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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  4  

Галузь знань 

10 «Природничі науки» 
(шифр і назва) Цикл професійної 

(обов'язкової) підготовки  спеціальність 101 

«Екологія» 
 (шифр і назва) 

Модулів  2  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 6  2020 2021 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 120  

6-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 1,4/2 

третій освітньо-науковий 

рівень  

 

_«доктор філософії» 

14 год. 16 год. 

Семінарські, практичні  

12 год., 4 год. 10 год., 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

30 год. 30 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 60/60. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: надання аспірантам теоретичних знань, формування у них системного 

наукового мислення і набуття практичних навиків у галузі аналізу складних 

систем навколишнього середовища в умовах антропогенного впливу. Системний 

аналіз – це сукупність методологічних засобів, що використовуються для 

підготовки та обґрунтування рішень при дослідженні складних проблем, об'єктів 

та явищ різної природи і характеру, які розглядаються у вигляді систем. 

Завдання: формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор 

філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній 

діяльності рівня знань для забезпечення можливостей використання набутих 

знань та умінь для опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля під 

впливом планованої діяльності в умовах обмеженої інформації, а також для 

розробки дисертаційної роботи.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» повинні: 

знати: 

• методичні засади системного підходу і системного аналізу; 

• основні системні визначення; 

• принципи, основні етапи та методи системного аналізу; 

• основи моделювання екологічних систем; 

• основи моделювання системи «навколишнє середовище – планована 

діяльність»; 

• основні засади методології комплексної оцінки впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище; 

• основні засади методології управління екологічною безпекою системи 

вміти: 

- відтворювати процеси і явища як цілісну систему; 

- виявляти системні закономірності; 

- визначати систему для розв'язання конкретних проблем (ситуацій), 

будувати та досліджувати її модель;  

- враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів системи 

(підсистем); 

- виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, робити 

висновки; 

- виконувати аналіз систем «навколишнє середовище – планована 

діяльність»; 

- виконувати комплексну оцінку впливу планованої діяльності на 

навколишнє середовище; 

- визначати пріоритети елементів системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність»; 

- визначати пріоритети варіантів системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність»; 
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- визначати пріоритети природоохоронних заходів в задачах управління 

екологічною безпекою системи «навколишнє середовище – планована 

діяльність» 

мати навички: 

- визначати та описувати структуру впливів планованої діяльності на 

навколишнє середовище; 

- користуватися методичною, нормативною й законодавчою базою і надавати 

рекомендації стосовно забезпечення охорони компонентів навколишнього 

середовища від антропогенного навантаження; 

- прикладного застосування знань та методів системного аналізу у 

практичному природокористуванні; 

- на основі збору, систематизації, обробки, аналізу і інтерпретації інформації 

про природні компоненти оцінювати якість навколишнього середовища, 

розробляти природоохоронні рекомендації; 

- аналізувати провідні фактори впливу планованої діяльності; 

- проводити первинний опис та картографування ландшафтних показників 

території; 

- одержання та візуалізації інформації щодо поточного стану різних 

компонентів довкілля. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» (см. Осв. Програму) 

ІК. Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та 

науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. 

ЗК01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу. 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК02. Здатність до формування системного наукового світогляду сучасного 

природознавства, професійної етики та загальнокультурного світогляду. 

ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій. 

 

Результати навчання:  
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ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  

та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною 

цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового 

методу пізнання. 

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності. 

ПР11 Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під 

час реалізації комплексних наукових проектів. 

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і 

науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Основні засади системного аналізу навколишнього 

середовища (7 лекцій, 6 семінарів, 2 практичних заняття, 15 самостійних 

робіт) 

Змістовий модуль 1. Введення в системний аналіз (СА).  

Тема 1.1. Історія розвитку системних уявлень.  

Етапи розвитку СА. Поняття, склад та структура системи. Процедура 

проведення системного аналізу. 

Тема 1.2. Предмет та завдання СА.  

Мета вивчення СА і його основні завдання. Сутність системного підходу та 

СА. Аспекти СА. Напрямки використання СА. Нормативно-правове регулювання 

природоохоронної діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Загальні засади теорії систем. 

Тема 2.1. Система і середовище. 

Особливості та властивості систем. Середовище і його роль у житті системи. 

Різноманіття середовищ. Взаємодія системи і середовища. Механізми покращення 

стану довкілля.  

Тема 2.2. Структура, функції, мета та цілі систем. 

Визначення понять «структура», «підсистема». Типи структур. Функції 

системи. Мета та ціль системи. Структурний аналіз. Оцінка стану та якості 

природних екосистем. Оцінка стану та якості антропогенно-змінених екосистем. 
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Тема 2.3. Зв’язки. 

Визначення поняття «зв’язок». Класифікація зв'язків. Зворотні зв'язки. 

Позитивний та негативний зворотній зв'язок. Екологічне вдосконалення зв’язків 

«виробництво-споживання». 

Тема 2.4. Класифікація систем.  

Приклади класифікації систем. Класи структур системи за ступенем 

централізації. Великі системи. Складні системи. Динамічні системи. 

Вдосконалення систем екологічного управління. Ранжування складних систем за 

обсягом впливу на довкілля. Вибір варіанту розміщення планованої діяльності. 

 

Змістовий модуль 3. Методологічні засади системного підходу та СА. 

Тема 3.1. Методи опису структур складних систем. 

Словесний опис. Аналітичний (математичний, словесно-формульний) опис. 

Функціональний опис. Декомпозиція системи. Структурний опис. Опис систем за 

допомогою графів. Морфологічний опис системи. Інформаційний опис системи.  

Тема 3.2. Функціонування систем. 

Складові функціонування системи. Поняття простору, стану і поведінки 

системи. Системоутворюючі і системоруйнуючі фактори. Механізм розвитку 

систем. 

Тема 3.3. Принципи системного підходу. 

Концепція і принципи системного підходу. Системні підходи в науковому 

пізнанні об’єктів. Етапи дослідження системи. Прийняття рішень на основі 

системного підходу. Прийняття рішень щодо вибору найбільш екологічно 

безпечної технології планованої діяльності. Екологічна стандартизація, 

сертифікація та ліцензування у сфері охорони довкілля. 

 

Модуль 2. Системний аналіз системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність» (8 лекцій, 5 семінарів, 2 практичні роботи, 15 

самостійних робіт) 

Змістовний модуль 4. Системний аналіз та моделювання екологічних 

систем. 

Тема 4.1. Етапи і процедури СА. ОВНС, ОВД, СЕО.  

Схема СА. Послідовність СА за процедурою ОВД. Послідовність СА за 

процедурою СЕО. Етапи здійснення СЕО. Застосування методів та інструментів в 

СА. 

Тема 4.2. Моделі та методи моделювання систем. 

Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування системи. 

Класифікація моделей. Модель «чорного ящика». Моделі складу та структури 

системи. Методи моделювання систем. Метод мозкового штурму. Метод дерева 

цілей. Сценарії розвитку екологічних ситуацій. 

 

Змістовний модуль 5. Системний аналіз та моделювання системи 

«навколишнє середовище – планована діяльність». 
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 Тема 5.1. Основні засади комплексної оцінки впливів планованої діяльності 

на навколишнє середовище. Процедури оцінки транскордонних впливів.  

Основні принципи екологічної оцінки. Процедури оцінки впливів в Україні 

та світі. Комплексна оцінка транскордонних впливів. Характер взаємодії об’єктів 

з водним середовищем. Фактори впливів на поверхневі води.  

Тема 5.2. Системний підхід до проблеми оцінки впливів на навколишнє 

середовище. 

Формалізовані методи. Експертні методи. Матричні методи. Шкалування 

показників впливів і визначення їх значущості. Методи системного аналізу 

проблемної ситуації. Системний підхід до проблеми оцінки транскордонних 

впливів з боку сусідніх держав. 

Тема 5.3. Основні положення методології комплексної оцінки впливів 

планованої діяльності. 

Основні типи та особливості взаємодії факторів середовища і факторів 

впливів. Моделювання структури впливу. Ранжування впливів за масштабами. 

Комплексна оцінка впливів діючих підприємств на довкілля. Типові порушення 

природоохоронного законодавства у проектних рішеннях. 

Тема 5.4. Основні положення управління екологічною безпекою планованої 

діяльності. 

Критерії та принципи екологічної безпеки. Вербально-аргументована 

комплексна оцінка впливів. Система управління екологічною безпекою. 

Автоматизовані системи контролю за станом і якістю складових довкілля. 

Інженерно-екологічні методи та технології охорони довкілля. Екологічне 

проектування та екологізація антропогенної діяльності. 

 

Змістовний модуль 6. Комбінований (вербальний і формалізований) метод 

прийняття рішень. 

Тема 6.1. Узагальнена структура комбінованого методу прийняття рішень. 

Основні принципи комбінованого методу. Метод аналізу ієрархій. Правила 

систематизації елементів для експертно-аналітичних процедур. Основні 

положення методології визначення очікуваного екологічного ефекту за 

екологічними показниками від впровадження методу. 

Тема 6.2. Моделювання ієрархічних структур для задач багатокритеріальної 

комплексної оцінки впливів і управління екологічною безпекою. 

Задачі багатокритеріальної комплексної оцінки впливів. Задачі вибору 

варіанту. Задачі управління екологічною безпекою. Задачі багатокритеріальної 

комплексної оцінки при кумуляції впливів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пз лаб сем с.р. л пз лаб сем с.р. 

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

Модуль 1 Основні засади системного аналізу навколишнього середовища 
Змістовий модуль 1. Введення в системний аналіз (СА) 

Тема 1.1. Історія 

розвитку системних 

уявлень 

4 2 - - - 2       

Тема 1.2. Предмет та 

завдання СА 
4 - - - 2 2       

Разом за змістовим 

модулем 1 
8 2 - - 2 4       

Змістовий модуль 2. Загальні засади теорії систем 

Тема 2.1. Система і 

середовище 
4 2 - - - 2       

Тема 2.2. Структура, 

функції, мета та цілі 

систем 

6 - - - 2 4       

Тема 2.3. Зв’язки 8 2 - - 2 4       
Тема 2.4. 

Класифікація систем 
8 2 2 - - 4       

Разом за змістовим 

модулем 2 
26 6 2 - 4 14       

Змістовий модуль 3. Методологічні засади системного підходу та СА 

Тема 3.1. Методи 

опису структур 

складних систем 

10 2 - - 4 4       

Тема 3.2. 

Функціонування 

систем 

6 2 - - - 4       

Тема 3.3. Принципи 

системного підходу 
10 2 2 - 2 4       

Разом за змістовим 

модулем 3 
26 6 2 - 6 12       

Разом за модулем 1 60 14 4 - 12 30       

Модуль 2 Системний аналіз системи «навколишнє середовище – планована 

діяльність» 
Змістовий модуль 4. Системний аналіз та моделювання екологічних систем 

Тема 4.1. Етапи і 

процедури СА. 

ОВНС, ОВД, СЕО 

6 2 - - 2 2       

Тема 4.2. Моделі та 

методи моделювання 

систем 

6 2 - - - 4       
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Разом за змістовим 

модулем 4 
12 4 - - 2 6       

Змістовий модуль 5. Системний аналіз та моделювання системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність» 

Тема 5.1. Основні 

засади комплексної 

оцінки впливів пла-

нованої діяльності на 

навколишнє середо-

вище. Процедури 

оцінки транскор-

донних впливів. 

6 2 - - 2 2       

Тема 5.2. Системний 

підхід до проблеми 

оцінки впливів на 

навколишнє 

середовище. 

10 2 - - 2 6       

Тема 5.3. Основні 

положення методо-

логії комплексної 

оцінки впливів пла-

нованої діяльності. 

8 2 - - 2 4       

Тема 5.4. Основні 

положення управ-

ління екологічною 

безпекою планова-ної 

діяльності. 

8 2 - - - 6       

Разом за змістовим 

модулем 5 
32 8 - - 6 18       

Змістовий модуль 6. Комбінований (вербальний і формалізований) метод прийняття рішень. 

Тема 6.1. Узагаль-

нена структура ком-

бінованого методу 

прийняття рішень. 

8 2 - - 2 4       

Тема 6.2. Моделю-

вання ієрархічних 

структур для задач 

багатокритеріальної 

комплексної оцінки 

впливів і управління 

екологічною 

безпекою. 

8 2 4 - - 2       

Разом за змістовим 

модулем 6 
16 4 4 - 2 6       

Разом за модулем 2 60 16 4 - 10 30       
Усього годин             

Усього годин за 

дисципліну 
120 30 8  22 60       

 

 



 

 

 

11 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Тема 

з/м 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.2 Модуль 1. Основні засади системного аналізу навколишнього 

середовища.  

Введення в системний аналіз. Предмет та завдання СА 

2 

2 2.2 Загальні засади теорії систем. Структура, функції, мета та цілі 

системи 

2 

3 2.3 Загальні засади теорії систем. Зв’язки. Класифікація зв’язків 

системи 

2 

4 3.1 Методологічні засади системного підходу та СА. Методи опису 

структур складних систем 

4 

5 3.3 Методологічні засади системного підходу та СА. Принципи 

системного підходу. Системний підхід в науковому пізнанні 

об’єктів. 

2 

6 4.1 Модуль 2. Системний аналіз системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність» 

Системний аналіз та моделювання екологічних систем. Етапи і 

процедури СА, ОВНС, ОВД, СЕО. 

2 

7 5.1 Системний аналіз та моделювання системи «навколишнє 

середовище – планована діяльність». Основні засади комплексної 

оцінки впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Процедури оцінки транскордонних впливів 

2 

8 5.2 Системний аналіз та моделювання системи «навколишнє 

середовище – планована діяльність». Системний підхід до проблеми 

оцінки впливів на навколишнє середовище. Системний підхід до 

проблеми оцінки транскордонних впливів з боку сусідніх держав. 

2 

9 5.3 Системний аналіз та моделювання системи «навколишнє 

середовище – планована діяльність». Основні положення 

методології комплексної оцінки впливів планованої діяльності. 

Особливості взаємодії факторів середовища і факторів впливів. 

Комплексна оцінка впливів діючих підприємств на довкілля. Типові 

порушення природоохоронного законодавства у проектних 

рішеннях. 

2 

10 6.1 Комбінований (вербальний і формалізований) метод прийняття 

рішень. Методологія розрахунків очікуваного економічного ефекту 

від впровадження методу. 

2 

  Разом 22 

 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Тема Назва практичної роботи Кількість 

годин 

1 2.4 Ранжування складних систем за обсягом впливу на довкілля. 

Вибір варіанту розміщення планованої діяльності 

2 

2 3.2 Прийняття рішень щодо варіантів найбільш екологічно 

безпечної технології планованої діяльності на основі системного 

підходу 

2 

3 

4 

6.2 Моделювання ієрархічних структур для задач 

багатокритеріальної комплексної оцінки впливів і управління 

4 
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екологічною безпекою. Вибір варіанта реконструкції 

водосховища експертно-аналітичним методом 

  Разом 8 

 

 

7. Лабораторні роботи (не передбачено навчальним планом) 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Тема 

з/м 

Назва теми Кількість 

годин 
1  1.1 Модуль 1. Основні засади системного аналізу 

навколишнього середовища 

Етапи розвитку системного аналізу. Поняття, склад та 

структура системи. Процедура проведення СА. 

2 

2  1.2 Нормативно-правове регулювання природоохоронної 

діяльності в Україні 

2 

3  2.1 Середовище і його роль у житті системи. Механізми 

покращення стану довкілля 

2 

4  2.2 Типи структур системи в залежності від характеру 

організації елементів у системі. Оцінка стану та якості 

природних екосистем. Оцінка стану та якості 

антропогенно-змінених екосистем. 

4 

5  2.3 Класифікація зворотних зв’язків системи. Екологічне 

вдосконалення зв’язків «виробництво-споживання» 

4 

6  2.4 Класи структур системи за ступенем централізації. 

Складні системи. Динамічні системи. Вдосконалення 

систем екологічного управління 

4 

7  3.1 Морфологічний опис системи. Опис системи за 

допомогою графів 

4 

8  3.2 Складові функціонування системи. Поняття простору, 

стану і поведінки системи. Системоутворюючі і 

системоруйнуючі фактори. Механізм розвитку систем. 

4 

9  3.3 Екологічна стандартизація, сертифікація та 

ліцензіонування у сфері охорони довкілля 

4 

10  4.1 Модуль 2. Системний аналіз системи «навколишнє 

середовище – планована діяльність» 

Застосування методів та інструментів в СА. 

2 

11  4.2 Моделювання як метод наукового пізнання. Класифікація 

моделей. Модель «чорного ящика». Моделі складу та 

структури системи. Методи моделювання систем. Метод 

мозкового штурму. Метод дерева цілей. Сценарії розвитку 

екологічних ситуацій. 

4 

12  5.1 Основні принципи екологічної оцінки. Процедури оцінки 

впливів в Україні та світі. Характер взаємодії об’єктів з 

водним середовищем. Фактори впливів на поверхневі 

води. 

2 

13  5.2 Формалізовані методи оцінки впливів. Експертні методи. 

Матричні методи. Шкалування показників впливів і 

визначення їх значущості. Методи системного аналізу 

6 
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проблемної ситуації.  

14  5.3 Основні типи взаємодії факторів середовища і факторів 

впливів. Моделювання структури впливу. Ранжування 

впливів за масштабами.  

4 

15  5.4 Критерії та принципи екологічної безпеки. Вербально-

аргументована комплексна оцінка впливів. Система 

управління екологічною безпекою. Автоматизовані 

системи контролю за станом і якістю складових довкілля. 

Інженерно-екологічні методи та технології охорони 

довкілля. Екологічне проектування та екологізація 

антропогенної діяльності. 

6 

16  6.1 Основні принципи комбінованого методу прийняття 

рішень. Метод аналізу ієрархій. Правила систематизації 

елементів для експертно-аналітичних процедур.  

4 

17  6.2 Задачі багатокритеріальної комплексної оцінки впливів. 

Задачі вибору варіанту. Задачі управління екологічною 

безпекою. Задачі багатокритеріальної комплексної оцінки 

при кумуляції впливів. 

2 

 Разом  60 

 

9. Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 

 

Під час викладання дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього 

середовища» використовуються наступні методи забезпечення професійно-

орієнтованої спрямованості навчання слухачів: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником заняття 

здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу з наголосом 

на його подальше практичне застосування під час виконання службових 

обов’язків); 

 – обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального заняття, 

особлива увага звертається на практичні питання, пов’язані з вивченням керівних 

документів з питань охорони навколишнього природного середовища від 

промислових забруднень та на питання проведення практичних розрахунків); 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий результат 

виконання відповідного завдання під час проведення практичних занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять на 

прикладах розгляду зразків документів з питань екологічної безпеки, екологічних 

паспортів об’єктів забруднення, тощо); 

– творчого підходу (викликає у слухачів почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття 

відповідного завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення 

вказаного завдання допоможе кожному з них в подальшому натхненно 

вирішувати подібні завдання під час службової діяльності); 
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– контролю (спрямований на те, що кожний аспірант повинен в кінцевому 

результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент завдання, яке 

йому ставилося). 

11. Методи контролю 

 

Під час викладання навчальної дисципліни «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища» використовуються наступні методи контролю 

аспірантів: 

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної 

навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто навчається.                                              

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на 

кожному практичному занятті шляхом проведення усного і письмового 

опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння навчального 

матеріалу, стимулювання навчальної роботи аспірантів та вдосконалення 

методики проведення занять. 

Поточний контроль може проводитися наступними способами: 

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів навчальних 

занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

попереднього заняття; 

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою перевірки 

рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, або після 

завершення вивчення слухачами матеріалу змістового модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення вивчення 

слухачами матеріалу блоку змістових модулів; 

– комбінована форма контролю – поєднання під час проведення навчальних 

занять усного опитування та експрес-контролю, або експрес-контролю з тестовим 

контролем з метою максимального охоплення кількості залучених до контролю 

слухачів і більш якісної перевірки рівня засвоєння ними знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і здійснюється у 

формі виконання слухачем модульного контрольного завдання (контрольної 

роботи, тесту тощо) та є обов’язковим для слухача. Протягом навчального 

семестру під час вивчення дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення 

екологічної безпеки» проводиться два модульні контролі. 

Підсумкова модульна оцінка визначається як сума поточної та контрольної 

оцінок (балів) з даного модуля. Оцінювання кожного контрольного модуля 

необхідно проводити таким чином, щоб звітність за результатами засвоєння 

модуля була за обов’язкові види робіт та допоміжні завдання (у цьому разі 

повинна враховуватись активність та поточна успішність слухача на семінарах, 

групових заняттях тощо). 

Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами підсумкових 

модульних (залікових) оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів. З навчальної 

дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки» 

підсумковою формою семестрового контролю є залік. 

Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит.  
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Для оцінки знань аспірантів використовується поточний та підсумковий 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

методом опитування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення 

дисципліни аспіранти виконують шість модульних контрольних робіт. 

Підсумкова форма контролю - іспит. 

 

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти перед здаванням іспиту  

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ6 

10 5 10 5 10 5 10 5 15 5 15 5 100 

 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти перед здаванням заліку  
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 МК ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 іспит  

 

 

100 

Т1.1, Т 1.2 Т 2.1- Т2.4 Т3.1 -  

Т3.3 

Т1 - 3 Т 4.1,   Т 

4.2 

Т 5.1 - 

Т 5.6 

Т 6.1 – 

Т 6.2 

 

10 10 10 15 10 10 10 25 
 

 

Т1.1, Т1.2 ... Т6.2 – теми змістових модулів. 

ЗМ1, ЗМ2 …ЗМ6 - змістовні модулі. 

МК – модульна контрольна робота. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю 

(модульний контроль) 

Модуль 1. Основні засади системного аналізу навколишнього середовища 

 

1. Етапи розвитку системного аналізу. Історія розвитку системного аналізу як 

науки. 

2. Комплексний розгляд складних систем навколишнього середовища в 

умовах антропогенного впливу. Нормативно-правове регулювання 

природоохоронної діяльності в Україні. 

3. Мета вивчення СА і його основні завдання. Особливості СА. Напрямки 

використання. 

4. Предмет теорії систем. Особливості та властивості систем. 

5. Середовище та його роль у житті системи. Різноманіття середовищ. 

6. Механізм покращення стану довкілля. 

7. Визначення понять «структура», «елемент», «підсистема». Типи структур. 

8. Класифікація функцій системи. Оцінка стану та якості природних систем. 

9. Типи структур системи в залежності від характеру організації елементів в 

системі. Оцінка стану та якості антропогенно-змінених екосистем. 

10. Визначення поняття «зв’язок». Класифікація зв’язків системи. 

11. Класифікація систем. Приклади класифікації систем. 

12. Методи опису структур складних систем. 

13. Складові функціонування системи. Поняття простору, стану і поведінки 

системи. 

14. Системні підходи в науковому пізнанні об’єктів. Прийняття рішень на 

основі системного підходу. 

15. Етапи дослідження системи. Екологічна стандартизація, сертифікація та 

ліцензування у сфері охорони довкілля. 

 

Модуль 2. Системний аналіз системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність» 

 

1. Схема системного екологічного аналізу. Етапи і процедури СА. ОВНС, 

ОВД, СЕО. 

2. Класифікація моделей в системному аналізі. Модель «чорного ящика». 

3. Методи та інструменти в системному аналізі. Метод сценаріїв. Метод 

наукового штурму. Метод дерева цілей. 

4. Моделювання системи «навколишнє середовище-планована діяльність». 

Фактори впливу. Фактори середовища. Комплексна оцінка транскордонних 

впливів. Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки 

транскордонних впливів. 

5. Світовий досвід щодо процедур оцінки впливів. Процедури оцінки впливів в 

Україні. 
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6. Формалізовані методи оцінки впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище 

7. Матричні методи оцінки впливів на навколишнє середовище. Системний 

підхід до проблеми оцінки впливів на довкілля з боку сусідніх держав. 

8. Моделювання структури впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовище. 

9. Ранжування впливів за масштабами. Інженерно-екологічні методи та 

технології охорони довкілля. 

10. Характер взаємодії об’єктів з водним середовищем. Фактори впливу 

планованої діяльності на поверхневі води. 

11.  Вербально-аргументована комплексна оцінка впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище. 

12. Основні принципи комбінованого методу прийняття рішень з екологічної 

безпеки. Метод аналізу ієрархій. Методика визначення очікуваного 

економічного ефекту за екологічними показниками. 

13. Система управління екологічною безпекою планованої діяльності. 

Автоматизовані системи контролю за станом та якістю складових довкілля. 

14. Задача вибору варіантів планованої діяльності. 

15. Задача багатокритеріальної комплексної оцінки впливів. Задача 

комплексної оцінки при кумуляції впливів 

 

13.2. Плани семінарських занять 

Плани семінарських занять наведені в окремому методичному матеріалі 

щодо проведення вказаного виду навчальних занять (Додаток А). 

 

13.3. Курс семінарських занять 

Курс семінарських занять з дисципліни «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища» наведені в окремому методичному матеріалі. 

 

13.4. Завдання для самостійної роботи аспірантів 

Завдання для самостійної роботи аспірантів наведені у методичному 

матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системний 

аналіз якості навколишнього середовища» (Додаток Б). 

 

13.5. Плани практичних занять 

Плани практичних занять наведені в окремому методичному матеріалі щодо 

проведення вказаного виду навчальних занять (Додаток В). 

 

13.6. Практикум наведено в окремому методичному матеріалі. 
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13.7. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

Матеріали до контрольних робіт за модулями наведені у Додатку Г. 

 

13.8. Пакет білетів до іспиту для перевірки знань 

 

Пакет білетів для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни 

наведений в окремому методичному матеріалі  (Додаток Д).  
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