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РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСОВОЇ РОБОТИ  

Екологічна безпека міст в умовах техногенних та природних впливів 
 

вид  вибіркова, шифр за ОП – ВК 1.2 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 2 

форма підсумкового 

контролю 

захист курсової роботи 

мова викладання, 

навчання та оцінювання 

українська 

кафедра інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський) 

галузь знань 18 Виробництво та технології 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього 

середовища 

освітня програма  «Технології захисту навколишнього середовища» 

форма навчання денна 
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1. Мета  

Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань студентів у сферах 

забезпечення екологічної безпеки великих міст 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Виконання курсової роботи безпосередньо спирається на результати 

вивчення навчальних дисциплін: Екологічна безпека, Технології переробки 

та утилізації відходів, Прикладна аероекологія, Прикладна гідроекологія, 

Технології захисту геологічного середовища, Економіка 

природокористування та природоохоронної діяльності. 

 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

курсовим 
ВПР01. Базуючись 

на стратегічних 

цілях 

сталого розвитку 

міст 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. 

Складання 

приблизного плану 

курсової роботи, 

консультування з 

питань змісту і 

виконання, 

контроль ходу 

виконання роботи. 

Захист курсової 

роботи. 

 

Виділяти основні 

причини порушення 

екологічної безпеки 

великих міст:    

- аналізувати 

причини виникнення 

екологічно 

небезпечних 

ситуацій; 

- виділяти найбільш 

характерні для 

конкретного місця 

складові екологічної 

небезпеки; 

- орієнтуватися в 

застосуванні 

юридичних, 

нормативних 

документах, у 

практичній 

діяльності; 

- працювати в 

структурі і 

функціональних 

завданнях органів 

управління 

екологічної 

безпекою. 

 
 

 

 

 



4. Програма курсової роботи 

 

Змістовій модуль 1. Збір і аналіз чинників, що створюють екологічну 

небезпеку міських систем. 

Вибір теми курсової роботи. Визначення об'єкта і предмета дослідження. 

постановка цілей і завдань. збір і аналіз необхідних даних. 

 

Змістовий модуль 2. Пропозиції та рекомендації щодо зниження екологічної 

небезпеки міських систем. 

Обробка та подання результатів досліджень, обґрунтування пропозиції та 

рекомендації щодо зниження екологічної небезпеки міських систем, 

проведення апробації та попередньої презентації роботи. 

5. Структура курсової роботи і розподіл часу  

Змістові модулі Кількість годин 

(самостійна робота) 

МОДУЛЬ (семестр) 60 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2   25 

Підсумковий контроль 15 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Структура курсової роботи і розподіл балів 
 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ (семестр) 100 

Змістовий модуль 1 25 

Змістовий модуль 2   35 

Підсумковий контроль 40 

 

 

 

 

 

 

 



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

 Визначення теми курсової роботи. Визначення об'єкта і 

предмета дослідження. Контроль ходу виконання 

5 

 Визначення актуальності теми. Контроль ходу виконання. 10 

 Визначення завдання дослідження та предмета дослідження.    

Контроль ходу виконання. 

10 

                                       Змістовий модуль 2 35 

 Визначення практичного значення роботи. Обробка та подання 

результатів досліджень. Контроль ходу виконання. 

10 

 Обробка, оформлення та подання результатів досліджень. 

Контроль ходу виконання. 

20 

 Проведення апробації та попередньої презентації роботи. 

Контроль ходу виконання. 

5 

Підсумковий контроль – публічний захист 40 

 Оформлення звіту згідно вимог 10 

 Ілюстративна частина 10 

 Презентація 10 

 Захист звіту 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

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 

 

  



7. 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, самостійної роботи і 

виконання курсової 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. 

 

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://krasnyanskyy.com/images/pdf/ekobezopasnost.pdf
http://krasnyanskyy.com/images/pdf/ekobezopasnost.pdf
http://krasnyanskyy.com/images/pdf/ekobezopasnost.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/
http://rada.gov.ua/


Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма курсової роботи на 2020_-2021_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 

 

Екологічна безпека міст в умовах техногенних та природних впливів 

 

вид - вибіркова, шифр за ОП – ВК 1.2 

семестр – 2 

кількість кредитів ЄКТС – 2, модуль -1 

 

форма підсумкового контролю - захист курсової роботи 

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) 

 

 

 

 

 

  

 


