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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення з причинами виникнення і особливостями прояву 

небезпечних природних процесів, їх локалізацією і поширенням, способами їх попередження, 

заходами безпеки та шляхами мінімізації їхнього негативного впливу на людину, суспільство 

і природу. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання будови, функціонування процесів та взаємозв’язків у літосфері, гідросфері та 

атмосфері Землі. 

2. Вміти аналізувати причинно-наслідкові зв’язки та взаємодію у системі природа-

суспільство. 

3. Володіння англійською мовою на достатньому рівні для роботи з англомовною 

фаховою літературою та іншими джерелами інформації про небезпечні природні 

процеси у довкіллі. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна присвячена вивченню сучасних 

небезпечних природних процесів, стихійних лих та природних катастроф, включаючи 

міжнародну класифікацію природних небезпек, механізми їхнього виникнення і розвитку, 

зв’язки з іншими природними процесами, поширення ризику виникнення окремих типів 

стихійних лих у світі та сучасні методів моніторингу екстремальних природних явищ. 

Висвітлює шляхи зменшення ризику виникнення стихійних лих та мінімізації негативних 

наслідків небезпечних природних процесів, зокрема питання надання гуманітарної допомоги 

та страхування, проектування захисних споруд та модифікація природних процесів, адаптація 

до різних типів природних небезпек, включаючи обізнаність суспільства, системи прогнозу і 

попередження та планування землекористування. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів із сучасними 

небезпечними природними процесами та небезпекою, яку вони становлять для здоров’я та 

життя людей, їхнього майна та навколишнього природного середовища. У результаті 

вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти методи вивчення небезпечних природних 

процесів; розуміти ризик природних лих у всіх його вимірах, включаючи вразливість, 

потенціал, схильність людей і майна, характеристики небезпек та навколишнє природне 

середовище; вміти визначати імовірність виникнення небезпечних природних процесів та 

стихійних лих та оцінювати ризик потенційних збитків; вміти давати обґрунтовані 

рекомендації щодо шляхів зменшення ризику природних небезпек та боротьби з 

несприятливими наслідками. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 підходи до визначення природних 

небезпек та стихійних лих 
лекція тест 4% 

1.2 класифікацію природних небезпек лекція тест 6% 

1.3 типи наслідків стихійних лих 
лекція, 

практичне заняття 

тест, 

опитування, 

презентація 

6% 



1.4 світові тренди виникнення стихійних 

лих та людські фактори, які 

впливають на їхню інтенсивність та 

частоту  

лекція 
тест, 

опитування 
4% 

1.5 поширення різних типів стихійних лих 

у світі 

лекція, 

практичне заняття 

тест,  

case study 
8% 

1.6 підходи до оцінки ризиків природних 

небезпек та аналіз екстремальних 

природних подій 

лекція, 

практичне заняття 
тест 8% 

1.7 управління ризиками стихійних лих  

лекція 

тест, 

презентація, 

case study 

6% 

1.8 шляхи пом’якшення впливу стихійних 

лих (гуманітарна допомога та 

страхування) 

лекція, 

практичне заняття 

тест, 

опитування, 

презентація, 

 case study 

6% 

1.9 шляхи захисту від небезпечних 

процесів та стихійних лих (інженерні 

споруди, ДБН тощо) 

лекція, 

практичне заняття 

тест, 

опитування, 

презентація, 

 case study 

6% 

1.1

0 

способи адаптації до небезпечних 

природних процесів та стихійних лих 

(обізнаність суспільства, прогноз та 

попередження, планування 

землекористування) 

лекція, 

практичне заняття 

тест, 

опитування, 

презентація, 

 case study 

6% 

2.1 працювати з базами даних природних 

лих 
практичне заняття 

тест, 

презентація, 

виконання 

аналітичних 

робіт,  

case study 

6% 

2.2 використовувати ГІС технології у 

дослідженні небезпечних природних 

процесів 

практичне заняття 6% 

2.3 ідентифікувати природні небезпечні 

процеси, визначати величину та 

імовірність їхнього прояву 

практичне заняття, 

дискусія 
6% 

2.4 оцінювати масштаби втрат при 

виникненні стихійного лиха певної 

категорії 

практичне заняття, 

дискусія 
6% 

2.5 розробляти та обґрунтовувати 

комплекс заходів, направлених на 

мінімізацію негативних наслідків 

стихійних лих 

практичне заняття, 

дискусія 
6% 

3 комунікація: вироблення у студентів 

практичних навичок групового 

обговорення та вирішення модельних 

ситуацій стихійних лих; 

представлення спеціалізованої 

інформації про природні небезпеки та 

стихійні лиха для громадськості  

практичне заняття, 

доповідь, дискусія, 

case study 

презентація, 

виконання 

аналітичних 

робіт 

до 10% 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

      

      

      

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання контрольних робіт, виконання проблемних завдань 

аналізу небезпечних природних процесів та стихійних лих, та ведення словника фахової 

термінології. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

- результати навчання – 1 (знання) – до 60%; 

- результати навчання – 2 (вміння) – до 30%; 

- результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

 У курсі передбачено 3 змістові модулі. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна – екзаменом. 

 

- семестрове оцінювання:  
Вивчення кожної змістовної частини дисципліни завершується написанням контрольної 

роботи у вигляді тестових завдань. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 

передбачених пунктами 2 і 3, студенти виконують аналітичні завдання та презентують їх. 

Протягом семестру студенти складають щоденник опису 5 стихійних лих, які відбулися 

впродовж навчального семестру, та словник професійних термінів, які вони подають на 

оцінювання перед підсумковим екзаменом. 

 

1. Модульна контрольна робота №1 (тест): РН 1.1–1.5 – 8 балів/5 балів. 

2. Модульна контрольна робота №2 (тест): РН 1.6–1.10 – 9 балів/5 балів. 

3. Модульна контрольна робота №3 (тест): РН 1.6–1.10 – 8 балів/5 балів. 

4. Практичні роботи (4 роботи): РН 2.1–2.5; 3 – по 5 балів/3 бали. 

5. Словник професійних термінів: 5 балів/3 бали. 

6. Щоденник стихійних лих: РН 1.3–1.5, 1.7–1.10; 2.1–2.1, 2.4–2.5 – 10 балів/6 балів. 

 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену: 
Екзаменаційне оцінювання відбувається у усній формі. Максимальна кількість балів на 

екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% 

максимальної кількості балів, відведених на екзамен). Для отримання загальної позитивної 

оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів. 

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до екзамену – 36 балів. 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 
Студент допускається до екзамену за умови виконання всіх передбачених планом 

практичних робіт, складання словника професійних термінів та щоденника стихійних лих. 

 



7.2. Організація оцінювання: 
 Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи і самостійну 

роботу. Словник термінів та щоденник стихійних лих подаються на передостанньому тижні 

навчання. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

практичні/ 

лабораторні 

Самостійна 
робота 

Частина 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИХ НЕБЕЗПЕК  

1 
Вступ. 

Тема 1. Небезпечні природні процеси у довкіллі 
2 

2 
8 

2 Тема 2. Масштаби природних катастроф 2 8 

3 
Тема 3. Оцінка та управління ризиками 

природних катастроф 
2 

2 

8 

4 
Тема 4. Зменшення ризику природних 

катастроф та стратегії пом’якшення наслідків 
2 8 

 Контрольна робота 1    

Частина 2. ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ 

5 Тема 5. Внутрішня будова Землі. Землетруси 2 
2 

9 

6 Тема 6. Цунамі 2 9 

7 Тема 7. Вулканізм 2 
2 

10 

8 Тема 8. Схилові процеси 2 10 

9 Тема 9. Ґрунти та просідання 2 
2 

9 

10 Тема 10. Повені 2 9 

 Контрольна робота 2    

Частина 3. МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ 

11 
Тема 11. Атмосфера та екстремальні погодні 

явища  
2 

2 
9 

12 Тема 12. Урагани та позатропічні циклони  2 9 

13 Тема 13. Узбережні процеси 2 
2 

9 

14 Тема 14. Природні пожежі 2 9 

15 Тема 15. Імпактні події 2 1 9 

 Контрольна робота 3    

 ВСЬОГО 30 15 133 

 

Загальний обсяг: 180 год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Практичні заняття – 15 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 133 год. 
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