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1. Анотація 

 

Силабус навчальної дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього 

середовища» для підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем 

освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» розроблена відповідно до  освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії із спеціальності 101 «Екологія». 

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Системний 

аналіз якості навколишнього середовища» сприяють розвитку професійного 

мислення в здобувачів. Вони допомагають формуванню 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. Даний курс передбачає вивчення засад 

теорії систем, системного підходу та системного аналізу складних систем 

навколишнього середовища. 

 

 

2. Інформація про викладача 

 

Загальна інформація 

Аніщенко Людмила Яківна, завідувач  лабораторії 

оцінки впливу на навколишнє середовище та 

екологічної експертизи, доктор технічних наук, 

доцент  

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Бакуліна, 6, кабінет № 318. Телефон 

(робочий) – (057)702-15-82.  

Е-mail l_anishenko@ukr.net 

Наукові інтереси* 

Екологічна безпека. 

Впровадження системного аналізу в процедури 

оцінки впливу на довкілля (ОВД, ОВНС, СЕО) 

Професійні здібності* 

Професійні знання, досягнення практичного змісту у 

сфері наукових інтересів, значний досвід 

викладацької діяльності. 

* – заповнюється за бажанням НПП. 

 

 

3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу.  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щовівторка і щочетверга з 11.00 до 12.00 у кабінеті № 309. У разі необхідності час 

додаткової консультації аспіранта погоджується окремо. 

 

 

mailto:l_anishenko@ukr.net
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4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Пререквізити: «Методологія та методи наукового аналізу», «Методика 

викладання у вищій школі», «Міжнародний досвід забезпечення екологічної 

безпеки», «Стратегія сталого розвитку», «Математичне моделювання процесів 

забруднення компонентів навколишнього природного середовища», «Радіаційна 

екологія», «Моніторинг навколишнього природного середовища», «Оцінка впливу 

на навколишнє природне середовище». 

Постреквізити: виконання та захист дисертаційної роботи. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища» є 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. 

Зазначена мета реалізується за рахунок:  

- ознайомлення аспірантів з загальними положеннями нормативно-правових 

актів держави з питань охорони навколишнього природного середовища; 

- набуття аспірантами чітких знань і вмінь щодо забезпечення необхідного 

рівня особистої та колективної відповідальності за збереження довкілля в умовах 

антропогенного тиску; 

- формування у аспірантів необхідного рівня знань та умінь з питань 

охорони навколишнього природного середовища, активної життєвої позиції щодо 

практичної реалізації принципу пріоритетності охорони навколишнього 

природного середовища. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз 

якості навколишнього середовища» є 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен отримати: 

знання:  

• 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»; 
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• основні засади методології комплексної оцінки впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище; 

• основні засади методології управління екологічною безпекою системи. 

уміння:  

• 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»; 

• визначати пріоритети природоохоронних заходів в задачах управління 

екологічною безпекою системи «навколишнє середовище – планована 

діяльність» 

комунікації:  

• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

• здатність мотивувати людей рухатись до спільної мети; 

• здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур 

дослідницької та / або інноваційної діяльності; 

• здатність доводити до фахівців та нефахівців знання та власні висновки; 

• здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення 

професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування; 

• здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних 

підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

автономія та відповідальність:  

• здатність приймати обґрунтовані рішення; 

• здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

• здатність розробляти та управляти проектами; 

• здатність мотивувати людей рухатись до спільної мети; 

• здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової 

новизни; 
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• здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур 

дослідницької та / або інноваційної діяльності; 

• здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних 

явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності; 

• здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення 

професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування; 

• здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей; 

• здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти фахівець третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії»:  

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:  

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. 
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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 

 

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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6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

 
Т

и
ж

д
ен

ь 

н
ав

ч
ан

н
я
  

Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

Модуль 1. Основні засади системного аналізу навколишнього 

середовища  

Змістовий модуль 1. Введення в системний аналіз (СА) 

1-6 

Тема 1.1. Історія розвитку системних уявлень.  

Етапи розвитку СА. Поняття, склад та структура 

системи. Процедура проведення системного аналізу. 

 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 2 год. 

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. 

Лек – 0 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 2 год. 

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.  

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 2 год. 

7-14 

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. 

Лек – 0 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 4 год. 

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». 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 2 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 4 год. 

 

 
Змістовий модуль 3. Методологічні засади системного 

підходу та СА. 
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15-

21 

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.  

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 4 год. 

СР – 4 год. 

Тема 3.2. Функціонування систем. 

Складові функціонування системи. Поняття простору, 

стану і поведінки системи. Системоутворюючі і 

системоруйнуючі фактори. Механізм розвитку систем. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 2 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 4 год. 

 Модульний контроль.  

Модуль 2. Системний аналіз системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність»  

 
Змістовний модуль 4. Системний аналіз та 

моделювання екологічних систем. 

 

1-4 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 2 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 4 год. 

 

 

Змістовний модуль 5. Системний аналіз та 

моделювання системи «навколишнє середовище – 

планована діяльність». 

 

5-11 

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 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 2 год. 
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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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 6 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 6 год. 

 
Змістовний модуль 6. Комбінований (вербальний і 

формалізований) метод прийняття рішень. 

 

12-

15 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 0 год. 

Сем. – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

ПР – 4 год. 

Сем. – 0 год. 

СР – 2 год. 

 

 Модульний контроль.  
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 Екзамен  

 Всього 120 годин  

Примітка: Лек – лекція; ПР – практична робота; Сем – семінарське заняття; 

СР – самостійна робота. 
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М.: Стройиздат, 1984. – 262 с. 
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9. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на 

качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1987. – 286 с. 

10. Флейшман Б.С. Основы системологии.- М.: Радио и связь, 1982. - 368 с. 

11. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. 

Кернс / Пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе.– М.: Радио и связь, 1991. - 224 с. 

12. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р.Г. 

Вачнадзе. - М.: Радио и связь, 1993. - 320 с. 

 
 Інформаційні ресурси 

 
http://www.menr.gov.ua 
http://dzk.gov.ua 
http://www.ukrstat.gov.ua 
http://zakon2.rada.gov.ua 

 
 

8. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища» здійснюється за накопичувальною бально-

рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка 

результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей.  

Оцінювання компетентностей аспіранта здійснюється з використанням 

трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

Для оцінки знань аспірантів використовується поточний та підсумковий 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті за 

змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу)  

методом опитування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення 

дисципліни аспіранти виконують шість модульних контрольних робіт. 

Підсумкова форма контролю - іспит. 

 

Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 1 

Лекції 14 1 14 

Семінари 12 3 36 

Практичні заняття* 4 5 20 

http://www.menr.gov.ua/
http://dzk.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
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Модул. контроль* 

(співбесіда) 
1 5 5 

Разом за модуль № 1 75 

ІІ. Залік 20 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність аспіранта 
До 5 

Разом за всі види навчальної роботи 100 

  

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 2 

Лекції 16 1 16 

Семінари 10 3 30 

Практичні заняття* 4 5 20 

Модул. контроль* 

(тестування) 
1 5 5 

Разом за модуль № 2 71 

ІІ. Екзамен 20 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність аспіранта 
До 9 

Разом за всі види навчальної роботи 100 
* – обов’язкові види навчального контролю. 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи аспіранта впродовж семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих 

навичок під час виконання завдань практичних  робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті 

(оцінюється від 0 до 3 балів): 

3 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

2 бали – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

1 бал – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 
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0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

(оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або робота містить незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

робота містить значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, системність, 

логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність оформлення 

письмової роботи, самостійність виконання. 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

Критерії оцінювання знань аспірантів при виконанні контрольних робіт 

(оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулями: 

Модуль 1. 

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

науки. 
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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 і його роль у житті системи. Різноманіття середовищ. 

6. Адаптація системи в середовище. Боротьба і конкуренція систем. 

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

8. Класифікація функцій системи. Характер прояву функцій. Ступінь впливу 

на зовнішнє середовище. 

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

системі. 

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. 

 

Модуль 2. 

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

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

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

мозкового штурму. Метод дерева цілей. 

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

Фактори впливу. Фактори середовища. 

5. Світовий досвід щодо процедур оцінки впливів. Процедури ОВНС та ОВД в 

Україні. 

6. Формалізовані методи прогнозу величини впливів на навколишнє 

середовище. 

7. Матричні методи оцінки впливів на навколишнє середовище. Матриця 

Леопольда. 

8. Моделювання структури впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовище. 

9. Ранжування впливів за масштабами. 

10. Фактори впливу планованої діяльності на поверхневі води. 
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11. Вербально-аргументована комплексна оцінка впливів планованої діяльності 

на навколишнє середовище. 

12.  Основні принципи комбінованого методу прийняття рішень з екологічної 

безпеки. Метод аналізу ієрархій. 

13.  Система управління екологічною безпекою планованої діяльності. 

14.  Транскордонні впливи. 

15.  Задача багатокритеріальної комплексної оцінки при кумуляції впливів. 

 

Викладачем оцінюється розуміння аспірантом понятійного апарату, 

логічність та послідовність під час відповіді, самостійність мислення, впевненість 

в правоті своїх суджень, вміння виділяти головне, вміння встановлювати 

міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки, вміння робити висновки, 

показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми, відсоток унікальності та 

запозичення текстового документу (плагіат), уміння публічно чи письмово 

представити звітній матеріал. 

Критерії оцінювання знань аспірантів під час заліку (оцінюється від 0 до 20 

балів): 

20 балів – аспірант в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив вміння 

застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно аналізувати, 

узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При відповіді 

продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою літературою. 

16-19 балів – аспірант достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не впливають 

на загальну правильність відповіді. 

10-15 балів – аспірант засвоїв тільки основний матеріал, не знає окремих 

положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко сформулювати 

окремі положення, порушує послідовність у викладанні матеріалу, має певні 

труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням. 

5-9 балів – аспірант не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-4 балів – аспірант не засвоїв значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти основні 

положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне доопрацювання. 
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0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання заліку 

необхідне значне доопрацювання. 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі з 

метою оцінки результатів навчання аспірантів, оцінки їх знань і навиків за 

обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній діяльності 

відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі екзамену. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними за контрольними питаннями 

підсумкового контролю за модулями 1, 2. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді аспірант. Для уточнення оцінки знань не 

виключається можливість додаткових запитань за іншими розділами курсу. 

Критерії оцінювання знань аспірантів під час екзамену (оцінюється від 0 

до 20 балів):  

20 балів – аспірант в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив вміння 

застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно аналізувати, 

узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При відповіді 

продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою літературою. 

16-19 балів – аспірант достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не впливають 

на загальну правильність відповіді. 

10-15 балів – аспірант засвоїв тільки основний матеріал, не знає окремих 

положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко сформулювати 

окремі положення, порушує послідовність у викладанні матеріалу, має певні 

труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням. 

5-9 балів – аспірант не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-4 балів – аспірант не засвоїв значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти основні 

положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання заліку 

необхідне значне доопрацювання. 
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Отримані аспірантом бали за накопичувальною  

100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 
Рейтингова шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 

 

9. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни.  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна підготовка 

до семінарських занять за рекомендованою літературою, якісне і своєчасне 

виконання завдань. 

3. Аспірант має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у 

викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

4. Пропущенні з поважних причин заняття можуть бути відпрацьовані у 

вигляді самостійної підготовки матеріалу теми у письмовому/друкованому 

вигляді з подальшим захистом у додатково узгоджений з викладачем час.  
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