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Семестр, в якому 
планується вивчення 

2, Магістри 

Факультети/ННЦ,студен-
там яких пропонується 

ПЦБ, група ЕО 

Перелік компетентностей 
та результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

Перелік компетентностей Результати навчання 
Здатність розробляти та 
управляти проектами.  
Здатність до використання 
принципів, методів та 
організаційних процедур 
дослідницької та/або 
інноваційної діяльності. 
Демонструвати здатність до 
організації  колективної 
діяльності та реалізації 
комплексних 
природоохоронних проектів з 
урахуванням наявних ресурсів 
та часових обмежень. 

Класифікувати  фактори, що 
зумовлюють забруднення довкілля 
внаслідок діяльності промислових 
підприємств та транспорту 
Аргументувати заходи щодо 
зменшення впливу промисловості та 
транспорту на довкілля. 
Демонструвати обізнаність щодо 
новітніх принципів та методів захисту 
навколишнього середовища від 
негативного впливу промислових 
підприємств та транспорту . 
Застосовувати сучасні принципи 
експлуатації природозахисних систем. 
Запропонувати обладнання для систем 
очищення викидів та скидів 
промислових підприємств та 
транспорту. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Екологічна безпека, методи та засоби захисту довкілля, оцінка впливу на 
навколишнє середовище, прогнозування процесів в інженерних 
екосистемах, , основи управління програмами та проектами. 

Основні теми дисципліни Лекції (32 години) 
1. Предмет та завдання промислово-транспортної екології. 
2-4.Характеристика впливу об’єктів промисловості на навколишнє 
природне середовище  
5.Характеристика впливу на довкілля автотранспорту.  
6-7.Характеристика впливу на довкілля залізничного транспорту. 
8-9. Особливості впливу на довкілля авіаційного транспорту. 
10.-14 Методи та засоби захисту довкілля від забруднення викидами та 
скидами промислових підприємств 
15.Способи підвищення екологічної безпеки на транспорті 
16.Природоохоронні заходи та управління екологічною діяльністю в 
промисловості та на транспорті. 
Практичні роботи (48 годин) 
-Визначення категорії екологічної безпеки промислового підприємства  
 -Вибір методу та установки очистки стічних вод АТП від нафтопродуктів 
Самостійна робота (160 годин) 
Курсовий проект (30 годин), Підготовка до контрольних заходів (48 годин) 

Мова викладання українська 
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