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Семестр, в якому 
планується вивчення 

6, бакалаври 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

ПЦБ, група ЕО 

Перелік компетентностей 
та результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

Перелік компетентностей результати навчання 
Знання та розуміння . причини 
виникнення техногенно 
небезпечних ситуацій на 
територіях та акваторіях з певними 
природними умовами;. механізмів 
дії небезпечних чинників 
навколишнього середовища на 
живі організми та будівлі;  
методів попередження розвитку 
екологічно небезпечних ситуацій 
та шляхи усунення наслідків дії 
екологічно небезпечних факторів.  

Формулювати та аналізувати 
якісну та кількісну науково-
практичну інформацію, що 
стосується екологічно небезпечних 
явищ, об’єктів, факторів; 2. 
визначати екологічно небезпечні 
рівні дії чинників навколишнього 
середовища; 3. визначати засоби 
захисту людей, тварин, будівель від 
негативної дії екологічно 
небезпечних ситуацій на 
територіях та акваторіях з певними 
природними умовами. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Хімія, Фізика, Екологічна безпека, Техноекологія, Моніторинг довкілля, 
Екологічні аспекти перевезення небезпечних вантажів. 
 

Основні теми дисципліни Лекції (32 години): 
1-2 Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з літосферою, 
гідросферою та атмосферою в Україні”  
3.  Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з літосферою 
та гідросферою 
4-5 Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з атмосферою і 
атмосферними процесами ( 
6-7 Моніторинг якості атмосферного повітря. Розсіювання токсичних 
викидів в атмосфері. Санітарно-захисні зони 
8. Засоби і джерела біологічного забруднення довкілля. 
9. Законодавство України, спрямоване на захист літосфери, гідросфери і 
атмосфери13-14 Екологічні наслідки військових дій та військових 
конфліктів. 
15-16 Забруднення навколишнього середовища іонізуючим 
опроміненням. Типи іонізуючого опромінення. Штучні джерела 
іонізуючих випромінюваньПрактичні заняття (16 годин) 
Самостійна робота (102 години): 
Техногенні катастрофи, пов’язані з селективним і надлишковим 
накопиченням забруднюючих речовин живими організмами. 
Антропогенні впливи на біоту 

Мова викладання Українська 
Список основної та 
додаткової літератури 
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