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ВСТУП 

 

В сучасних умовах глобального антропогенного впливу на навколишнє 

середовище особливої актуальності набувають різноманітні аспекти 

техногенної, екологічної та  радіаційної безпеки, нехтування якими може 

призвести до дуже серйозних негативних наслідків для всього людства. 

Дисципліна «Техногенно-екологічна та радіаційна безпека» посідає 

важливе місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівців третього 

рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія».  

Вивчення цієї дисципліни передбачає ознайомлення здобувачів з 

комплексним підходом до забезпечення техногенної, екологічної та 

радіаційної безпеки, а також можливих практичних заходів щодо їх 

вірогідного досягнення. Зміст дисципліни «Техногенно-екологічна та 

радіаційна безпека» спрямований на встановлення сутності, об’єктів і 

суб’єктів екологічної безпеки, опанування основ екологічної небезпеки та її 

ієрархічної структури, виявлення техногенної складової екологічної 

небезпеки, аналіз характеристик надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру, встановлення особливостей радіаційних аварій та розв’язання 

проблем радіаційної безпеки. 

Основна мета викладання дисципліни – поглиблення знань щодо 

визначення і встановлення норм екологічної безпеки, розробки комплексних 

показників екологічної безпеки, визначення зон екологічної кризи та 

екологічних катастроф, оцінки екологічного ризику території, акваторій, 

прогнозування розвитку екологічних ситуацій, забезпечення екологічної 

безпеки населення, господарських об’єктів, певних територій, розробки 

критеріїв оцінки рівня екологічної безпеки промислових об’єктів, 

прогнозування ступеня забруднення довкілля внаслідок аварійних ситуацій. 

Програма спрямована на опанування сучасних положень техногенно-

екологічної та радіаційної безпеки, які є складовими національної безпеки 

держави. 

Основними завданнями викладання дисципліни є: 

– виконувати аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій; 

– виявляти найбільш характерні для конкретного регіону складові 

екологічної небезпеки, визначати її рівні; 

– оцінювати ризики техногенної складової екологічної небезпеки; 

– класифікувати надзвичайні ситуації техногенного характеру та 

розробляти рекомендації щодо зменшення їх негативного впливу на 

навколишнє середовище; 

– розробляти рекомендації щодо практичного впровадження заходів 

радіаційної безпеки на підприємствах атомної енергетики. 

Формування мислення, знань і навичок студентів здійснюється в ході 

лекційних занять та самостійної роботи. 



1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНОЮ  

 

1.1. Компетенції аспірантів, які формуються в результаті засвоєння  

дисципліни 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних 

і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК06. Здатність обирати адекватні методи для 

ефективного вирішення конкретних наукових та 

науково-практичних задач у галузі екології. 

ФК07. Здатність використовувати сучасні досягнення 

в галузі екології при вирішенні регіональних проблем. 

 

1.2. Програмні 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. 

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. 

 



2. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Номер і назва теми 

Форма 

навчання 

денна, 

кількість 

годин 

Форма 

навчання 

заочна, 

кількість 

годин 
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 3 семестр     

1 Тема 1. Сутність, об’єкти і суб’єкти 

екологічної безпеки. 

10 16 6 24 

2 Тема 2. Екологічна небезпека. 

Ієрархічна структура екологічної 

небезпеки. 

11 20 6 24 

3 Тема 3. Техногенна складова 

екологічної небезпеки.  

11 20 6 24 

4 Тема 4. Характеристика надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. 

11 20 6 24 

5 Тема 5. Радіаційні аварії та проблеми 

радіаційної безпеки. 

11 20 6 24 

 ВСЬОГО 54 96 30 120 

 

3. ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ І ПИТАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ 

Тема 1. Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічної безпеки 

Основні проблеми навколишнього середовища. Причини виникнення 

дисципліни «Екологічна безпека». Задачі екологічної безпеки. Визначення 

екологічної безпеки. Об’єкти екологічної безпеки. Суб’єкти екологічної 

безпеки. Складові компоненти системи управління екологічною безпекою. 

Рівні екологічної безпеки. Критерії екологічної безпеки.  

Рекомендовані літературні джерела: [1, 5, 8, 12, 24]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Перерахуйте основні проблеми навколишнього середовища, які 

зараз існують в Україні. 

2. Охарактеризуйте основні причини появи та розвитку дисципліни 

«Екологічна безпека». 

3. Наведіть основні задачі екологічної безпеки. 

4. Дайте визначення терміну «екологічна безпека». 

5. Наведіть основні ознаки об’єктів екологічної безпеки. 

6. Які критерії виділення суб’єктів екологічної безпеки?  



7. Перерахуйте головні складові компоненти системи управління 

екологічною безпекою. 

8. Охарактеризуйте основні рівні екологічної безпеки. 

9. Наведіть критерії екологічної безпеки. 

 

Тема 2. Екологічна небезпека.  

Ієрархічна структура екологічної небезпеки 

Визначення екологічної небезпеки. Типи та класи екологічної 

небезпеки. Джерела та об’єкти забруднення біосфери. Типи екологічних 

станів.  

Рекомендовані літературні джерела: [1, 5, 8, 12, 24]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Наведіть визначення терміну «екологічна небезпека». 

2. Охарактеризуйте основні типи та класи екологічної небезпеки. 

3. Надайте стислу характеристику основним джерелам та об’єктам 

забруднення біосфери. 

4. Надайте класифікацію типів екологічних станів. 

 

Тема 3. Техногенна складова екологічної небезпеки 

Особливості системи «суспільство – навколишнє середовище». 

Трансформація речовин та енергії в техносфері. Перехід від біосфери до 

техносфери. Середовищеперетворрюча діяльність людини. Взаємодія 

людства з навколишнім середовищем. Техногенні аварії та катастрофи. Види 

техногенної небезпеки.  

Рекомендовані літературні джерела: [1, 5, 8, 12, 24]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Перерахуйте особливості системи «суспільство – навколишнє 

середовище». 

2. Розкрийте особливості трансформації речовин та енергії в 

техносфері. 

3. Охарактеризуйте основні етапи переходу від біосфери до 

техносфери. 

4. Розкрийте зміст середовищеперетворюючої діяльності людини. 

5. Надайте характеристику основних типів взаємодії людства з 

навколишнім середовищем. 

6. Які типи техногенних аварій та катастроф існують? 

7. Наведіть основні причини виникнення техногенних аварій та 

катастроф. 

8. Надайте класифікацію видів техногенної небезпеки. 

 

Тема 4. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

Типи потенційно техногенно небезпечних виробництв. Ознаки 

надзвичайних ситуацій. Вплив надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на навколишнє середовище.  

 



Рекомендовані літературні джерела: [1, 5, 8, 12, 24]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Перерахуйте основні типи потенційно техногенно небезпечних 

виробництв на території України. 

2. Надайте стислу характеристику основних типів надзвичайних 

ситуацій. 

3. Розкрийте зміст основних загроз для навколишнього середовища, 

які виникають внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. 

4. Надайте класифікацію основних типів надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. 

 

Тема 5. Радіаційні аварії та проблеми радіаційної безпеки 

Особливості атомної енергетики України. Міжнародна шкала ядерних 

подій. Характеристика джерел іонізуючого випромінювання. Класифікація 

підприємств, що використовують радіаційно-ядерні технології. Проблеми 

забезпечення радіаційної безпеки. Принципи  радіаційного  захисту  

населення.  

Рекомендовані літературні джерела: [1, 5, 8, 12, 24]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Надайте стислу характеристику складових атомної енергетики 

України.  

2. Розкрийте зміст категорій, на яких ґрунтується шкала ядерних 

подій, розроблена МАГАТЕ. 

3. Наведіть класифікацію підприємств, які використовують радіаційно-

ядерні технології. 

4. Перелічіть основні проблеми, які існують при забезпеченні 

радіаційної безпеки. 

5. Надайте характеристику основним принципам радіаційного захисту 

населення. 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Питання для самостійного опрацювання в рамках лекційних  тем з 

курсу 

Тема 1. Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічної безпеки. 

Взаємодія людини з навколишнім середовищем. Повсякденні природні 

небезпеки. Техногенні небезпеки. Постійні локально-діючі небезпеки. 

Шкідливі речовини. Вібрації. Акустичний шум. Інфpазвук. Ультразвук. 

Неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання. Лазерне 

випромінювання. Іонізуючі випромінювання. Вплив на атмосферу. Викиди в 

приземний шар атмосфери. Фотохімічний зміг. Кислотні опади. Парниковий 

ефект. Руйнування озонового шару. Вплив на гідросферу. Вплив на 

літосферу. Електричний струм. Механічне травмування. Системи 

підвищеного тиску. Транспортні аварії.  



Тема 2. Екологічна небезпека. Ієрархічна структура екологічної 

небезпеки. 

Природні і природно-техногенні небезпеки. Пожежі і вибухи. Кількісна 

оцінка та нормування небезпек. Критерії допустимого шкідливого впливу 

потоків. Концепція прийнятного ризику. Основні напрямки досягнення 

техносферної безпеки. Небезпечні зони. Колективна та індивідуальна захист 

працюючих і населення від небезпек в техносфери. Захист урбанізованих 

територій та природних зон від небезпечного впливу техносфери 

(регіональна захист). 

Тема 3. Техногенна складова екологічної небезпеки. 

Хімічні аварії, їх характеристика та наслідки для навколишнього 

середовища. Експертна оцінка небезпек об'єкта економіки і його продукції. 

Екологічна експертиза небезпечних підприємств. Загальна характеристика 

небезпеки, пов’язаної з техногенною діяльністю. 

Тема 4. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. 

Локальні та регіональні надзвичайні небезпеки, особливості їх 

наслідків для навколишнього середовища. Небезпеки стихійних явищ, 

пов’язаних з діяльністю людини. Декларація промислової безпеки. Технічні 

регламенти підприємств з небезпечним виробництвом. 

Тема 5. Радіаційні аварії та проблеми радіаційної безпеки. 

Радіаційні аварії та їх наслідки. Системи моніторингу підприємств 

ядерної промисловості. Аварійні заходи під час критичних заходів на АЕС. 

Критерії МАГАТЕ для оцінки діяльності підприємств ядерної промисловості. 

Вплив відходів ядерної промисловості на навколишнє середовище. 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ (Тести) 

 

1. Екологічна безпека входить до складу: 

а) національної безпеки 

б) військової безпеки 

в) безпеки життєдіяльності 

г) економічної безпеки 

 

2. Об’єкт визначається як потенційно небезпечний за наявності в його складі 

хоча б: 

а) двох джерел небезпеки, які можуть викликати надзвичайну ситуацію 

б) одного джерела небезпеки, яке може викликати надзвичайну ситуацію 

в) джерел небезпеки, що можуть викликати техногенні катастрофи 

г) трьох джерел небезпеки, що можуть викликати надзвичайну ситуацію 

 

3. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта необхідно переоформлювати: 

а) щороку 

б) кожні три роки 

в) кожні 5 років 



г) щоквартально 

 

4. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру не належать: 

а) пожежі, неспровоковувані вибухи 

б) транспортні аварії та катастрофи 

в) раптове руйнування споруд та будівель 

г) аварії з викидом небезпечних речовин 

 

5. За якими критеріями розрізняють наступні екологічні ситуації: стаціонарні, 

надзвичайні, кризові, катастрофічні 

а) за кількістю загиблих внаслідок виникнення 

б) за масштабами прояву 

в) за рівнем прояву 

г) за категоріями критичності 

 

6. Який рівень територіального поширення надзвичайних ситуацій 

знаходиться між загальнодержавним та місцевим? 

а) національний 

б) регіональний 

в) локальний 

г) точковий 

 

7. До основних підходів в оцінці екологічного ризику, окрім інженерного, 

модельного та соціологічного відноситься: 

а) експертний 

б) юридичний 

в) економічний 

г) науковий 

 

8. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

питань цивільного захисту є: 

а) Рада національної безпеки та оборони України 

б) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

в) Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки 

г) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

9. Інтересами у сфері екобезпеки України не є: 

а) корпоративні інтереси 

б) національні інтереси 

в) інтереси держави 

г) інтереси суспільства 

 

10. У разі аварійної ситуації за якою формою визначаються параметри 

прогнозованої зони хімічного забруднення в межах зони можливого 



хімічного забруднення? 

а) за прямокутною 

б) за синусоїдною 

в) за еліптичною 

г) невизначеної форми 

 

11. Територія, радіоактивно забруднена в результаті Чорнобильської 

катастрофи, не поділяється на: 

а) зону безумовного відселення 

б) зону тимчасового проживання населення 

в) зону посиленого радіоекологічного контролю 

г) зону гарантованого добровільного відселення 

 

12. За яким напрямом не здійснюють оцінку екологічної безпеки 

промислового об’єкту? 

а) оцінки ресурсоспоживання та вартісної оцінки екологічної небезпеки 

підприємства 

б) оцінки потенційної небезпеки промислового об’єкта в умовах нормальної 

експлуатації 

в) оцінки ступеня перевищення рівня шкідливої дії підприємства над 

нормативними показниками 

г) оцінки реципієнтів шкідливої дії в межах прилеглих територій 

 

13. Координування всіх робіт в межах зон на радіоактивно забрудненій 

території здійснює: 

а) Адміністрація зони відчудження 

б) Кабінет Міністрів України 

в) Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

г) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

 

14. Якими показниками не описується екологічна безпека регіонального 

промислового виробництва? 

а) сумарними показниками екологічної безпеки регіонального промислового 

комплексу 

б) показниками ресурсних балансів регіону 

в) питомими показниками екологічної безпеки регіонального промислового 

комплексу 

г) еколого-господарським балансом територій 

 

15. Метою екологічної безпеки – нового напрямку в екологічній науці та 

природоохоронній галузі, новій навчальній дисципліні є: 

а) формування загальних підходів до оцінювання соціо-екологічних систем 

різного рівня 

б) формування загальних підходів до оцінювання та прогнозування 



екологічного стану довкілля та виявлення факторів, що призводять до 

порушення безпечного функціонування природного середовища 

в) нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього середовища 

і раціонального використання природних ресурсів 

г) пошук нових шляхів та підходів до вирішення екологічних проблем при 

виробництві продукції 

 

16. Політика екологічної безпеки не наділена такими характеристиками: 

а) зміна характеру виробничих відносин з мінімалізацією екологічних 

наслідків 

б) пріоритетне дотримання екологічної безпеки при проведенні 

господарської діяльності 

в) розвиток економічно вигідних підприємств без врахування екологічних 

нормативів 

г) необхідність зіставлення можливості екосистем окремих регіонів України, 

врахування цього в демографічній, регіональній та національній політиці 

 

17. Державна система екологічної безпеки – це:  

а) система спостережень за потенційно-небезпечними системами та 

територіями 

б) сукупність державних заходів, спрямованих на підтримку рівноваги між її 

екосистемами та антропогенним і природним навантаженням 

в) сукупність правових норм, що встановлені державною і спрямовані на 

виконання заходів щодо збереження і оздоровлення навколишнього 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки та інше  

г) систему, спрямовану на підготовку висновків про відповідність 

запланованої чи здійснюваної діяльності нормам та вимогам законодавства 

про охорону навколишнього середовища, раціональне використання та 

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

 

18. Гранично допустима концентрація – це:  

а) кількість токсичної речовини, проникнення або вплив якої не пошкоджує 

організм і не призводить до негативних наслідків 

б) мінімальна кількість токсичної речовини в одиниці об’єму або маси 

водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на 

здоров’я людини 

в) максимальна кількість токсичної речовини в одиниці об’єму або маси 

водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на 

здоров’я людини 

г) концентрація будь-якої небезпечної речовини 

 

19. До системи екологічних нормативів відносяться: 

а) лише нормативи екологічної безпеки 

б) лише гранично допустимі викиди та скиди  



в) нормативні безпеки, ГДС, ГДК 

г) нормативи екологічної безпеки, гранично допустимі викиди та скиди 

 

20. До нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря відносяться: 

а) група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для 

здоров’я людини та стану навколишнього середовища від впливу шкідливих 

чинників атмосферного повітря 

б) гранично допустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду 

в) гранично допустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих 

речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування 

г) максимальна кількість токсичної речовини в одиниці об’єму або маси 

водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на 

здоров’я людини 

 

21. Гранично допустимий викид забруднюючої речовини стаціонарного 

джерела – це:  

а) гранично допустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду 

б) група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для 

здоров’я людини та стану навколишнього середовища від впливу шкідливих 

чинників атмосферного повітря 

в) гранично допустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих 

речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування 

г) максимальна кількість токсичної речовини в одиниці об’єму або маси 

водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на 

здоров’я людини 

 

22. Гранично допустимим викидом забруднюючої речовини або суміші цих 

речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування, є:  

а) гранично допустима концентрація 

б) гранично допустимий викид 

в) гранично допустимий вплив 

г) норматив гранично допустимого впливу фізичних і біологічних факторів 

стаціонарних джерел 

 

23. Станом навколишнього середовища у межах певної території, який 

спостерігається у певний період часу позитивно або негативно впливають на 

людину, називається: 

а) екологічний стан 

б) екологічна ситуація 

в) екологічна проблема 

г) екологічна криза 

 

24. Яка екологічна ситуація характеризується глибокими незворотними 



змінами природи, втратою природних ресурсів і погіршенням умов 

проживання населення і відчутним погіршенням здоров’я людей? 

а) катастрофічна 

б) стаціонарна 

в) кризова 

г) надзвичайна 

 

25. Повним порушенням екологічної рівноваги в природних системах, що 

виникає в результаті прямого або непрямого впливу людини називається: 

а) екологічна криза 

б) екологічна катастрофа 

в) стихійне лихо 

г) екологічна небезпека 

 

26. Які три зони екологічної небезпеки виділяють виходячи з характеристик 

критичності екологічних ситуацій? 

а) критична екологічна зона, оптимальна екологічна зона, буферна екологічна 

зона 

б) зона потенційно-небезпечного об’єкту, охоронна зона, зона суворого 

режиму 

в) закрита екологічна зона, напружена екологічна зона, обмежена екологічна 

зона 

г) зона екологічного моніторингу, зона потенційно-небезпечного об’єкту, 

буферна екологічна зона 

 

27. Кількісна величина небезпеки – це: 

а) антропогенне навантаження 

б) ризик 

в) екологічний збиток 

г) техногенне навантаження 

 

28. Певні екологічні чинники визначають умови на певній території, це: 

а) несприятливі природні процеси 

б) територіальна концепція виробництва 

в) господарське використання земель, забруднення довкілля 

г) всі відповіді вірні 

 

29. Території, де виникли незворотні природні стихійні лиха або техногенні 

кризові процеси у межах яких вводиться особливий правовий режим її 

функціонування, захисту, використання, відновлення, це:  

а) зона відселення 

б) зона надзвичайних екологічних ситуацій 

в) зона посиленого екологічного контролю 

г) зона техногенної безпеки 

 



30. Обстановка на певній території, яка склалася в результаті аварій, 

небезпечних природних явищ, катастроф, стихійного або іншого лиха, може 

призвести до людських жертв, збитку здоров’я людей або навколишньому 

середовищу, значних матеріальних втрат або порушень умов життєдіяльності 

людей, це: 

а) катастрофічна ситуація 

б) надзвичайна ситуація 

в) кризова ситуація 

г) стаціонарна ситуація 

 

31. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій: 

а) істотне погіршення стану здоров’я людей 

б) значне погіршення умов життєдіяльності 

в) наявність або загроза загибелі людей 

г) всі відповіді вірні 

 

32. Рівні надзвичайних ситуацій, що розрізняють залежно від 

територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних 

збитків, кількості людей, які загинули: 

а) місцевий, адміністративний, населеного пункту 

б) потенційно-небезпечний, ризикований, безпечний 

в) загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий 

г) регіональний, атмосферний, водний 

 

33. До якого типу аварій відносяться аварії з викидом радіоактивних речовин 

або іонізуючих випромінювань за межі, не передбачені проектом для 

нормальної експлуатації радіаційно небезпечних об’єктів, в кількостях понад 

установлену межу їх безпечної експлуатації?  

а) радіаційні 

б) променеві 

в) іонізуючі 

г) хіміко-радіологічні 

 

34. Як називається об’єкт, на якому використовують або виготовляють, 

зберігають, переробляють чи транспортують небезпечні речовини, біологічні 

препарати, а також ті об’єкти, що можуть створювати загрозу виникнення 

аварії?  

а) загрозливий 

б) аварійний 

в) закритий 

г) потенційно-небезпечний 

 

35. До основних потенційно-небезпечних об’єктів не відносяться: 

а) полігони твердих побутових відходів 

б) нафто-, газо- і хлоропроводи, аміако-металургійні підприємства 



в) підприємства енергетики 

г) підприємства харчової промисловості 

 

36. Основними причинами кризового стану у сфері поводження з відходами є: 

а) повільне обладнання полігонів режимною системою спостережень за 

станом підземних вод та ґрунтів 

б) експлуатація складів, полігонів твердих та токсичних відходів з 

порушенням вимог чинного природоохоронного законодавства 

в) недосконала нормативно-правова база галузі використання відходів 

г) усі відповіді вірні 

 

37. Які чотири рівні має єдина державна система попередження і реагування 

на надзвичайні ситуації, що складається з постійно діючих функціональних і 

територіальних підсистем?  

а) державний, обласний, місцевий, об’єктовий 

б) аварійний, довгостроковий, короткостроковий, кризовий 

в) загальнодержавний, регіональний, місцевий, об’єктовий 

г) потенційно-небезпечний, кризовий, надзвичайний, сприятливий 

 

38. В яких режимах працює єдина державна система запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру? 

а) режим евакуації, режим оповіщення, режим ліквідації, суворий режим 

б) режим оповіщення, режим катастрофи, режим стихійного лиха, режим 

діяльності 

в) режим аварії, режим ліквідації аварії, після аварійний режим, режим 

повсякденної діяльності 

г) режим повсякденної діяльності, режим підвищеної готовності, режим 

діяльності у надзвичайній ситуації 

 

39. Токсичні хімічні сполуки, що утворюються у великих кількостях в 

процесі промислового виробництва і спроможні у випадку аварій на хімічно 

небезпечних об’єктах надходити до атмосфери, викликаючи масові ураження 

населення, це: 

а) радіоактивні речовини 

б) біологічно-небезпечні речовини 

в) ядерні речовини 

г) сильнодіючі отруйні речовини 

 

40. Токсична доза – це: 

а) максимальна смертельна доза 

б) кількість речовини, що викликає певний токсичний ефект 

в) гранично допустима концентрація 

г) мінімальна смертельна доза 

 

 



6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ  

 

6.1. Поточне бальне оцінювання : 

3 семестр 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість балів 

(кількість завдань помножене 

на кількість балів) 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної роботи 

(презентація розробки 

рекомендацій щодо забезпечення 

техногенно-екологічної безпеки на 

певному підприємстві, 

класифікація наданих 

надзвичайних ситуацій з їх 

стислим описом, розробка 

рекомендацій щодо зменшення 

негативного впливу певного 

підприємства на навколишнє 

середовище, оцінка ризику 

виникнення надзвичайної ситуації 

на певній АЕС) 

3-16 4×25=100 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання    100 

 

7. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

7.1. Шкала відповідності оцінювання в балах: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

7.2. Форми та організація оцінювання:  

Анкетування, наскрізне, колегіальне, бальне 

 

7.3. Додаток до Структури рейтингової системи оцінювання 

дисципліни 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПРОМІЖНОГО 

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Початковий контроль рівня підготовки студентів до засвоєння курсу «Техногенно-

екологічна та радіаційна безпека» здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань 

загальної екології, моделювання та прогнозування стану довкілля, нормування 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище, які є базовими для 

вивчення  даного курсу,   використовується  усне опитування. Для оцінки 

очікуваного результату навчання пропонуються анкети. 



2. Проміжний  контроль здійснюється під час  перевірки самостійних завдань за 

критеріями, які схвалені на засіданні методичної комісії кафедри геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології. 

3. При визначенні загальної (підсумкової) оцінки враховуються результати 

проміжного контролю. 

 

Критерії оцінювання 

 
Завдання 

для 

самостійно

ї роботи  

0-25 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 

– презентація розробки рекомендацій щодо забезпечення техногенно-

екологічної безпеки на певному підприємстві;  

– класифікація наданих надзвичайних ситуацій з їх стислим описом; 

–  розробка рекомендацій щодо зменшення негативного впливу певного 

підприємства на навколишнє середовище; 

– оцінка ризику виникнення надзвичайної ситуації на певній АЕС. 

 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи 

 
0 балів  Завдання не виконано. 

0-5  балів Завдання виконано неправильно або недбало. 

5-10 балів Виконана правильно частина завдання, використовується з конспектів. 

10-15 балів  Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 

15-20 балів  Завдання виконане правильно. 

20-25 балів  Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові 

завдання за власною ініціативою здобувача. 
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