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1. Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Екологічна безпека міст в умовах 

техногенних та природних впливів» є формування знань про методи забезпечення 

екологічної безпеки великих міст, придбання практичних вмінь і навичок 

управління безпекою. Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічна 

безпека міст в умовах техногенних та природних впливів» є формування 

системних знань у даному напрямку.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 
 

Вивчення цієї 

дисципліни  

безпосередньо 

спирається на: 

На результати цієї дисципліни  

безпосередньо спираються: 

вихідна кваліфікаційна робота 

 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ВПР01. визначати і 

оцінювати чинники 

екологічних загроз 

та ризиків, 

розробляти методи 

управління ними, 

шляхи зниження та 

методи 

регламентації. 

ВФК01. 

Здатність 

визначати, 

оцінювати, 

використовувати 

методи, технології 

та регламенти 

щодо запобігання 

екологічних загроз 

і зниження 

екологічних 

ризиків в контексті 

стратегії сталого 

розвитку міст. 

Словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні 

(пояснювально-

ілюстративні). 

Конспектування 

лекцій. Самостійна 

робота. 

 

Усне і письмове 

опитування за 

результатами 

попереднього 

матеріалу. 

Тестування. 

Контрольні роботи. 

Екзамен. 

 

Базуючись на 

стратегічних цілях 

сталого розвитку 

міст знати 

принципи та мати 

практичні навички 

використання 

основних 

концепцій 

забезпечення 

екологічної 

безпеки міст в 

умовах 

техногенних та 

природних впливів 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1 Техногенні загрози екологічної безпеки міст. 
Загрози техногенного характеру від усіх галузей господарської діяльності 

України: енергетики, промисловості і транспорту через використання морально 

застарілого і фізично зношеного обладнання, низького рівня його технічного 

обслуговування, застарілих промислових технологій, відсутність кваліфікованого 

персоналу. 

 

Змістовий модуль 2 Природні загрози екологічної безпеки міст. 

Характерні стихійні лиха (землетруси, урагани, смерчі, повені, селі, обмерзання, 

снігопади та інші, у тому числі для регіонів України, аномальні прояви природних 

процесів (суворі зими, засушливі літні періоди, тривалі і проливні дощі, падіння 

великих космічних тіл та ін.). 

 

Змістовий модуль 3 Система інженерних і управлінських дій щодо 

забезпечення екологічної безпеки міст. 
Система інженерних заходів з проектування та запровадження в експлуатацію 

нових або реконструйованих підприємств, удосконалення існуючих або 

впровадження нових технологічних процесів і обладнання. Екологічна 

територіальна структуризація. Правове забезпечення екологічної безпеки міст. 

Державне регулювання взаємодії суспільства, техніки і природи. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 165 17 34  114 

Змістовий модуль 1 45 6 12  27 

Змістовий модуль 2   45 4 8  33 

Змістовий модуль 3   60 7 14  39 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Техногенні загрози екологічної безпеки міст. 

Тема 1 Вступ - 

теоретичні аспекти 

екологічної безпеки 

міст 

Поняття - «Екологічна безпека 

міста». Загрози екологічної безпеки: 

соціально-політичні зовнішнього і 

внутрішнього характеру, 

економічні, техногенні, природні. 

Основні напрями забезпечення 

безпеки міста. 

        3     
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Тема 2. Техногенні 

загрози екологічної 

безпеки міст та їх 

запобігання. 

Техногенні екологічні загрози і 

надзвичайні ситуації на 

урбанізованих територіях. Причини 

техногенних загроз. Запобігання 

техногенних екологічних загроз на 

територіях міста. 

        3 

Змістовий модуль 2. Природні загрози екологічної безпеки міст. 

Тема 3. Геофізичні 

стихійні лиха. 

Геологічні стихійні 

лиха. 

Землетруси. Вулканічні 

виверження. Зсуви і обвали 

        2 

Тема 4. Метеорологічні 

та гідрологічні стихійні 

лиха. Природні пожежі. 

Біологічні загрози 

безпеки міста. 

Попередження і 

профілактика 

природних загроз 

Найбільш небезпечні 

метеорологічні стихійні лиха 

Гідрологічні стихійні лиха. 

Гідрологічні стихійні лиха в 

Україні. Природні пожежі. 

Інфекційні захворювання людей і 

тварин. Попередження і 

профілактика природних загроз 

екологічної безпеки міст 

        2 

Змістовий модуль 3. Система інженерних і управлінських дій щодо 

забезпечення екологічної безпеки міст.   

Тема 5. Інженерні та 

управлінські заходи 

щодо зниження 

екологічної небезпеки 

міст в результаті 

забруднення 

атмосферного повітря 

Система інженерних заходів щодо 

зниження екологічної небезпеки 

міст в результаті забруднення 

атмосферного повітря. 

Система управлінських заходів 

щодо зниження екологічної 

небезпеки міст у результаті 

забруднення атмосферного повітря. 

        3 

Тема 6. Інженерні та 

управлінські заходи 

щодо зниження 

екологічної небезпеки 

міст в результаті 

погіршення стану 

водних джерел 

Система інженерних заходів щодо 

зниження екологічної небезпеки 

міст в результаті погіршення стану 

водних джерел. 

Система управлінських заходів 

щодо зниження екологічної 

небезпеки міст в результаті 

погіршення стану водних джерел. 

        2 

Тема 7. Інженерні та 

управлінські заходи 

щодо зниження 

екологічної небезпеки 

міст в результаті 

незадовільного 

Система інженерних заходів щодо 

зниження екологічної небезпеки 

міст в результаті незадовільного  

озеленення міської території.  

Система управлінських заходів 

щодо зниження екологічної 

        2 
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озеленення міської 

території 

небезпеки міського населення в 

результаті незадовільного 

озеленення міської території 
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7. Теми практичних (лабораторних) занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Техногенні загрози екологічної безпеки міст. 

Тема 1. Вступ - 

теоретичні аспекти 

екологічної безпеки 

міст 

Основні поняття екологічної безпеки 

міста. Типи загроз міській безпеці. 

Причини їх виникнення. 

       6 

Тема 2. Техногенні 

загрози екологічної 

безпеки міст та їх 

запобігання. 

Види техногенних загроз безпеці 

міста. Основні причини їх виник-

нення. Можливі рішення проблем 

техногенної небезпеки міста 

       6 

Змістовий модуль 2. Природні загрози екологічної безпеки міст. 

Тема 3. Геофізичні  

стихійні лиха 

Геологічні стихійні 

лиха. 

Причини і наслідки землетрусів, 

вулканічних вивержень, зсувів і 

обвалів. Можливі інженерні заходи 

щодо зниження шкоди від них. 

      4 

Тема 4. 
Метеорологічні та 

гідрологічні стихійні 

лиха. Пожежі. 

Біологічні загрози 

безпеки міста. 

Попередження і 

профілактика 

природних загроз 

Прояв метеорологічних і 

гідрологічних стихійних лихах в 

міському середовищі, їх наслідки. 

Пожежі в місті. Біологічні загрози 

безпеки міста, причини їх 

виникнення, наслідки. 

Попередження і профілактика всіх 

розглянутих загроз для міста. 

      4 

Змістовий модуль 3. Система інженерних і управлінських дій щодо 

забезпечення екологічної безпеки міст. 

Тема 5. Інженерні та 

управлінські заходи 

щодо зниження 

екологічної небезпеки 

міст в результаті 

забруднення 

атмосферного повітря 

Аналіз інженерних заходів  

щодо зниження екологічної 

небезпеки міст в результаті 

забруднення атмосферного повітря 

та погіршення стану водних джерел. 

Можливі управлінські заходи щодо 

зниження екологічної небезпеки міст 

в результаті забруднення 

атмосферного повітря, їх аналіз. 

      5 

Тема 6. Інженерні та 

управлінські заходи 

щодо зниження 

екологічної небезпеки  

міст в результаті 

погіршення стану 

водних джерел 

Аналіз інженерних заходів щодо 

зниження екологічної небезпеки міст 

в результаті погіршення стану 

водних джерел. Можливі 

управлінські заходи щодо зниження 

екологічної небезпеки міст в 

результаті погіршення водних 

джерел, їх аналіз. 

      5 
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Тема 7. Інженерні та 

управлінські заходи 

щодо зниження 

екологічної небезпеки 

міст в результаті 

незадовільного 

озеленення міської 

території 

Аналіз інженерних заходів щодо 

щодо зниження екологічної 

небезпеки міст в результаті 

незадовільного озеленення міської 

території. Можливі управлінські 

заходи щодо зниження екологічної 

небезпеки міст в результаті 

незадовільного озеленення міської 

території, їх аналіз 

      4 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Методи контролю: 

1. Практична перевірка умінь та навичок під час практичних занять. 

2. Перевірка правильності виконаних завдань, що винесені на самостійну 

роботу. 

3. Поточний контроль у вигляді тестування практичних навичок та 

опитування під час аудиторних занять. 

4. Підсумковий контроль у вигляді диф. заліку. 

Критерії оцінювання: 

1. Виконання завдань у встановлені терміни. 

2. Уміння опрацьовувати та аналізувати інформаційні джерела. 

3. Уміння використовувати теоретичні знання під час виконання 

практичних завдань. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 25 15  10 

Змістовий модуль 2   20 12  8 

Змістовий модуль 3   25 15 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання № 1. Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Практичне завдання № 2. Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Завдання до самостійної роботи №1 Перевірка правильності 

виконаних завдань, що винесені на самостійну роботу. 

 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1. Контроль у вигляді тестування 10 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання № 3. Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Практичне завдання № 4. Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Завдання до самостійної роботи №2. Перевірка правильності 

виконаних завдань, що винесені на самостійну роботу. 

 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2. Контроль у вигляді тестування 7 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання № 5 Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Практичне завдання № 6 Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Практичне завдання № 7 Практична перевірка умінь та навичок під 

час практичних занять 

4 

Завдання до самостійної роботи №3 Перевірка правильності 

виконаних завдань, що винесені на самостійну роботу. 

 

6 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3. Контроль у вигляді тестування 7 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Теоретичне питання 1 в області вирішення проблем екобезпеки міст в 

умовах техногенних загроз.  

15 

Теоретичне питання 2 в  області вирішення проблем екобезпеки міст 

в умовах природних загроз.  

15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
.   
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Катков М.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна безпека 

великих міст» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища) М.В.Катков;- 

Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 

2. Катков М.В Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Екологічна безпека великих міст» (для студентів 5 курсу 

денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 183 - Технології захисту 

навколишнього середовища) М.В.Катков;- Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 

 

 

Рекомендована література 

 

ОСНОВНА 

1. Зеркалов Д.В. Экологическая безопасность Учебное пособие — К.: Основа, 

2009. — 513 с. 

2. Краснянский М. Е. Основы экологической безопасности территорий и 

акваторий. Учебное пособие. «Бурун и К.» (Харьков-Киев). 2013г. (Издание 2-е). 

267 стр. 

3. Промышленная экология : учебное пособие для вузов / М. Г. Ясовеев [и др.] ; 

под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание, 2013. - 291 с. 

4. Экология города: Учебник, Под ред. Ф.В. Стольберга. - К.: Либра, 2004. 

 

ДОДАТКОВА 

1. Гонопольский А.М. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 

Инженерная защита окружающих территорий мегаполиса. — М.: МГУИЭ, 2004. -

368 с. 

 
 

http://krasnyanskyy.com/images/pdf/ekobezopasnost.pdf
http://krasnyanskyy.com/images/pdf/ekobezopasnost.pdf
http://krasnyanskyy.com/images/pdf/ekobezopasnost.pdf
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Інформаційні ресурси 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua 

2. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://rada.gov.ua/ 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.kname.edu.ua/
http://rada.gov.ua/
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Аркуш актуалізації 

 

Робоча програма навчальної дисципліни на 2020_-2021_ навчальний рік 

переглянута та затверджена «Без змін» 

 

Екологічна безпека міст в умовах техногенних та природних впливів 

 

вид дисципліни - вибіркова, шифр за ОП – ВК 1.1 

семестр – 2 

кількість кредитів ЄКТС – 4, модуль -1   

форма підсумкового контролю - диференційований залік 

мова викладання, навчання та оцінювання - українська 

кафедра інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища 

галузь знань 18 Виробництво та технології 

освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього 

середовища» 

форма навчання - денна 

 

 

В.о. завідувача кафедри ___________________________(Д.В. Дядін) 

 

Гарант освітньої програми                         (Т. В. Дмитренко) 

 

 

 

 

 


