
Техноекологія та урбоекологія 

 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

п’ятий, шостий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 270(кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: лекції – 64, практичні 

– 32. 

Лектори: 

канд. тех. наук, доцент Сеньків В.М. 

Результати навчання: 

– демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями 

та/або екологічними проектами;  

– розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду;  

– демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення;  

– брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та 

поводження з виробничими та муніципальними відходами; брати участь у розробці проектів 

і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– хімія,  

– фізика,  

– вища математика,  

– загальне землезнавство,  

– загальна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Електроенергетика. Видобувна та паливна промисловість. Нафтогазова та вугільна 

промисловість. Вплив промисловості на навколишнє середовище. Науково-технічна 

революція, її екологічні та соціальні наслідки. Техноекологія енергетики. Значення і 

розвиток енергетики. Теплові електростанції. Паротурбінні теплофікаційні електростанції. 

Атомні електростанції  Гідроелектростанції, Види гідроелектростанцій. Енергетичне 

устаткування гідроелектростанцій. Сонячні енергетичні установки  Вітросилові енергетичні 

установки. Геотермальні енергетичні установки. Океанічні енергетичні установки. 

Біоенергетичні установки. Захист від виробничих випромінювань. Техноекологія добувної 

промисловості. Техноекологія виробництва чорних і кольорових металів. Техноекологія 

будівництва. Охорона атмосферного повітря. Нормування якості атмосферного повітря. 

Санітарно-захисна зона підприємства. Техноекологія хімічної промисловості. Техногенне 

забруднення гідросфери. Техноекологія сільського господарства. Техноекологія транспорту. 

Лісова та деревообробна промисловість. Житлово-комунальне господарство. 

Водопостачання. Відходи. Міський транспорт. Проблеми відходів. Паливно-енергетичне 

господарство. Ресурси. Заходи боротьби зі шкідливими впливом. Теоретичні основи 

екологізації виробництва. Урбанізація, її чинники, тенденції та наслідки стосовно довкілля і 

людини. Місто як урбогеосоціосистема. Ландшафтно-екологічна основа міста. Динаміка 

урбанізованих ландшафтів. Життєві потреби міського населення, споживання та постачання 

природних ресурсів. Екологічне підприємництво. Екологічне врядування в місті. Розрахунок 

“екологічного відбитку” великого міста. Транспортні системи міста, їх вплив на довкілля та 

здоров’я людини. Екологічні технології захисту і відтворення міського довкілля. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі, екзамен у шостому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


