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1. Мета дисципліни 

Здійснити підготовку студентів в сфері технологій захисту навколишнього 

середовища  шляхом доповнення стандартних підходів методами, що ґрунтуються 

на концепції екологічних ризиків.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: навчальні дисципліни 

«Моніторинг довкілля», «Методи аналізу екологічних систем та процесів», 

«Вступ до фаху», «Екологічна безпека», виробничу практику. 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  
ВПР01. Базуючись на 

стратегічних цілях 

сталого розвитку міст 

визначати і оцінювати 

чинники екологічних 

загроз та ризиків, 

розробляти методи 

управління ними, 

шляхи зниження та 

методи регламентації. 

Словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні, 

аналітичні. Лекції-

візуалізації, аналіз 

конкретних ситуацій, 

рішення задач, 

самостійна робота. 

Опитування. 

Контрольні роботи. 

Розв’язання задач. 

Поточний модульний 

контроль. 

Екзаменаційні білети 

Вміння визначати і 

оцінювати чинники 

екологічних загроз та 

ризиків, базуючись на 

стратегічних цілях 

сталого розвитку міст, 

а також розробляти 

методи управління 

ними, шляхи 

зниження та методи 

регламентації 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Оцінка екологічних ризиків та загроз 

Змістовий модуль 1 Екологічні ризики: причинно-наслідкові зв’язки в екосистемі 

Змістовий модуль 2 Методики оцінки екологічного ризику 

Змістовий модуль 3 Системи управління екологічним ризиком  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 180 34 34 - 112 

Змістовий модуль 1 60 12 11 - 37 

Змістовий модуль 2   60 12 11 - 37 

Змістовий модуль 3   60 10 12 - 38 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Загально-

функціональні залежності 

між поняттями «ризик», 

«безпека»,  

 «небезпека». 

 2 

Тема 2. Природні та 

антропогенні фактори 

виникнення надзвичайних 

екологічних ситуацій 

 2 

Тема 3.Ризик. Прийнятний 

ризик як рівень безпеки. 
 2 

Тема 4.Основні уявлення 

про екологічний ризик. 
 2 

Тема 5. Екологічні ризики 

як категорія промислової 

діяльності. 

 2 

Тема 6. Поняття 

екологічної шкоди. 

Екологічні наслідки. 

 2 

Змістовий модуль 2 
Тема 7. Характерні 

особливості моніторингу та 

оцінки екологічних ризиків 

 2 

Тема 8.Типи методик 

оцінки екологічного ризику 
 2 

Тема 9. Методики експрес-

оцінювання рівнів 

екологічних ризиків 

 2 

Тема 10. Особливості 

проведення аналізу 

екологічного ризику на 

мікро – і макрорівнях 

 2 

Тема 11. Проведення 

ризик-аналізу для системи 

«вплив – навантаження – 

стан – реакція» 

 2 

Тема 12. Етапи аналізу 

екологічного ризику для 

геосистеми. 

 2 

Змістовий модуль 3 
Тема 13. Концептуальні 

основи управління 

екологічними ризиками 

 2 

Тема 14. Прогнозування і 

моделювання надзвичайних 

ситуацій з метою 

 2 
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управління ризиками. 

Тема 15. Економічні 

механізми управління 

ризиками 

 2 

Тема 16. Екологічне 

законодавство і стандарти - 

інструменти управління 

екологічними ризиками.  

 2 

Тема 17.Екологічне 

страхування як управління 

екологічними ризиками та 

захист від їх проявів  

 2 
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7. Теми лабораторних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Понятійні засади 

екологічної безпеки. 

Ранжування показників, 

які характеризують рівень 

загроз екологічній безпеці 

України  

 2 

Тема 2. Зв’язки в системі 

«загроза-ризик-безпека». 

Систематизація факторів 

екологічної небезпеки 

надзвичайних ситуацій 

природного та 

техногенного характеру. 

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій 

України Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних 

ситуацій. 

Постанова Кабінету Міністрів України Про 

затвердження Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій за їх рівнями. 

4,5 

Тема 3.  Визначення та 

систематизація екологічно 

небезпечних чинників за 

причинами виникнення. 

Ризик виникнення 

негайних токсичних 

ефектів і ризик 

виникнення хронічних 

захворювань для 

населення 

Закон України Про об'єкти підвищеної 

небезпеки. 
4,5 

Змістовий модуль 2 
Тема 4.  Розрахунки 

ймовірностей  
 2 

Тема 5.  Збір інформації 

для ідентифікації 

екологічного ризику.  

Наказ МУ з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи Про 

затвердження Методики ідентифікації 

потенційно небезпечних об'єктів. 

2 

Тема 6. Етапи системи 

оцінки ризику. 
 3 

Тема 7.  Оцінка ризику 

втрати та ушкодження 

об’єктів довкілля в 

регіонах України 

 2 

Тема 8.  Оцінка ризику 

екологічній безпеці 

регіонів України  

 2 

Змістовий модуль 3 
Тема 9.  Моніторинг  

потенційно небезпечних 

об'єктів 

Положення про державну  систему 

моніторингу довкілля.  

Положення про моніторинг  потенційно 

небезпечних об'єктів. 

Положення про  Державний реєстр 

3 
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потенційно  небезпечних об'єктів. 
Тема 10. Визначення 

множини заходів і 

механізмів екологічної 

безпеки, спрямованих на 

ліквідацію екологічних 

загроз та запобігання ним 

Плани локалізації і ліквідації аварій на 

об'єктах  підвищеної небезпеки. 

Закон України "Про захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру" від 8 

червня 2000 р. № 1809ІІІ 

4 

Тема 11. Схеми систем 

управління екологічними 

ризиками 

 3 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Передбачається застосування наступних методів контролю: усне та письмове опитування за 

пройденим теоретичним матеріалом, контрольні роботи, написання есе, прослуховування 

доповідей із самостійно вивчених тем, вирішення кейсів тощо.  

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 8  12 

Змістовий модуль 2   25 15  10 

Змістовий модуль 3   25 10 - 15 

Індивідуальне завдання  - -  

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 
Розподіл балів 

Змістовий модуль 1 20 

Звіт з лабораторного заняття по темі №1 3 

Звіт з лабораторного заняття по темі №2 4 

Звіт з лабораторного заняття по темі №3 3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 10 

Змістовий модуль 2 25 

Звіт з лабораторного заняття по темі №4 2 

Звіт з лабораторного заняття по темі №5 3 

Звіт з лабораторного заняття по темі №6 4 

Звіт з лабораторного заняття по темі №7 3 

Звіт з лабораторного заняття по темі №8 3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 10 

Змістовий модуль 3 25 

Звіт з лабораторного заняття по темі №9 3 

Звіт з лабораторного заняття по темі №10 4 

Звіт з лабораторного заняття по темі №11 3 

Реферат 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 10 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
1. Сталінська І. В. Оцінка екологічних ризиків та загроз: конспект лекцій для студентів 1 

курсу денної і заочної форм навчання другого (магістерського) освітнього рівня 

спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / І. В. Сталінська; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. – [Рукопис]. 

2. Сталінська І. В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Оцінка екологічних ризиків та загроз» 

(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання другого (магістерського) 

освітнього рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. В. Сталінська. – Харків : 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – [Рукопис]. 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1.    Добровольський В.В. Екологічний ризик: оцінка і управління: [навчальний посібник] - 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. - 216 с. 

2. Биченок, М.М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М.М. Биченок, 

С.П. Іванюта, Є.О. Яковлєв; Ін-т пробл. нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України. – К.: ІПНБ, 

2008. – 160 с. 

3. Горбулін В. П. Засади національної безпеки України: підручник для студ. вищих навч. закл. / В.П. 

Горбулін, А.Б. Качинський // Інститут проблем національної безпеки. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 

270 с. 

4. Данилишин, Б. М. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування / Б. М. Данилишин, А. В. 

Степаненко, О. М. Ральчук та ін. ; за ред. д. е. н.,  проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – 

К. : Наук. думка, 2008. – Т. 1. – 392 с. 

5. Довгий, С.О. Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів: 

навч.-наук. вид. / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук; НАН України, Ін-т телекомунікацій і 

глобал. інформ. простору. - Київ : Логос, 2014. – 418 с. 

6. Дорогунцов С. І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: 

концепція системно-динамічного вирішення / Дорогунцов С. І., Ральчук О. М. – К. : Наук. думка. 

2001. – 172 с. 

7. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні / [ С. О. Довгий, М. 

М. Коржнев та ін.]; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інфор. простору. – К.: Ніка-Центр, 

2012. – 316 с.  52 

8. Сталінська І. В. Аспекти екологічної безпеки в системі «тверді побутові відходи − 

навколишнє середовище − здоров’я людини». Науковий вісник Національного лісотехнічного 

університету України. Львів, 2016. Випуск 26.7, С. 238-245 

9. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру" від 8 червня 2000 р. № 1809ІІІ / Відомості Верховної Ради України. – 2000. – 

№ 40. – Ст. 337. 

10. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13 липня 2000 р. № 1908-ІІІ / 

Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 348. 

11. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 р. № 2245-III / Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73. 

12. Іванюта С.П. Запровадження сучасних підходів для зниження ризику природних катастроф в 

Україні // Стратегічні пріоритети. – К.:НІСД, 2016. – №1 (38). – С.110–117 

13. . Іванюта С.П. Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки / С.П. Іванюта, А.Б. 

Качинський // Стратегічні пріоритети. – К.:НІСД, 2013. – №3 (28). – С.157–164. 

14. Іванюта С.П. Про інтегральну оцінку рівня екологічної безпеки регіонів України / С.П. Іванюта // 
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Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / Київ. нац. ун–т буд–ва і архіт., HAH 

України, Ін–т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 24–34. 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
Немає потреби 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни 

Оцінка екологічних ризиків та загроз 
 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, шифр за ОП ВК 2.1 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 6 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен  

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський)  

галузь знань 18 Виробництво та технології 

спеціальність шифр і повна назва спеціальності 

освітня програма  Технології захисту навколишнього середовища 

форма навчання денна 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри_________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________ (Д. В. Дядін) 
                                                                                                                                           

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (Т. В. Дмитренко) 
                                                                                                                                           

 


