-198. 

 



Тематичний план 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 

Змістовий модуль 1. Науково-методологічні основи ризикології 

Тема 1. Загрози, небезпеки та ризики, 

пов’язані з навколишнім середовищем. 
19 2 - 4 

- 
 

13 18 1 - 1 - 16 

Тема 2. Концепція ризику. 19 2 - 4 - 13 18 1 - 1 - 16 

Тема 3. Аналіз та оцінювання ризиків. 19 2 - 4 - 13 18 1 - 1 - 16 

Тема 4. Ризик-менеджмент.  18 2 - 3 - 13 21 - - 1 - 20 

Разом за змістовим модулем 1 75 8 - 15  52 75 3 - 4 - 68 

Змістовий модуль 2. Ризикологія в прикладних проблемах екологічної безпеки, природокористування, охорони 
навколишнього середовища 

Тема 5. Техногенні ризики. 7 2 - 4 - 3 6 1 - 1 - 5 

Тема 6. Енвайронментальні ризики. 5 2 - 4 - 3 5 1 - 1 - 5 

Тема 7 Екологічні ризики. 4 2 - 4 - 2 5 1 - 1 - 5 

Тема 8. Ризики інноваційної діяльності. 5 1 - 3 - 3 5 - - 1 - 5 

Разом за змістовим модулем 2 75 7 - 15 - 53 75 3 - 4 - 68 

Разом за модулем 1 150 15 - 30 - 105 150 6 - 8 - 136 

Усього годин 150 15 - 30 - 105 150 6 - 8 - 136 

  

 



Теми практичних робіт 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Визначення ризиків. Типологія ризиків. 4 1 

2 
Особливості різних видів ризиків. Вибір методів 

оцінки ризику 
4 1 

3 Аналіз системи «людина-техніка-середовище» 4 1 

4 Процедури «дерева подій», «дерева відмов». 3 1 

5 Оцінка індивідуальних, соціальних ризиків. 4 1 

6 
Оцінка ризиків загрози довкіллю. Еколого-

економічна оцінка ризиків.  
4 1 

7 Оцінка ризику загрози здоров’ю.  4 1 

8 Стандарти управління ризиками. 3 1 

Р а з о м 30 8 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

п/п 

 

Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекційних занять - 31 

2 Підготовка до практичних занять 45 45 

3 Підготовка до МКР 30 30 

4 Підготовка до заліку 30 30 

Р а з о м 105 136 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково дослідне завдання не передбачено. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання здобувачів є:  

• залік;  

• практичні роботи; 

• модульні контрольні роботи. 

 



 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з 

поточного контролю (практичні роботи та модульні контрольні роботи) і 

оцінки із заліку. У кожного компонента своя частка в загальній системі 

оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом 

семестру за виконання практичних робіт та модульних контрольних робіт. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті, а 

також в кінці кожного змістового модуля у вигляді модульної контрольної 

роботи. 

Питома вага заліку в загальній системі оцінок складає 40 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

заліку. 

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Виконання практичних робіт (семінарів) 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

5 5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

4 4 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, 

логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу 

3 3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована 

2 2 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи 

несформульовані, використовуються невірна 

термінологія 



1 1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, 

не обґрунтована 

0 0 Студент не дає відповіді  

За даний компонент програми максимальна оцінка студента денної та 

заочної форми навчання складає 40 балів  –  8 робіт по 5 балів. 

 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

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

Бал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МКР1 та МКР2 для денної та заочної форми навчання містить 10 

тестових  питань, за виконання яких студент може отримати 

максимальну оцінку – 10 балів (1 бал за кожне питання).  З представлених 

4 варіантів, потрібно підібрати правильну відповідь. На відповіді на 

питання модульної контрольної роботи відводиться 15 хв. 

 

  

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних робіт 8х5 балів = 40 балів 8х5 балів = 40 балів 

Поточний модульний контроль 
МКР1:  10 балів 

МКР2:  10 балів 

МКР1: 10 балів 

МКР2: 10 балів 

Всього 60 60 

 

 Залік  

Правильних 

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

Бал 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Залік проводиться у вигляді тестових  питань і містить: для денної та 

заочної форми навчання 40 питань і максимально оцінюється в 40 балів (1 

бал за кожне питання). З представлених 4 варіантів, потрібно підібрати 

правильну відповідь. 

 



8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

  Денне відділення Заочне відділення 

  
Вид роботи 

Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

1 2 3 4 5 6 

ЗМ 1 

Т1 
Практична 

робота №1 
5 

Практична 

робота №1 
5 

Т2 
Практична 

робота №2 
5 

Практична 

робота №2 
5 

Т3 
Практична 

робота №3 
5 

Практична 

робота №3 
5 

Т4 
Практична 

робота №4 
5 

Практична 

робота №4 
5 

ПМК 1 Тест 10 Тест 10 

ЗМ 2 

Т5 
Практична 

робота №5 
5 

Практична 

робота №5 
5 

Т6 
Практична 

робота №6 
5 

Практична 

робота №6 
5 

Т7 
Практична 

робота №7 
5 

Практична 

робота №7 
5 

Т8 
Практична 

робота №8 
5 

Практична 

робота №8 
5 

ПМК 2 Тест 10 Тест 10 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 40 

Сума  100  100 

 

 

9. Інструменти обладнання та програмне забезпечення, 

використання  яких передбачає навчальна дисципліна 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Енвайронментальна 

ризикологія»  включає: інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни; опорний комплект лекцій; друкований роздатковий 

матеріал; комплект тестових завдань, відео- та фото- матеріали, інші наочні 

матеріали.  

Студентам також надається можливість користування методичними та 

науковими розробками кафедри, бібліотечними фондами (підручники, 

навчальні посібники, методичні рекомендації, наукова література тощо). 



10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Акимов В. А. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике / В. 

А. Акимов, В. В. Лесных, Н. Н. Радаев. — М.: Деловой экспресс, 2004. 

— 352 с. 

2. Березуцький В. В. Небезпечні виробничі ризики та надійність: 

навч.посібник / В. В. Березуцький, М. І. Адаменко. – Харків : ФОП 

Панов А.М., 2016. – 385 с. 

3. Ілляшенко С.М., Божкова В.В. Управління екологічними ризиками 

інновацій. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 214 с. 

4. Карлин Л.Н., Абрамов В.М. Управление энвайронментальными и 

экологическими рисками.-  СПб.: РГГМУ, 2006. – 332 с. 

5. Меліхова Т.Л. Економіка природокористування: конспект лекцій. – 

Рівне:НУВГП, 2014.- 52 с.  

6. Музалевский А.А., Карлин Л.Н. Экологические риски: теория и 

практика  СПб.: РГГМУ, 2011. — 446 с. 

7. Муравьева Е.В., Романовский В.Л. Прикладная техносферная 

рискология. Экологические аспекты Казань, 2007. — 354 с. 

 

Додаткова література: 

1. Абчук В. А. Теория риска в морской практике / В. А. Абчук. – Л. : 

2. Судостроение, 1983. – 150 с. 

Баранцева С. М., Хлевицька Т. Б.  Ризикологія: навч. посіб. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 224 с.   
3. Белов С.В. Техногенные системы и экологический риск: Учебник для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2017. – 434 с. 

4. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та 

підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004.— 480 с. 
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