
Інформаційна довідка 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

галузь знань 18 – Виробництво та технології 

спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища 

освітня програма  Технології захисту навколишнього середовища 

форма навчання Денна (скорочений термін навчання) 

 

Шифр дисципліни ВК П.1.2 

Назва Людина, технології та урбанізоване довкілля 

Тип (обов’язкова/вибіркова) Вибіркова 

Цикл вищої освіти 

(короткий/перший/другий/третій) 

Перший  

Рік навчання, у якому цей 

компонент викладається 

2-й, 3-й (скорочений термін навчання) 

Семестр, у якому цей компонент 

викладається 

4, 5 

Кількість призначених кредитів 

ЄКТС 

9, в т.ч.: 4-й сем. – 5, 5-й сем. – 4. 

Ім’я викладача(ів); Вергелес Ю. І., Задорожний К. М., Рибалка І. О. 

Програмні результати навчання ВПР03. Вміти обирати заходи щодо забезпечення 

екологічної безпеки, захисту та відтворення міського 

середовища. 
Технологія навчання 

(очне/дистанційне тощо) 

Очне навчання 

Заочне навчання з очними заліково-екзаменаційними сесіями 

Попередні умови (наприклад, 

компоненти, що обов’язково 

передують іншому) та додаткові 

вимоги (наприклад, компоненти, 

що вивчаються поряд із цим) 

(якщо доречно) 

Дисципліни, що передують вивченню і на які спирається дана 

дисципліна: 

ОК16 Ґрунтознавство; ОК17 Основи загальної екології та 

охорони довкілля; ОК18 Методи аналізу екологічних систем 

та процесів; ОК20 Засоби та інструменти інженерно-

екологічних розрахунків; ОК21 Моніторинг довкілля; ОК32 

Управління водоохоронною діяльністю; ОК33 Технології 

захисту геологічного середовища 

Зміст курсу Модуль 1 – Урбанізоване довкілля 

ЗМ 1.1. Процес урбанізації та його наслідки для 

людини і довкілля 

ЗМ 1.2. Урбоекосистеми: склад, структура та функції 

ЗМ 1.3. Екотехнології захисту та відновлення 

урбанізованого довкілля 

Модуль 2 – Соціально-екологічна оцінка впливу 

технологій на людину 

ЗМ 2.1. Адаптація людини до природних та 

техногенних факторів довкілля 

ЗМ 2.2. Вплив факторів природного та виробничого 

середовища на здоров’я людини 

ЗМ 2.3. Оцінка ризиків впливу технологій на людину 

Рекомендована або необхідна 

література та інші навчальні 

ресурси/засоби 

1. Кучерявий В. П. Урбоекологія. Львів : Світ, 2002. 440 с. 

2. Кучерявий В. П. Фітомеліорація. Львів : Світ., 2003. 

540 с 

3. Франчук Г. М., Ісаєнко В. М. Урбоекологія. 

Навчальний посібник. Київ : НАУ, 2003. 136 с. 

4. Экология города. Учебник / Г. А. Белявский, Е. Д. 

Брыгинец, Ю. И. Вергелес и др.; Под ред. Ф. В. 

Стольберга. Киев : Либра, 2000. 464 с. 

5. Kozová M., Stolberg F., Vergeles Yu., Skrigan A. (Eds.) 

Environmental Governance for Cities, Municipalities and 



Communities. Bratislava, Comenius University in 

Bratislava, 2014. 322 p. 

Заплановані навчальні засоби та 

методи викладання 

1. Словесні: індуктивно-дедуктивні, прагматичні та 

проблемно-еврістичні під час лекцій, практичних занять, 

колоквіумів, консультацій. 

2. Наочні: репродуктивні, індуктивно-дедуктивні, прагматичні 

під час демонстрації графічних та відеоматеріалів на лекціях, 

практичних заняттях, консультаціях. 

3. Практичні: репродуктивні, прагматичні, проблемні та 

дослідні під час практичних занять, консультацій та інструкцій 

студентів щодо самостійної роботи 

Методи та критерії оцінювання Методи оцінювання: 

- Спостереження за діяльністю студентів під час 

практичних занять; 

- Фронтальне усне опитування під час колоквіумів; 

- Розв’язання задач під час практичних занять; 

- Письмовий контроль індивідуальних і групових 

завдань; 

- Екзамен за екзаменаційними білетами 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на 

підставі накопичених балів за результатами поточного та 

підсумкового контролю всіх видів, за шкалою оцінювання 

ЄКТС та адаптованою до неї національної шкали 

Мова навчання та викладання.  Українська, англійська 

Вид підсумкового контролю Модуль 1 (4-й сем.) – іспит,модуль 2 (5-й сем.) – іспит. 

 


