
Екологічна безпека 

 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

сьомий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

– 32. 

Лектор: 

канд. біол. наук, доцент Стецула Н.О. 

Результати навчання: 

– аналізувати основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 

оптимального природокористування;  

‒ використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки; 

‒ розробляти екологічні проекти і практичні рекомендації щодо збереження довкілля; 

‒ демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів; 

‒ зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій; 

‒ розробляти і реалізувати програми і заходи щодо забезпечення екологічної безпеки 

навколишнього середовища та сталого екологічного і комплексного підходу для 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності людей. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальна екологія, 

‒ заповідна справа, 

‒ моніторинг довкілля, 

‒ нормування антропогенного навантаження на довкілля, 

‒ природоохоронне законодавство. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Екологічна безпека як наука про стан захищеності  навколишнього середовища. Основні 

поняття та визначення екологічної безпеки. Екологічна безпека органічна складова 

національної безпеки та невід’ємна частина міжнародної безпеки. Глобальні екологічні 

проблеми. Екологічні кризи в минулому та сучасному. Основні проблеми екологічної 

безпеки, стан їх дослідження. Поняття безпеки та небезпеки. Загальна класифікація небезпек: 

типи, класи та види екологічних небезпеки. Особливості формування екологічної небезпеки. 

Джерела екологічної небезпеки. Екологічна небезпека природного типу. Ієрархічна 

структура екологічної небезпеки. Спектр небезпечних природних явищ і процесів 

геологічного, гідрогеологічного та метеорологічного походження. Стихійні явища та 

стихійні лиха. Лісові пожежі. Біологічне забруднення. Чужорідні види та шляхи їх 

проникнення. Гарячі та сірі території. Екологічна небезпека антропогенного типу. 

Промислове забруднення навколишнього природного середовища.. Соціальні небезпеки. 

Екологічний стан довкілля та екологічні ситуації. Екологічна ситуація та екологічний стан: 

зміст понять, ознаки їх подібності та відмінності. Три групи екологічних показників: 

показники стану і структури об’єкту; показники еколого-ресурсного потенціалу (для 

екосистем) або адаптаційних можливостей і здатності до опору проти зовнішніх впливів (для 

організмів); показники дії на об’єкт. Екологічні ситуації, їх загальна характеристика. 

Передмови виникнення несприятливих екологічних ситуацій. Класифікація екологічних 

ситуацій. Оцінка екологічних ситуацій. Регулювання екологічних ситуацій. Ризик та 

ризикові ситуації. Екологічний ризик, причини та фактори екологічного ризику оцінка, 



вимірювання та управління  ризиком. Забруднювачі довкілля, їх класифікація. Забруднення 

та забруднювачі, їх класифікація, фазовий і дисперсний стан забруднювачів. Оцінка та 

прогнозування можливих наслідків впливу забруднення на середовище. Організаційно-

управлінські принципи екологічної безпеки. Національна екологічна політика України. 

Основи глобальної екологічної політики. Основи державного управління екологічною 

безпекою. Міжнародні правові основи забезпечення екологічної безпеки. Глобальна 

екологічна небезпека та екологічні загрози. Міжнародне право в сфері екологічної безпеки. 

Міжнародна політика в сфері екологічної безпеки. Транскордонний моніторинг довкілля. 

Перелік об’єктів для оцінки транскордонного впливу. Атмосферне повітря, ґрунт, водні 

ресурси як об’єкт правової охорони та використання. Охорона земель та використання 

техногенно-забруднених земель. Моніторинг водних ресурсів держави. Еколого-безпечний 

розвиток. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, контрольна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

–  усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 

– письмовий контроль: контрольна робота; виконання практичних робіт 

– самостійний контроль: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

– підсумковий контроль: екзамен у п’ятому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


