




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Моделі оцінки екологічних ризиків (Models for 

Environmental Risk Assessment)» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки аспірантів «Науки про Землю» 

спеціальності 103 «Науки про Землю»,  

галузі знань  10 «Природничі науки». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент в екологічній 

діяльності» – сформувати у студентів знання про сучасні моделі оцінки екологічних 

ризиків, навчити самостійно застосовувати їх на практиці для кількісної та якісної оцінки 

величини та наслідків антропогенного впливу на довкілля. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Ризик-менеджмент в екологічній 

діяльності»: 

- поглибити і закріпити уявлення про величину і наслідки антропогенного впливу на 

навколишнє середовище; 

- сформувати знання та вміння в області сучасних концептуальних основ і 

методологічних підходів до оцінки екологічного ризику; 

- навчити виявляти та ідентифікувати основні види екологічних ризиків і 

здійснювати їхню класифікацію; 

- оволодіти основами аналізу факторів ризику; 

- сформувати здатність застосовувати адекватні методи при проведення кількісної та 

якісної оцінки екологічних ризиків; 

 

1.3. Кількість кредитів ECTS: 3 

1.4. Загальна кількість годин: 90 год. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

4 год. 4 год 

Практичні заняття 

8 год. 2 год 

Семінарські заняття 

18 год. 2 год 

Самостійна робота 

60 год. 82 год 

Індивідуальні завдання  

0 год. 0 год 
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1.6. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні досягти таких 

компетентностей: 

- розуміння еколого-економічних наслідків антропогенного впливу на природне 

середовище, визначення його екологічно безпечних змін та засобів представлення; 

- здатність обґрунтовувати вибір методів і місць спостережень за станом довкілля; 

- найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі наук про Землю; 

- володіння методологією і методами наукового аналізу, уміння застосовувати 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень у науках про Землю. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Методичний апарат аналізу ризику 

Основні визначення та поняття в оцінці екологічного ризику. Надійність, безпека, 

небезпека. Ризик і ймовірність. Класифікація ризиків. Індивідуальний та колективний 

ризики. Потенційний ризик. Відносний і абсолютний ризики. Прийнятний ризик. 

Концепція прийнятного ризику. Максимально допустимий ризик. Ризик, яким можна 

знехтувати. Співвідношення величин ризику в різних областях діяльності людини. 

Концепції аналізу ризику. Класифікація методів оцінки ризику. Методики оцінки та 

прогнозу ризику. 

Інженерний метод. Модельний метод. Метод експертних оцінок. Метод соціального 

опитування. Метод системного аналізу ризику. Детерміністичний метод. Метод індексів 

небезпеки. Вірогіднісний метод. Методи логічного аналізу: «Дерево подій» (Event Tree 

Analysis) і «Дерево помилок» (Fault Tree Analysis). Статистичний метод. Метод Делфі 

(DELFI). . Метод гранично допустимих величин (ГДВ). Метод Монте-Карло. Метод 

аналізу Маркова. Метод кваліметричного моделювання. Матричні методи. Матриця 

Леопольда. Метод карт ризику 

Семінар 1. Аналіз шляхів міграції забруднюючих речовин від джерела до людини. 

 

Тема 2. Методологія оцінки ризику хімічного впливу 

Загальні положення методології оцінки ризику хімічного впливу. Оцінка ризику. 

Управління ризиком. Інформування про ризик.  

Етапи оцінки ризику. Ідентифікація небезпеки. Оцінка експозиції. Характеристика 

небезпеки (оцінка залежності «доза-ефект»). Характеристика ризику. Характеристика 

ризику неканцерогенних ефектів. Характеристика ризику канцерогенних ефектів. 

Практична робота 1. Оцінка ризику загрози здоров'ю за умови впливу порогових 

токсикантів 

Практична робота 2. Оцінка ризику загрози здоров'ю за умови впливу безпорогових 

токсикантів (нерадіоактивних канцерогенів) 

 

Тема 3. Методологія оцінки ризику радіаційного впливу 

Радіаційний ризик, пов’язаний із внутрішнім опроміненням. Доза опромінення. 

Дозовий коефіцієнт. Коефіцієнт індивідуального радіаційного ризику. Радіаційний ризик у 

випадку зовнішнього опромінення. Колективний ризик та скорочення життя. Відносна 

втрата колективної тривалості життя. 

Практична робота 3. Оцінка ризику загрози здоров'ю за впливу радіації 
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Тема 4. Методологія оцінки ризику у випадку інтродукції генетично 

модифікованих мікроорганізмів і трансгенних рослин у довкілля 

Основні принципи оцінки ризиків ГМО. Етапи процесу оцінки ризиків. Чинники 

ризику генетично модифікованих рослин (ГМР) для здоров'я людини, пов'язані з 

вивільненням їх у довкілля або використанням у господарській діяльності. Оцінка 

токсичності ГМР. Оцінка алергентності ГМР. Бази даних алергенних білків для 

визначення потенційну алергентності на підставі амінокислотних послідовностей. Оцінка 

екологічного ризику ГМР. 

Семінар 2. Етапи процесу оцінки ризиків ГМО 

Семінар 3. Фактори ризику генетично модифікованих рослин (ГМР) для здоров’я 

людини, пов’язані з вивільненням їх у довкілля або використанням у господарській 

діяльності 

 

Тема 5. Екологічний ризик і методологія його оцінки за допомогою 

біотестування та біоіндикації 

Реакції біологічних систем на надходження токсикантів. Моделі «доза – ефект» та 

«час – ефект». Гострий та хронічний вплив. Летальний та сублетальний вплив. Індекс 

токсичності. Індикаторні види. Сучасні методи біотестування та біоіндикадії для оцінки 

забруднення ґрунтового покриву, повітря та поверхневих вод. 

Семінар 4. Екологічний ризик і методологія його оцінки за допомогою біотестування 

та біоіндикації 

 

Тема 6. Оцінка ризику: фундаментальні проблеми, виклики та перспективи 

Узагальнення та систематизація набутих знань щодо основних моделей оцінки 

екологічного ризику.  

Семінар 5. Оцінка ризику: фундаментальні проблеми, виклики та перспективи 

(колективна дискусія) 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п сем інд. с.р. л п сем інд. с.р. 

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

Тема 1. Методичний 

апарат аналізу ризику 
16 2  2  12 16 2    14 

Тема 2. Методологія 

оцінки ризику 

хімічного впливу 

16 2 4   10 16 2    14 

Тема 3. Методологія 

оцінки ризику 

радіаційного впливу 

12  4   8 12     12 

Проміжний тестовий 

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

Тема 4. Методологія 

оцінки ризику у 

випадку інтродукції 

генетично 

модифікованих 

мікроорганізмів і 

трансгенних рослин у 

довкілля 

16   6  10 16     16 

Тема 5. Екологічний 

ризик і методологія 

його оцінки за 

допомогою 

біотестування та 

біоіндикації 

14   4  10 14     14 

Тема 6. Оцінка 

ризику: 

фундаментальні 

проблеми, виклики та 

перспективи 

12   2  10 12     12 

Заліковий контроль  2   2   2   2   

Усього годин 90 4 8 18 0 60 90 4 2 2 0 82 

 

 

4. Теми семінарських і практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Семінар 1. Аналіз шляхів міграції забруднюючих речовин від 

джерела до людини 

2 

2 Семінар 2. Етапи процесу оцінки ризиків ГМО 2 

3 Семінар 3. Фактори ризику генетично модифікованих рослин 

(ГМР) для здоров’я людини, пов’язані з вивільненням їх у 

довкілля або використанням у господарській діяльності 

4 

4 Семінар 4. Екологічний ризик і методологія його оцінки за 

допомогою біотестування та біоіндикації 

4 

5 Семінар 5. Оцінка ризику: фундаментальні проблеми, виклики та 

перспективи 

2 

6 Практична робота 1. Оцінка ризику загрози здоров'ю за умови 

впливу порогових токсикантів 

2 

7 Практична робота 2. Оцінка ризику загрози здоров'ю за умови 

впливу безпорогових токсикантів (нерадіоактивних канцерогенів) 

2 

8 Практична робота 3. Оцінка ризику загрози здоров'ю за впливу 

радіації 

4 

9 Проміжний тестовий контроль 2 

10 Підсумковий заліковий контроль 2 

Разом  26 
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5. Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота передбачає самостійне повторення лекційного матеріалу, 

опрацювання питань програми, які не викладались на лекціях, підготовку до семінарських 

та практичних занять, колоквіумів або тестування у вільний від аудиторних занять час.  

Контроль засвоєння навчального матеріалу під час самостійної роботи проводиться 

шляхом винесення самостійно засвоєного матеріалу на поточний та підсумковий тестові 

контролі, колоквіуми та обговорення на семінарських заняттях. 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Тема 1: 

- шляхи міграції забруднюючих речовин від джерела до людини. 

- інженерний метод; модельний метод; метод експертних оцінок; метод 

соціального опитування; метод системного аналізу ризику; 

детерміністичний метод; метод індексів небезпеки; вірогіднісний метод; 

- методи логічного аналізу: «Дерево подій» (Event Tree Analysis) і 

«Дерево помилок» (Fault Tree Analysis); 

- статистичний метод; метод Делфі (DELFI); метод гранично 

допустимих величин (ГДК); 

- метод Монте-Карло; метод аналізу Маркова; метод кваліметричного 

моделювання; 

- матричні методи: матриця Леопольда, метод карт ризику. 

12 

2 Тема 2: 

- розрахунок ризику загрози здоров'ю від впливу порогових 

токсикантів; 

- розрахунок ризику загрози здоров'ю за умови впливу безпорогових 

токсикантів (нерадіоактивних канцерогенів) 

10 

3 Тема 3: 

- радіаційний ризик, пов’язаний із внутрішнім та зовнішнім  

опроміненням; 

- доза опромінення та дозовий коефіцієнт; 

- індивідуальний та колективний радіаційні ризики. 

8 

4 Тема 4: 

- основні принципи оцінки ризиків ГМО; 

- етапи процесу оцінки ризиків; 

- фактори ризику генетично модифікованих рослин (ГМР) 

- оцінка токсичності та алергентності ГМР. 

10 

5 Тема 5: 

- реакції біологічних систем на надходження токсикантів; 

- моделі «доза – ефект» та «час – ефект»; 

- гострий та хронічний вплив; 

- летальний та сублетальний вплив; 

- сучасні методи біотестування та біоіндикадії для оцінки забруднення 

грунтового покриву, повітря та поверхневих вод; 

10 
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6 Тема 6: 

- узагальнення та систематизація набутих знань щодо основних моделей 

оцінки екологічного ризику; 

- підготовка до колективної дискусії та підсумкового контролю 

10 

Разом  60 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання не передбачені. 

 

7. Методи контролю 

 

Навчальна дисципліна передбачає проведення поточного та підсумкового залікового 

контролю. 

Поточний контроль реалізується у формі тестування, а також виступів студентів з 

доповідями, участі в обговореннях, дискусіях. Поточний контроль проводиться на 

семінарських заняттях. Підсумковий контроль реалізується шляхом складання заліку у 

формі тестування. 

Кожний вид роботи, виконаний студентом під час засвоєння навчальної дисципліни, 

оцінюється відповідно до критеріїв, визначних програмою навчальної дисципліни. Бали, 

передбачені за виконання кожного виду роботи, включені до загальної максимальної суми 

балів (100), що складають оцінку студента за засвоєння навчальної дисципліни. 

 

8. Схема нарахування балів 

 

Оцінка, яку отримав студент за засвоєння навчальної дисципліни, виставляється за 

національною шкалою як сума балів, набраних під час роботи протягом семестру, та балів, 

набраних при складанні заліку. 

Бали за роботу протягом семестру нараховуються за підготовку практичних робіт 

(21 б) , участь у семінарських заняттях (25 балів), участь у дискусіях та обговореннях під 

час лекцій (4 б) та складання 1 тестового контролю (10 балів). Розподіл балів, які 

отримують студенти, поданий в таблиці нижче. Необхідною умовою допуску до 

семестрової атестації та підведення підсумків є позитивна оцінка за виконання 

проміжного тестового контролю. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Робота протягом семестру (поточний контроль та самостійна робота)  Залік Сума  

С1 С2 С3 С4 С5 Пр1 Пр2 Пр3 Л Контр. роб. 1 Разом 
40 100 

5 5 5 5 5 7 7 7 4 10 60 

 

Підсумкова оцінка за засвоєння студентом навчальної дисципліни виставляється 

відповідно до шкали, представленої в таблиці нижче. 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за дворівневою шкалою 

оцінювання 

50–100 зараховано 

1–49 не зараховано 

 

 «Зараховано» ‒ студент в основному опанував теоретичний матеріал навчальної 

дисципліни та виконав всі види завдань, передбачених робочою програмою навчальної 

дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій літературі, має практичні 

навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але може 

припускатися певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 

аналізі практичного матеріалу; 

 «Не зараховано» ‒ студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, непереконливо відповідає на запитання, плутає поняття, не вміє оцінювати 

факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, відсутнє наукове мислення, 

практичні навички не сформовані. 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 
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