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Програмні компетентності 

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К06. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та 

людину  

Програмні результати навчання 

ПРН 01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук 

про довкілля.  

ПРН 10 Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та 

методів захисту навколишнього середовища.. 
Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

ОК 6. Охорона праці в галузі та цивільний захист 

ОК 7. Системний аналіз якості навколишнього середовища 

ВБ 1.3. Оцінка впливу на навколишнє середовище 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції ( 32 години): 
1. Вступ: Що таке Енвайронментологія? 2-4. Сучасні екологічні проблеми у світі 
та Україні. 5-8. Техноекологія - розділ екології, який вивчає джерела і можливий 

вплив технологічної діяльності на довкілля. Техногенез - сукупність інженерно-

геологічних, геоморфологічних і геохімічних процесів у земній корі, пов'язаних з 

виробничою діяльністю людини. 10-12. Середовищезнавство, або 

енвайронментологія - наука про стан довкілля і місце людини в ньому. 13-14. 

Глобальні екологічні проблеми - це зміни стану довкілля внаслідок дії 

масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери. 15-16. 

Сучасні екологічні проблеми в Україні. 

Самостійна робота (58 години) 
Тези на конференцію - Всеукраїнська науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА, ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА 

ЕКОЛОГІЇ» 

Мова викладання Українська 
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4. http://www.envirolink.org/ 

5. Chaplin M. Water Structure and Behaviour / M. Chaplin. – 

http://www.lsbu.ac.uk/water 

6. Docker M. Environmental Chemistry / M. Docker. – 

http://www.mpdocker.demon.co.uk/home.html.  

7. Foust R. Environmental Chemistry: Resources. Links and Bookmarks / R. Foust. – 
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