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1. Мета дисципліни: формування системних уявлень про екологічну безпеку та небезпеку. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати закономірності функціонування екосистем, характер зв’язків між біотичними та 

абіотичними компонентами екосистем. 
2. Вміти оцінювати характер та наслідки впливу господарської діяльності людини на 

екосистеми, застосовувати екологічні закони для визначення відповіді екосистем на 
навантаження. 

3. Володіти елементарними навичками елементарними навичками роботи з науковими 
статтями, статистичними даними, екстраполяції отриманих даних. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Екологічна безпека і техноекологія» є обов’язковою дисципліною 
освітньої програми «Екологія». Освітня функція дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити 
знання студентів, які б відповідали сучасним вимогам про загальні закономірності виникнення 
і розвитку екологічних небезпек, проблем здоров’я особистості та суспільства, основних 
екологічно-небезпечних факторів; сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності 
фахівця уміння і навички для запобігання і ліквідації екологічних небезпек, захисту людей та 
навколишнього середовища. 
4. Завдання (навчальні цілі): 

Теоретичні: дати уявлення про закономірності виникнення і розвитку техногенно 
небезпечних ситуацій у природних і антропогенних екосистемах, а також про шляхи мінімізації 
шкідливого впливу на екосистеми антропогенних катастроф; сформувати у студентів 
комплексний підхід до вивчення катастрофічних процесів і явищ у антропогенних екосистемах. 

Практичні: сформувати навички використання екологічних знань у розв’язанні 
практичних завдань з попередження і ліквідації наслідків техногенного впливу та 
антропогенних катастроф. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти), галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія» дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
фахових: 
ФК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та 
виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 
ФК19. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління; 
ФК22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами 
виробництва та споживання; 
ФК24. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого 
природокористування; 
ФК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних 
та транскордонних екологічних проблем. 

Програмними результатами навчання є: ПР01. Демонструвати розуміння основних 
принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами; ПР04. 
Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки; ПР07 
Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 
загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду; ПР11. 
Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище; 
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ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та 
поводження з виробничими та муніципальними відходами; ПР13. Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері 
екології; ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та повідомлення. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  

- принципи забезпечення екологічної безпеки на національному та міжнародному рівнях; 
вміти: 

- вміти оцінювати наслідки непередбачуваних екологічних проблем та розробляти шляхи їх 
вирішення; 
- вміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище; 

встановлювати інформаційні зв’язки: 
- інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого 
природокористування; 
- формулювати чіткі, лаконічні висновки, які передбачають прогноз наслідків впливу 
антропогенної діяльності для здоров’я населення та довкілля; 

діяти самостійно та відповідально: 
- поєднання навичок самостійної та командної роботи. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

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

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

порогів критерій 
оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Розуміти принципи забезпечення 
екологічної безпеки на 
національному та міжнародному 
рівнях 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Контрольні 
роботи (тестові 

запитання), іспит 

20 

2.1 Вміти оцінювати наслідки 
непередбачуваних екологічних 
проблем та розробляти шляхи їх 
вирішення 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Контрольні 
роботи (тестові) 

запитання), 
розрахункові 

завдання, іспит 

30 

2.2 Вміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє 
середовище 

Лекція, 
практичне  
заняття 

Контрольні 
роботи (тестові) 

запитання), 
розрахункові 

завдання, іспит 

30 

3.1 Інформування громадськості про 
стан екологічної безпеки та 
збалансованого природокорис-
тування 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Контрольні 
роботи (тестові) 

запитання), 
ситуаційні задачі 

10 

3.2 Формулювання чітких, лаконіч-
них висновків, які передбачають 
прогноз наслідків впливу 
антропогенної діяльності для 
здоров’я населення та довкілля 

Самостійна 
робота 

Реферат, 
презентація 

4 

4.1 Поєднання навичок самостійної 
та командної роботи 

Практичне 
заняття 

Ситуаційні задачі 6 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання (код) 
Програмні результати 
навчання 

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

ПР01 Демонструвати ро-
зуміння основних прин-
ципів управління приро-
доохоронними діями та 
/або екологічними проект-
тами. 

+ +     

ПР04. Використовувати 
принципи управління, на 
яких базується система 
екологічної безпеки. 

+ + +    

ПР07. Розв’язувати про-
блеми у сфері захисту 
навколишнього середо-
вища із застосуванням 
загальноприйнятих та/або 
стандартних підходів та 
міжнародного і вітчиз-
няного досвіду. 

 + +    

ПР11. Уміти прогнозувати 
вплив технологічних про-
цесів та виробництв на 
навколишнє середовище. 

  + + +  

ПР12. Брати участь у 
розробці та реалізації 
проектів, направлених на 
оптимальне управління та 
поводження з виробни-
чими та муніципальними 
відходами. 

 + + + +  

ПР13. Уміти формувати 
ефективні комунікаційні 
стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, 
рішень та власного 
досвіду в сфері екології. 

   +  + 

ПР14. Уміти доносити 
результати діяльності до 
професійної аудиторії та 
широкого загалу, робити 
презентації та повідом-
лення. 

   +  + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна робота №1: РН 1.1 (частково), 2.1 (повністю), РН 3.1 (повністю) – 20/10 

балів. 
2. Модульна робота №2: РН 1.1 (частково), РН 2.2 (повністю) – 20/10 балів. 
3. Робота на практичних заняттях: РН 1.1, РН 2.1–2.2, РН 3.1, РН 4.1 (всі - частково) 

– 16/8 балів. 
4. Самостійна робота (РН 3.2) – 4/2 бали. 

 
- підсумкове оцінювання у формі екзамену: 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1–2.2. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під 
час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання: 
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно.  
Оцінювання самостійної роботи - під час проведення тематичних практичних робіт 

Розділу 1 та Розділу 2 відповідно. 
Оцінювання практичних робіт проводиться упродовж семестру під час проведення 

практичних занять.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 
 

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Консуль-

тації 
Самостій-
на робота 

1 2 3 4 5 6 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основи екологічної безпеки 

1 Мета і завдання екологічної і 
технологічної безпеки.  

2    

2 Історія розвитку та становлення 
уявлень про екологічну та 
технологічну безпеку 

   4 

3 Безпеки, пов’язані із середовищем 
існування людини. Ідентифікація та 
закономірності розвитку небезпек 

 2   

4 Надзвичайні ситуації: причини 
виникнення, класифікація 
надзвичайних ситуацій 

2    

5 Найважливіші фактори аварій та 
катастроф в Україні та країнах світу  

 2   

6 Характерні особливості сучасних і 
майбутніх надзвичайних ситуацій, 
аварій та катастроф 

   6 

7 Основні методи якісної і кількісної 
оцінки рівня промислової та 
екологічної безпеки 

4    

8 Методи оцінки та управління 
екологічним ризиком на 
підприємствах різних галузей 

 4   

9 Методи зберігання та 
транспортування небезпечних 
речовин 

2    

10 Екологічна безпека атмосфери  2   

11 Маловідходні та безвідходні 
технології. Концепція безвідходного 
виробництва 

   6 

12 Стратегія управління екологічної 
безпекою 

2    

13 Екологічна безпека гідросфери  2   

14 Міжнародна політика з проблем 
навколишнього середовища і її 
реалізація 

   4 

 Національна система екологічної 
безпеки 

2    
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15 Екологічна безпека літосфери  2   

16 Правове регулювання реалізації 
екологічного управління в Україні 

   4 

17 Еколого – безпечний розвиток 2    

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 1    2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Основи техноекології 

18 Техногенні забруднення та їх 
джерела 

2    

19 Історичні аспекти виникнення 
техносфери. Ресурси техносфери 

    

20 Визначення категорії небезпечності 
підприємств 

 2   

21 Головні компоненти кругообігу в 
атмосфері, гідросфері і літосфері. 
Міра замкнутості і техногенний 
вплив на їх балансові 
характеристики. Техногенний вплив 
на енергоспоживання у біосфері 

   4 

22 Гірничо-видобувний комплекс та 
вплив його складових на навколишнє 
середовище 

    

23 Розрахунок гранично допустимих 
викидів шкідливих речовин в 
атмосферу від одиночного джерела 
забруднення (холодні газоповітряні 

суміші) 

 2   

24 Види і розташування родовищ 
основних корисних копалин в Україні 

   6 

25 Енергетика та її роль у формуванні 
екологічної обстановки 

2    

26 Основні об’єкти електроенергетики в 
Україні: географія і продуктивність 

   4 

27 Розрахунок забруднення 
атмосферного повітря викидами 
автотранспорту за концентрацією CO 

 2   

28 Вплив складових металургійного 
комплексу на довкілля 

2    

29 Розрахунок інтегрального 
екологічного показника стану 
атмосферного повітря 

 2   
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30 Заходи з охорони довкілля від 
шкідливого впливу підприємств 
металургії. Заходи 
ресурсозбереження в металургії. 

   4 

31 Складові машинобудівного 
комплексу як чинники впливу на 
навколишнє середовище 

2    

32 Основні об’єкти машинобудування в 
Україні. Методи захисту атмосфери 
від хімічних домішок 

   4 

33 Визначення класу небезпеки 
промислових відходів 

 2   

34 Загальні відомості про хімічний 
комплекс та його вплив на довкілля і 
здоров’я людини 

2    

35 Приклади катастроф на хімічних 
підприємствах світу. Вплив на 
довкілля виробництва азотних і 
фосфорних добрив, виробництва 
суперфосфатів 

   6 

36 Визначення небезпеки дії ударної 
хвилі на будівельні конструкції та 
технологічне обладнання (визначення 
надлишкового тиску на споруду) 

 2   

37 Лісопромисловий та аграрний 
комплекси та їх вплив на стан 
довкілля 

2    

38 Виробництво паперу: технологічні 
процеси і види забруднень, що їх 
супроводжують. Методи 
альтернативного (органічного) 
сільського господарства. Безвідходне 
виробництво у харчовій 
промисловості на основі утилізації 
відходів. 

   4 

39 Прогнозування впливу на людину 
шкідливих та небезпечних факторів, 
що утворюються в інженерних 
екосистемах (порогові токсиканти) 

 2   

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 1    2 

ВСЬОГО 28 28 4 60 

Загальний  обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації –4 год. 
Самостійна робота – 60 год.  
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1. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник. – К: КНТ, 
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