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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Нормативна дисципліна "Методологія та теорія екологічної безпеки" 

викладається при підготовці спеціалістів екологічного напряму. 

 Метою вивчення курсу "Методологія та теорія екологічної безпеки" є: 

дати уяву про методологію та теорію екологічної безпеки, як складну 

систему, що змінюється у часі соціальних, технічних та природних 

територіальних комплексів. 

 Слід визначити такі основні задачі навчального курсу: 

1. Знати теоретико-методичні основи екологічної безпеки. 

2. Вміти оцінити та прогнозувати стан довкілля, загальні 

закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних 

ситуацій. 

Предметом вивчення дисципліні є природні та антропогенні чинники 

активізації стихійних лих та техногенних катастроф, причинно-наслідкові 

зв’язки, а також  прогноз, попередження, захист, поведінка в умовах 

надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків 

Головне завдання курсу: засвоєння студентами основних характеристик  

ймовірних кризових екологічних ситуацій, шкідливих або загрозливих для 

життя та здоров’я людей, живих організмів і їх спільнот станів, вивчення 

систем спостереження і контролю за станом навколишнього природного 

середовища з метою розробки природоохоронних заходів, раціонального 

використання природних ресурсів, природних та техногенних комплексів та 

об’єктів. Крім того, при вивченні курсу студенти повинні знати та уміти 

оцінювати та прогнозувати стан довкілля, загальні закономірності 

виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, 

можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в 

майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх 

ліквідації і запобігання їм, захисту людей та навколишнього середовища. 

Курс складається з двох частин - лекційної і практичної. На лекціях 

даються теоретичні основи екологічної безпеки. На практичних заняттях 

розглядаються шляхи, методи та способи забезпечення екологічної безпеки.  

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний сформувати 

наступні показники знань:  

- нормативно-правової основи та теоретичних засад екологічної безпеки; 

- моделей деградації та виснаження ресурсів ізольованих екосистем;  

- передумов забезпечення продовольчої безпеки людства; 

- еколого-біологічну класифікацію хімічних елементів;  

- чинники порушення токсикологічної, радіаційної та генетичної безпеки; 

- загальної характеристики геосфер (літосфери, гідросфери, атмосфери, 

біосфери); 

- особливостей будови літосфери, передумови природно-ресурсної, 

мінерально-сировинної та енергетичної безпеки; 

- передумови екзогенної безпеки стійкості довкілля: небезпечні  екзогенні 

геологічні процеси, їх причини та наслідки, прогноз і попередження; 

- передумови ендогенної безпеки стійкості довкілля;  



- чинники загазованості геологічного середовища; 

- небезпечні ендогенні геологічні процеси, їх причини і наслідки, прогноз 

та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки;  

- динамічної рівноваги в природному середовищі та її порушення; 

- умов безпечного функціонування природних та техногенних систем; 

- принципи сучасної методології кількісної оцінки природних та 

техногенних небезпек, їх аналіз та керування ризиками; 

- особливостей будови гідросфери Землі; 

- хімічний склад природних вод, природні та техногенні геоекологічні 

ризики забруднення вод; 

- чинники негативного впливу на довкілля та людину; 

- характеристики, класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних 

факторів; 

- захисні механізми природного середовища та чинники його стійкого 

функціонування; 

- гідрологічні параметри текучих поверхневих вод.  

Студент повинен вміти:  

- аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; 

- визначати стратегію і принципи безпеки в умовах, де виникають джерела 

небезпеки, небезпечні і шкідливі фактори; 

- вміти запобігати надзвичайним ситуаціям і організовувати усунення їх 

негативних наслідків; 

- ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки; 

- розробляти алгоритми мінімізації екологічних ризиків; 

- визначати “нульовий” та “абсолютний”, “мінімальний” та “прийнятний” 

екологічний ризик; 

- визначати інженерну оцінку екологічного ризику;  

- визначати модельну оцінка екологічного ризику;  

- визначати експертну оцінку екологічного ризику;   

- встановлювати причинно-наслідкові звязки при соціологічній оцінці 

екологічного ризику;  

- комплексної оцінки екологічних ризиків активізації небезпечних 

гідрогеодинамічних процесів. 

Цей курс спирається на дисципліну професійно-орієнтованого циклу: 

“Ландшафтна екологія”, “Техноекологія”,  “Урбоекологія”. 

Головною формою організації вивчення дисципліни є самостійна 

робота над програмою курсу, лекційні та практичні заняття. Основною 

формою контролю засвоєння знань є поточний контроль та контрольні 

роботи,  згідно з програмою модульного контролю знань студентів, які 

дозволяють визначать рейтинг студенту. По закінченню вивчення 

дисципліни "Методологія та теорія екологічної безпеки" –  залік. 

Кваліфікаційні  вимоги до студентів, які вивчають курс “ Методологія 

та теорія екологічної безпеки ” – володіти знаннями, уміннями і навичками з 

основних модулів.  

До модулів відносяться:  



- у теоретичному курсі – окремі розділи.  

Інтегральна оцінка засвоєння знань студентом знань та вмінь по нав-

чальній дисципліні складається з оцінок, отриманих студентами по окремих 

модулях. При цьому в інтегральну (підсумкову) оцінку входять оцінки по 

кожному виду занять і по кожному модулю із своєю вагою, яка відображає: 

- значимість даного модулю з точки зору засвоєння студентами базових 

знань і умінь; 

- ритмічність роботи студента, тобто виконання студентом контрольних 

заходів по даному модулю в термін, який встановлено навчальним планом 

дисципліни. 

 

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Задачами навчального курсу є засвоєння студентами основних 

характеристик  ймовірних кризових екологічних ситуацій, шкідливих або 

загрозливих для життя та здоров’я людей, живих організмів і їх спільнот 

станів, вивчення систем спостереження і контролю за станом навколишнього 

природного середовища з метою розробки природоохоронних заходів, 

раціонального використання природних ресурсів, природних та техногенних 

комплексів та об’єктів. 

Увесь програмний курс лекцій розбито на окремі логічно пов’язані 

теми.  

Курс “Методологія та теорія екологічної безпеки ” складається з двох 

головних, відносно самостійних, але тісно пов’язаних між собою частин – 

розділів. Увесь програмний курс лекцій розбито на окремі логічно пов’язані 

частини. 

Головною формою організації вивчення дисципліни "Методологія та 

теорія екологічної безпеки" є самостійна робота над програмою курсу, 

програмні лекції та практичні заняття. 

До змістовних модулів відносяться: 

- у теоретичному курсі – окремі розділи; 

- при виконанні самостійної роботи – вивчення теоретичного матеріалу з 

написанням реферату по обраній тематиці. 

Інтегральна оцінка засвоєння студентом знань та вмінь по навчальній 

дисципліні складається з оцінок, одержаних по різних змістовних 

модулях. При цьому в інтегральну (підсумкову) оцінку входять оцінки по 

кожному виду занять і по кожному змістовному модулю із своєю вагою, 

яка відображає: 

- значущість даного модуля з точки зору засвоєння студентами базових 

знань і вмінь; 

- ритмічність роботи студента, тобто виконання студентом 

контрольних заходів даного модуля в термін, який встановлено 

навчальним планом дисципліни. 



По дисципліні "Методологія та теорія екологічної безпеки" 

передбачено проведення занять у вигляді лекцій та практичних занять. 

Увесь програмний курс лекцій розбито на окремі логічно пов’язані  

модулі: теоретичний курс на 3 модулі, які включають по декілька тем, 

пов’язаних між собою.  

Інтегральна оцінка засвоєння студентами знань та вмінь по дисципліні 

"Методологія та теорія екологічної безпеки" складається з оцінок, 

отриманих студентами по окремих змістовних модулях. 

На підставі кількісної оцінки (бал успішності) виставляється якісна 

оцінка – двобальна (зараховано, не зараховано), так як така форма 

семестрового контролю використовується для семестрового заліку.  
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Інформаційні ресурси 

Перелік WEB- сайтів у мережі Інтернет, якими можна скористатись для 

поглибленого вивчення питання екологічної безпеки.  

Оглядові ресурси: 

1. http://www.countries.ru/library/nature/glob.htm 

2. http://www.ecobez.narod.ru/ecosafety.html 

3. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз 

перспектив покращення http://www.niss.gov.ua/book/Kachin/index.htm. 2001 р. 

4. http://www.aup.ru/books/m130/file_68.pdf 

5. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека. Посібник. 

6. http://www.zerkalov.org.ua/node/29 

7. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державної служби 

гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд 

України).  

8. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій.  

9. http://menr.gov.ua/- Офіційний сайт Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 

          10. www.unep.org – сайт відділу організації обєднаних націй з 

навколишнього середовища; 

          11. www.wwf.ru – сайт Всесвітнього фонду дикої природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unep.org/
http://www.wwf.ru/


Перелік тем лекційного курсу 

 

Модуль 1.  Теоретичні основи екологічної безпеки. 

  

 Тема 1. Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки. 

 1.1 Поняття екологічної безпеки. 

 1.2 Суб'єкти екологічної безпеки 

 1.3 Безпека в природокористуванні 

  

Тема 2. Основні риси та критерії екологічної безпеки. 

 2.1 Основні риси екологічної безпеки 

 2.2 Аналіз критеріїв безпеки 

  

 

Тема 3. Поняття та види загроз національній безпеці в екологічній 

сфері. 

 3.1 Загрози національним інтересам і національній безпеці. 

 3.2 Концептуальні загрози 

3.3 Нетрадиційні загрози 

 

Модуль 2.  Системний аналіз в екологічній безпеці 
 

Тема 4. Система екологічної безпеки 

4.1 Головна мета системи екологічної безпеки України 

 4.2 Національні інтереси України в екологічній сфері 

 4.3 Напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері 

4.4 Законодавчі основи і функції забезпечення екологічної безпеки 

 

Тема 5. Екологічне управління в природоохоронній діяльності 

5.1 Екологічно безпечне управління використанням токсичних 

хімічних речовин 

 5.2 Екологічно безпечне використання біотехнологій у 

природоохоронній діяльності (цільове управління) 

 5.3 Екологічно безпечне вилучення небезпечних відходів 

(цільове управління) 

 5.4 Екологічно безпечне вилучення твердих відходів і очищення  

стічних вод (цільове управління) 

 5.5 Безпечне та екологічно обґрунтоване вилучення радіоактивних    

відходів (цільове управління) 

 5.6 Види діяльності та об'єкти, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку 

5.7 Екологічна безпека при виникненні сильних фізичних і біологічних 

факторів 

5.8 Вимоги екологічної безпеки до інших небезпечних видів діяльності 



5.9 Спостереження й контроль за забрудненням навколишнього                   

середовища. Надзвичайні екологічні ситуації 

 

Модуль 3.  Управління ризиком с сфері екологічної безпеки 

 

Тема 6. Ризик і безпека 

6.1 Критерії екстремального забруднення навколишнього природного 

середовища 

 6.2 Методи визначення екологічного ризику 

 6.3 Поняття «прийнятного ризику» 

6.4 Гігієнічна регламентація та державна реєстрація небезпечних 

факторів 

  

Тема 7. Екологічна експертиза – фактор екологічної безпеки 

7.1 Екологічна експертиза як один з основних засобів забезпечення 

екологічної безпеки.  

7.2 Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших 

об'єктів. 

  

Тема 8. Стихійні лиха 

8.1 Концепції регулювання взаємовідносин людини і природи. 

Концепція біотичної регуляції навколишнього середовища. 

 8.2 Концепції зниження екологічного ризику    

 8.3 Взаємозв'язок оцінки й управління ризиком 

  

Перелік тем і зміст практичних занять 

 

Тема 1. Визначення ризику виникнення землетрусу. 

Рекомендована література [12, 31, 32, 34, 35, 36] 

Розрахувати сейсмічний ризик території. Визначити заходи по 

запобіганню або ослабленню негативного впливу.  

 

Тема 2. Визначення ризику виникнення зсуву. 

Рекомендована література [12, 27, 30, 31, 32, 33] 

     Визначити тип зсуву за наведеними класифікаціями. Розрахувати 

ймовірність виникнення зсуву. Визначити заходи по запобіганню або 

ослабленню негативного впливу. 

Ознайомлення з визначеннями та класифікаціями зсувів та визначення 

ризику виникнення зсуву. 

 

Тема 3. . Визначення ризику виникнення селей. 

Рекомендована література [12, 27, 28, 29] 



Ознайомитись з визначеннями та класифікаціями селей та визначити 

ризик сходу селю за метеорологічними даними. Визначити заходи по 

запобіганню або ослабленню негативного впливу.  

 

          Тема 4. Визначення ризику виникнення повені. 

Рекомендована література [21, 22, 23, 24, 25, 26] 

    Визначити ймовірність виникнення повені за допомогою моделей типа 

чорного ящику по матеріалам Гідрометслужби. Визначити заходи по 

запобіганню або ослабленню негативного впливу. 

 

          Тема 5. Визначення ризику ерозійної небезпеки 

Рекомендована література [15, 16, 17, 18, 19, 20] 

          Визначити небезпеку змиву ґрунту. Визначити заходи по запобіганню 

або ослабленню негативного впливу. 

 

          Тема 6. Визначення ризику виникнення посухи. 

Рекомендована література [12, 13, 14] 

          На основі матеріалів агрометеорологічних спостережень визначити 

ризик виникнення атмосферної та грунтової посухи й зробити висновок про 

наявність посухи й ступеню її інтенсивності. Визначити заходи по 

запобіганню або ослабленню негативного впливу. 

 

Тема 7. Визначення ризику забруднення водного об’єкту. 

Рекомендована література [9, 10, 11] 

Визначення імовірність прояву ризику забруднення води у річці при 

наявності скиду забруднюючих вод. Визначити заходи по запобіганню або 

ослабленню негативного впливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПО ВИВЧЕННЮ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

При вивченні теми 1 «Понятійно-категоріальний апарат екологічної 

безпеки» студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [9, 10, 11]. 

Особливу увагу треба звернути на термінологію в такій області діяльності 

людей, як забезпечення безпеки, звернути увагу на  складові компоненти та 

зміст національної безпеки, інтересів людини, суспільства, довкілля та 

держави через здійснення управління реальними або потенційними загрозами 

та небезпеками, які є наслідком функціонування антропогенних, природних 

та техногенних систем. Додатковий матеріал для вивчення теми міститься в 

навчальних посібниках [37, 38]. 

 

Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 1 

1. Поняття та зміст екологічної безпеки. 

2. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні 

сфері. 

3. Система екологічної безпеки. 

4. Приоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки. 

5. Характер і зміст сучасних екологічних війн. 

6. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн. 

 

При вивченні теми 2 «Основні риси та критерії екологічної безпеки» 

студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [9, 10, 11]. 

Особливу увагу треба звернути на основні риси, які присущі екологічній 

безпеці та аналіз критеріїв безпеки. Мати уявлення про основні критерії 

безпеки. Додатковий матеріал для вивчення теми міститься в навчальних 

посібниках [37, 38]. 

 

Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 2 

1. Які риси властиві екологічній безпеці? 

2. Основні критерії безпеки. 

3. Дати визначення індивідуального, генетичного, соціального, 

психологічного, економічного, технічного, біологічного, екологічного, 

ресурсного, політико-інформаційного та морального-правового критеріїв 

безпеки. 

 

При вивченні теми 3 «Поняття та види загроз національній безпеці в 

екологічній сфері» студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників 

[9, 10, 11], крім того особливу увагу звернути на загрози національним 

інтересам і національній безпеці в екологічній сфері. Мати уяви про 

концепцію "золотого міліарда", головні причини виникнення надзвичайних 

ситуацій природного характеру, екологічні конфлікти, нетрадиційні загрози, 



нові "екологічні" захворювання. Додатковий матеріал для вивчення теми 

міститься в навчальних посібниках [37, 38]. 

 

Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 3 

1. Приоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки. 

2. Характер і зміст сучасних екологічних війн. 

3. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн. 

 

При вивченні теми 4 «Система екологічної безпеки» студенти повинні 

знати матеріал з навчальних посібників [9, 10, 11], крім того особливу увагу 

звернути на національні інтереси у сфері екологічної безпеки, інтереси 

людини, інтереси суспільства, інтереси держави та особливо державну 

систему забезпечення екологічної безпеки, основні напрямкі забезпечення 

національної безпеки в екологічній сфері, законодавчі основи і функції 

забезпечення екологічної безпеки. Додатковий матеріал для вивчення теми 

міститься в навчальних посібниках [37, 38]. 

 

Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 4 

1. Що є головною метою функціонування системи екологічної безпеки 

України? 

2. Які основні напрямкі забезпечення національної безпеки в 

екологічній сфері? 

3. Що таке екологічна війна? 

4. Які основні засоби ведення екологічних війн? 

5. Які основні принципи екологічної безпеки? 

6. Які пріоритетні завдання радіаційної безпеки? 

7. Що являє собою механізм організаційно-правового забезпечення 

екологічної безпеки? 

8. Функції механізму організаційно-правового забезпечення 

екологічної безпеки? 

 

При вивченні теми 5 «Екологічне управління в природоохоронній 

діяльності» студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [9, 10, 

11], крім того особливу увагу звернути на екологічно безпечне управління 

використанням токсичних хімічних речовин, біотехнологій, екологічно 

безпечне вилучення небезпечних відходів, вилучення твердих відходів і 

очищення стічних вод, безпечне та екологічно обґрунтоване вилучення 

радіоактивних відходів, при виникненні сильних фізичних і біологічних 

факторів. Додатковий матеріал для вивчення теми міститься в навчальних 

посібниках [37, 38]. 

 

 

 



Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 5 

 

1. Які екологічні вимоги щодо охорона довкілля при застосуванні 

засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних хімічних речовин та 

інших препаратів?  

2. Які екологічні вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при 

використанні агресивних хімічних речовин?  

3. Як підтримується екологічна безпека при виникненні сильних 

фізичних і біологічних факторів?  

4. Які заходи проводяться щодо охорона довкілля від забруднення 

виробничими, побутовими та іншими відходами?  

5. Які вимоги екологічної безпеки при використанні ядерної енергії?  

6. Які вимоги екологічної безпеки до інших небезпечних видів 

діяльності. 

 

При вивченні теми 6 «Ризик і безпека» студенти повинні знати 

матеріал з навчальних посібників [9, 10, 11], крім того особливу увагу 

звернути на природно-екологічну класифікацію вгасання природи, 

характеристика градацій, критерії екстремального забруднення навколишнього 

природного середовища та методи визначення екологічного ризику. 

Додатковий матеріал для вивчення теми міститься в навчальних посібниках 

[37, 38]. 

Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 6 

 1. Поняття ризику. Визначення поняття "екологічний ризик". 

 2. Екологічна небезпека, екологічна безпека та їх зв'язок із ризиком. 

 3. Потенційний екологічний ризик. 

 4. Екологічний ризик катастрофічних ситуацій. 

           5. Визначення складових екологічного ризику. 

           6. Принципи управління екологічним ризиком. 

           7. Оцінка ризику. 

      8. Концепції безпеки населения і навколишнього середовища 

діяльність шляхом управління ризиком. 

 

При вивченні теми 7 «Екологічна експертиза – фактор екологічної 

безпеки» студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [9, 10, 11], 

крім того особливу увагу звернути на основні завдання та принципи 

екологічної експертизи, форми екологічної експертизи в Україні, об'єкти 

державної екологічної експертизи, а також екологічні вимоги до розміщення, 

проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації 

підприємств, споруд та інших об'єктів. Додатковий матеріал для вивчення 

теми міститься в навчальних посібниках [37, 38]. 

 

 



Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 7 

1. Які завдання та мета екологічної експертизи?  

2. Які принципи екологічної експертизи?  

3. Як організується екологічна експертиза?  

4. Що є об’єктами державної екологічної експертизи?  

5. Які екологічні вимоги до побудови об’єктів нових промислових 

підприємств?  

6. Які екологічні вимоги до систем водопостачання?  

7. Які екологічні вимоги до систем електрозабезпечення?  

8. Які екологічні вимоги до систем газопостачання? хорона довкілля 

при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних 

хімічних речовин та інших препаратів.  

 

При вивченні теми 8 «Стихійні лиха» студенти повинні знати матеріал 

з навчальних посібників [9, 10, 11], крім того особливу увагу звернути на 

тектонічні, топологічні, метеорологічні стихійні явища та антропогенні 

(техногенні) надзвичайні ситуації. Мати уяву про концепції регулювання 

взаємовідносин людини і природи та концепцію біотичної регуляції 

навколишнього середовища, концепції зниження екологічного ризику, 

взаємозв'язок оцінки й управління ризиком. Додатковий матеріал для 

вивчення теми міститься в навчальних посібниках [37, 38]. 

 

Питання для самоперевірки при вивченні теоретичного 

матеріалу за темою 8 

1. Що таке стихійне лихо, в чому виражається його екологічний вплив 

на довкілля?  

2. Які основні види стихійного лиха, в чому їх небезпека для людини?  

3. Які стихійні явища називаються тектонічними, дати їм 

характеристику?  

4. Які стихійні явища називаються топологічними, дати їм 

характеристику?  

5. Які стихійні явища називаються метеорологічними, дати їм 

характеристику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Головною формою організації вивчення дисципліни «Методологія та 

теорія екологічної безпеки» є програмні лекції та самостійна робота над 

програмою курсу. 

Основною формою контролю засвоєння знань є контрольні роботи, які 

дозволяють оцінити успішність засвоєння студентом навчального матеріалу 

дисципліни. Контрольна робота складається з питань самоконтролю при 

вивченні теоретичного матеріалу з усіх тем, що входять до відповідного 

модуля. 

Кваліфікаційні вимоги до студентів, які вивчають курс  «Методологія 

та теорія екологічної безпеки» - володіти знаннями, уміннями і навичками з 

основних модулів. 

 Інтегральна оцінка засвоєння студентом знань та вмінь по навчальній 

дисципліні складається з оцінок, отриманих студентами по окремих модулях. 

При цьому в інтегральну (підсумкову) оцінку входять оцінки по кожному 

виду занять і по кожному модулю із своєю вагою, яка відображає: 

- значущість даного модуля з точки зору засвоєння студентами базових 

знань і умінь; 

- ритмічність роботи студента, тобто виконання студентом 

контрольних заходів даного модуля в термін, який встановлено навчальним 

планом дисципліни. 

Увесь програмний курс лекцій розбито на 3 логічно пов`язані змістовні 

модулі. Модулі з теоретичної частини  включають по декілька тем, які 

пов`язані між собою. 

Нижче наведено опис методики проведення модульного поточного та 

підсумкового контролю рівня набутих студентами знань, вмінь та навичок, 

яка передбачає характеристику: 

- кількості змістовних модулів з теоретичної частини; 

- перелік форм контролю з кожного змістовного модулю; 

- максимальної суми балів з кожного змістовного модуля. 

В цілому на дисципліну відведено 100 балів: 60 балів контрольна 

робота та 40 балів на усне опитування студента (УО).  

Підсумковий семестровий контроль проводиться на основі накопиченої 

(інтегральної) суми балів, яку отримав студент по підсумкам контролюючих 

заходів, що проводяться по навчальній дисципліні. Контролюючі заходи 

поділяються на два типа: 

- поточні, які здійснюються на протязі семестру за теоретичною 

частиною дисципліни; 

- семестрові контролюючі заходи,які проводяться на протязі 

екзаменаційної сесії (залік). 

Підсумковий семестровий контроль передбачає дві форми оцінювання 

успішності засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни: 

- кількісна оцінка; 

-    якісна оцінка.  



Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового 

контролю (залік), якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою 

навчальною программою дисципліни і набрав за модульною системою суму 

балів не менше 50% від максимально можливої за теоретичну частину 

дисципліни, що складає 50 балів. 

Викладач виставляє якісну оцінку у заліково-екзаменаційну відомість 

тим студентам, які мають на останній день семестру інтегральну суму балів 

поточного контролю, достатню для отримання позитивної оцінки  (60% та 

більше). 

На підставі кількісної оцінки (бал успішності) виставляється якісна 

оцінка – двобальна (зараховано, на зараховано), оскількі така форма 

семестрового контролю використовується для семестрового заліку. 

По лекційнiй частинi дисципліни виконується 3 контрольнi роботи.  

Студенти, які отримали по практичним заняттям менш 20 балів не 

допускаються до інтегрованого контролю по дисципліні і не атестуються до 

погашення навчальної заборгованості з вказаних видів занять. 

Питання про допуск до семестрового заліку за підсумкам и поточного 

контролю розглядається лише за умови, якщо фактична сума балів за 

теоретичну та практичну частину складає не менше 50 % з кожної. 

Питання про отримання семестрового заліку за підсумкам и поточного 

контролю розглядається лише за умови, якщо оцінка роботи студента за 

всіма змістовними модулями (ОЗ), тобто сума оцінок за теоретичну та 

практичну частини дисципліни складає не менше 60 % від максимально 

можливої за всі змістовні модулі та не менше 50 % від максимально 

можливої за залікову контрольну роботу (ОКР).  

Розрахунок інтегральної оцінки з дисципліни: 

 

В=0,75ОЗ +0,25ОКР 

 

Шкала відповідності інтегральних оцінок в сумарній атестації з 

дисципліни у вигляді заліку    

  

Інтегральна сума балів по дисципліні Оцінка 

У % У балах  

˂ 60% від максимальної суми балів ˂ 60 не зараховано 

60-100% від максимальної суми балів 60-100 зараховано 

 

 

По кожному лекційному модулю проводиться контрольна робота: по 

лекційнiй частинi дисципліни виконується 3 контрольнi роботи, за кожну 

студент може отримати 20 балів (за дві модулі всього 60 балів). По 



практичній частинi дисципліни виконуються практичні завдання та усне 

опитування, за кожне студент може отримати до 5 балів (всього 40 балів).  

Студенти, які на останній день семестру мають інтегральну суму балів 

поточного контролю, недостатню для отримання позитивної оцінки (менше 

60%), складають письмовий залік по тестових завданнях. 

 

Таблиця 6.  Шкала відповідності оцінок в системах університету, 

національній системі та системі оцінювання ЕКТАС 

 

За шкалою  

ЕСТS 

За 

національною 

системою 

Визначення За системою 

університету 

(в процентах) 

А 5(відмінно) відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

90-100 

В 4 (добре) вище середнього рівня з 

кількома помилками  
82 – 89,9 

С 4 (добре) в цілому правильна робота 

з певною кількістю грубих 

помилок 

74 – 81,9 

D 3 (задовільно) Непогано, але зі значною 

кількістю помилок 
64 – 73,9 

Е 3 (задовільно виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60 – 63,9 

FХ 2 (незадовільно) з можливістю перескласти 35 – 59,9 

F 2 (незадовільно з обов'язковим  повторним 

курсом навчання 
1 – 34,9 

 


