
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Соціальна та екологічна безпека 

діяльності 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління 

 

Розробник(и) 

Павленко Олена Олексіївна, доцент, 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти. НРК – 

8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
8 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять), 118 годин 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Управління 

проектами» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів систематизованого 

комплексу знань про загальні принципи, форми і методи розробки соціальних 

та екологічних програм, створення організаційних і методичних основ 

управління соціальною та екологічною безпекою проектної діяльності. 



4. Зміст навчальної дисципліни  

ТЕМА 1.  Поняття соціальної та екологічної безпеки. Соціальна роль безпеки.  

Соціальна безпека. Екологічна безпека. Методи та методики кількісної оцінки 

екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів . Прямі та непрямі 

оцінки шкоди для людей і довкілля.Формування комплексних програм оцінки 

екологічних та соціальних наслідків. Ефективність природоохоронних заходів. 

 

ТЕМА 2 Ідентифікація ризику у соціальних та екологічних системах. Джерела 

ризику .Управління ризиком. Методологія аналізу ризику. Особисті ризики. 

Екологічні ризики для здоров’я людини. 

 

ТЕМА 3  Методи управління соціальною та екологічною безпекою.  

Класифікація методів.Економічні методи. Адміністративні методи. 

Індивідуальні методи в забезпеченні особистої соціальної та екологічної 

безпеки. 

 

ТЕМА 4. Регулювання екологічної та соціальної безпеки.    Формування 

комплексних програм природокористування.    Ефективність 

природоохоронних заходів.    Показники соціальної безпеки 

 

ТЕМА 5. Екологічна експертиза. Сутність екологічної експертизи і її об'єкти. 

Форми екологічної експертизи . Оцінка впливу на навколишнє середовище . 

Порядок проведення експертизи і джерела її фінансування. Діагностика 

небезпек для людини. 

 

ТЕМА 6. Екологізація науково-технічного прогресу. Соціально-економічні 

передумови екологізації науково-технічного прогресу. Механізм формування 

ринку екологічних інновацій.Мотиваційний механізм розвитку екологічно 

орієнтованої інноваційної діяльності.Інновації в забезпеченні соціальної та 

екологічної безпеки. 

 

ТЕМА 7. Екологічний менеджмент на підприємстві. Екологічний менеджмент 

на підприємстві.Поняття, принципи та механізми реалізації.  Система 

стандартів ISO 14000. Впровадження системи екологічного менеджменту на 

підприємстві  

 

ТЕМА 8. Організації ефективної та безпечної діяльності. Методи та засоби 

збереження та зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та забезпечення 

фахової дієздатності. Принципи підбору фізичних вправ, їх компонування та 

послідовність використання за призначенням. Інформаційна підсистема 

управління. Органи контролю.Особливості організації управління у 

надзвичайних ситуаціях на різних адміністративних рівнях.  

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 



РН1. 
Демонструвати знання та розуміння в сфері забезпечення 

соціальної та екологічної безпеки 

РН2. 
Оцінити рівень соціальної та екологічної небезпеки 

РН3. 
Оволодіти підходами щодо розробки заходів в сфері 

забезпечення соціальної та екологічної безпеки 

РН4. 
Застосовувати знання і навички забезпечення соціальної та 

екологічної безпекивласного життя та життя оточуючих . 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій 

для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 

їх вирішення. 

ПРН 6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації  управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні  міркування 

та соціальну відповідальність. 

ПРН 11 
Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), практичні 

заняття (ПЗ), самостійне вивчення (СРС). 

ТЕМА 1.  Поняття соціальної та екологічної безпеки. Соціальна роль безпеки.  

Соціальна безпека. Екологічна безпека. Методи та методики кількісної оцінки 

екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів . Формування 

комплексних програм оцінки екологічних та соціальних наслідків. 

Ефективність природоохоронних заходів. 

ПЗ. Розв‘язання ситуаційно-розрахункового завдання  

СРС. Прямі та непрямі оцінки збитків для людей і довкілля. 

ТЕМА 2 Ідентифікація ризику у соціальних та екологічних системах. Джерела 

ризику .Управління ризиком. Методологія аналізу ризику. Особисті ризики. 

Екологічні ризики для здоров’я людини. 

ПЗ. Розрахунок еколого-економічного збитку  

СРС.Моделювання ризиків 

ТЕМА 3  Методи управління соціальною та екологічною безпекою.  

Класифікація методів.Економічні методи. Адміністративні методи. 

Індивідуальні методи в забезпеченні особистої соціальної та екологічної 



безпеки. 

ПЗ. Розрахунок екологічного податку 

СРС.Аналіз іноземного досвіду в сфері управління соціальною та екологічною 

безпекою. 

ТЕМА 4. Регулювання екологічної та соціальної безпеки.    Формування 

комплексних програм природокористування.     

ПЗ. Розрахунок ефективності природоохоронних заходів.    

СРС. Показники соціальної безпеки 

ТЕМА 5. Екологічна експертиза. Сутність екологічної експертизи і її об'єкти. 

Форми екологічної експертизи . Порядок проведення експертизи і джерела її 

фінансування. Діагностика небезпек для людини. 

ПЗ.Розв‘язання ситуаційно-розрахункового завдання  

СРС. Оцінка впливу на навколишнє середовище  

ТЕМА 6. Екологізація науково-технічного прогресу. Соціально-економічні 

передумови екологізації науково-технічного прогресу. Механізм формування 

ринку екологічних інновацій.Інновації в забезпеченні соціальної та екологічної 

безпеки. 

ПЗ. Розв‘язання ситуаційно-розрахункового завдання  

СРС. Мотиваційний механізм розвитку екологічно орієнтованої інноваційної 

діяльності. 

ТЕМА 7. Екологічний менеджмент на підприємстві. Екологічний менеджмент 

на підприємстві.Поняття, принципи та механізми реалізації.  Система 

стандартів ISO 14000.  

ПЗ. Розв‘язання ситуаційно-розрахункового завдання  

СРС.Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві  

ТЕМА 8. Організації ефективної та безпечної діяльності. Методи та засоби 

збереження та зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та забезпечення 

фахової дієздатності. Принципи підбору фізичних вправ, їх компонування та 

послідовність використання за призначенням. Інформаційна підсистема 

управління. Органи контролю. 

ПЗ. Розв‘язання ситуаційно-розрахункового завдання  

СРС. Особливості організації управління у надзвичайних ситуаціях на різних 

адміністративних рівнях.  

 
 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного 

мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Презентація індивідуальної/групової самопідготовки до практичних 

занять. 

НД 3. Індивідуальні/групові завдання щодо оцінки рівнів соціальної та 

екологічної безпеки. 

НД 4. Написання поточних контролів та контролів підсумкового сумативного 

оцінювання. 



8.   Методивикладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення, використання електронних 

засобів навчання (мультимедійне обладнання, власні мобільні засоби); 

МН2. Практичні заняття (інтерактивні дискусії, індивідуальна та командна 

форма роботи, кейси, використання електронних засобів навчання); 

МН3. Практико-орієнтоване навчання (запрошення практиків та експертів ). 

 

Лекції надають студентам можливість акумулювати та використовувати свої 

знання та розуміння базових принципів соціальної та екологічної безпеки 

(РН 1, РН 2). Практичні заняття та дискусії дозволяють формувати навички 

щодо розробки заходів в сфері забезпечення соціальної та екологічної 

безпеки(РН 3).Самостійна робота студента передбачає інтеграцію різних 

видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як 

під час аудиторних, поза аудиторних занять без участі викладача так і під його 

керівництвом, що дозволяє студенту застосовувати знання і навички 

забезпечення соціальної та екологічної безпеки у власному житті та житті 

оточуючих(РН 4). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час 

проведення контрольних заходів використовується 100-бальна шкала 

оцінювання з можливістю переведення в інші: 

 
Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90≤RD≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35≤RD≤59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD<35 

 



9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного 

оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М3. Модульнетестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань  та 

поточних тестувань (М1) та колективних дискусій (М2).  

Оцінка студента формується таким чином: 

1. письмові опитування та поточні тестування - 30  балів;  

2.колективнідискусії -  30  балів;  

 3. модульне тестування (МА) -40 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – ПМК. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедіа 

(ЗН 1)  

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Павленко О.О., Шевченко Т.І., Опанасюк Ю.А. 

Управління соціальною та екологічною безпекою// 

Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст]: 

підручник / ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : 

Університет. кн., 2016. – 871 с. 

 

2. Павленко, О.О. Соціальна та екологічна безпека 

проектної діяльності [Електронний ресурс]: конспект 

лекцій  / О.О. Павленко, Ю.А. Опанасюк, С.М. 

Рибальченко. - Електронне вид. каф. управління ННІ 

ФЕМ ім. Олега Балацького. - Суми: СумДУ, 2019. - 75 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72821 

 

3. Павленко, О. О.    4578 Методичні вказівки до 

проведення практичних занять та організації самостійної 

роботи з дисципліни "Соціальна та екологічна безпека 

проектної діяльності" [Текст] :/ О. О. Павленко, 

Ю. А. Опанасюк, С. М. Рибальченко. – Електронне 

видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 26 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=7

12770 

 

Допоміжна література: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72821


 

1.Павленко О.О., ГорбатенкоД.С.Використання 

системного підходу для оцінки соціо-еколого-

економічної безпеки регіону//Вісник СумДУ. Серія 

Економіка – Суми : СумДУ, №3.- 2015.С.13-17 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/44448/1

/Pavlenko_rehionalnyi_rozvytok.pdf 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків. Режим 

доступу.https://pidruchniki.com/11750204/ekonomika/ob

gruntuvannya_gospodarskih_rishen_ta_otsinyuvannya_riz

ikiv 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Зага-

льни

й 

обсяг

, 

годи

н 

Лекції, 

годин 

Практичні 

(семінарські) 

заняття, 

годин 

Лабора-

торні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацюванн

я матеріалу 

(у тому 

числі ІРС), 

годин 

Індивід. 

завдання 

годин 

Денна форма навчання 

ВСТУП. ТЕМА 1. 

Поняття соціальної та 

екологічної безпеки.  

18 2 2 - 14  

ТЕМА 2. Ідентифікація 

ризику у соціальних та 

екологічних системах.  

18 2 2 - 14  

ТЕМА 3. Методи 

управління соціальною 

та екологічною безпекою 

18 2 2 - 14  

ТЕМА 4. Регулювання 

екологічної та соціальної 

безпеки 

18 2 2 - 14  

ТЕМА 5. Екологічна 

експертиза.  
18 2 2 - 14  

ТЕМА 6. Екологизация 

науково-технічного 

прогресу.  

18 2 2  14  

ТЕМА 7. Екологічний 

менеджмент на 

підприємстві 

18 2 2  14  

ТЕМА 8. Організації 

ефективної та безпечної 

діяльності 

24 2 2  20  

Всього з навчальної 

дисципліни 
150 16 16 - 118 
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Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-

ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисциплін

ою 

Види 

навчаль-

них занять  

Види 

навчаль-

ної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладан-

ня і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінюванн

я  

ПРН 1 РН1. Л, ПЗ 

НД 1 

НД 3 

 

МН1 

МН2 

ЗН 1 

 

М1 

М2 

М3 

ПРН 2 РН2. Л, ПЗ 
НД 1 

НД 3 

 

МН1 

МН2 

ЗН 1 

 

М1 

М2 

М3 

ПРН 6 РН3. Л, ПЗ 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2 

 

ЗН 1 

 

М1 

М2 

М3 

ПРН 11 РН4. Л, ПЗ 
НД 2 

НД 3 

МН1 

МН3 

ЗН 1 

 

М1 

М2 

 

 

 

 

 


