
 

Дисципліна Техноекологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Техноекологія» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Загальна екологія», «Хімія з 

основами біогеохімії», «Органічна хімія», «Технологія та 

обладнання захисту атмосфери», «Технологія та обладнання захисту 

гідросфери», «Утилізація та рекуперація відходів». 

Що буде вивчатися Вирішення екологічних проблем таких основних галузей 

виробництва, як енергетика, металургія, нафтопереробка, хімічна, 

харчова промисловість та будівельна індустрія. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики екологічних проблем енергетики та шляхи їх вирішення, 

вплив підприємств металургії на довкілля та шляхи його захисту, 

екологічна безпека в нафтопереробній, будівельній та хімічній 

промисловості. 

Користуючись науково-технічною інформацією, нормативним 

документами, професійними знаннями, застосовувати технологічні 

процеси, устаткування, які забезпечують захист водних об’єктів, 

атмосфери, ґрунтів та надр від забруднення і шкідливих впливів.  

Застосовуючи науково-технічну інформацію, нормативні 

документи, користуючись професійними знаннями, 

використовувати процеси та апарати, що забезпечують ефективне 

розділення, концентрування, вилучення, деструкцію шкідливих 

домішок у водних системах і газових середовищах, переробку та 

утилізацію відходів. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами.  

ПРН 2. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування.  

ПРН 3. Розуміти 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.   

ПРН 4. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.  

ПРН 5. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.  

ПРН 6. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв 

на навколишнє середовище.  

ПРН 7. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними 

відходами.  

ПРН 8. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів.  

ПРН 9. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки 

реалізації комплексних природоохоронних заходів.  

ПРН 10. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рішень.  



ПРН 11. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог екологічного законодавства.  

ПРН 12. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних. 

ПРН 13. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Загальні компетентності полягають у здатності до реалізації 

навчальних та соціальних завдань: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності.  

ЗК 2. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  
Спеціальні компетентності еколога – здатності до реалізації професійних 

обов’язків за видами професійних робіт: 

СК 1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування. 

СК 2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

СК 3. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю.  

СК 4. Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління.  

СК 5. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати 

поточний стан навколишнього середовища.  

СК 6. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі.  

СК 7. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з 

відходами виробництва та споживання.  

СК 8. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для 

екологічних досліджень. 

 СК 9. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки 

та збалансованого природокористування. 

 СК 10. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

 СК 11. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, лабораторні, самостійна робота, індивідуальне завдання.  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


