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Назва навчальної 

дисципліни/освітньої 

компоненти 

 

Техноекологія 

Викладач (і) Кундельчук О.П. 

Посилання на сайт http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/FBGE_for_students.aspx 

Контактний тел. 095 42 81 388 

E-mail викладача kundelchuk@mail.univ.kiev.ua 

Графік консультацій  

 

1. Анотація курсу 

 Дисципліна «Техноекологія» розкриває специфіку впливу кожного типу виробничої і невиробничої 

техногенної діяльності людини на навколишнє середовище і можливості забезпечення захисту від негативних 

наслідків означеної дії. Знання з техноекології стануть основою для випускників ВУЗу для розв’язання 

екологічних проблем під час здійснення управлінської діяльності, при проведенні екологічного аудиту 

підприємств та організацій, при виконанні екологічної експертизи проектів та здійсненні інспекторських функцій. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета курсу: сформувати систему знань про особливості впливу різних типів техногенної діяльності людини на 

живі організми і навколишнє середовище і систему превентивних заходів щодо зменшення негативних наслідків 

означеного впливу. 

 

Завдання курсу: 

Теоретичні: сформувати знання специфіки негативного впливу кожного типу техногенної діяльності на 

навколишнє середовище, знання нормативних документів щодо експертної екологічної оцінки негативного впливу 

різних галузей народного господарства на стан навколишнього середовища. 

Практичні: сформувати вміння проводити техноекологічні розрахунки, для виробничої та невиробничої 

діяльності, яка негативно впливає на навколишнє природне середовище, надавати оцінку екологічним перевагам 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/FBGE_for_students.aspx
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новітніх технологій, раціонально добирати заходи захисту середовища від негативних наслідків техногенного 

впливу певного типу. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання  

У результаті засвоєння дисципліни формуються наступні компетентності: 

 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК05. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних 

ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.  

 

Програмні результати навчання (ПР): 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.  

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота 

(год.) 

4,5 26 24 85 

 

5. Ознаки курсу 

 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2020-2021 н.р. 7-8 101 Екологія 4 обов’язкова 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 
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Дисципліна забезпечена  програмою і відповідними навчальними посібниками. 

 

7.  Політика курсу 

Здобувач вищої освіти і викладач повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, дисциплінарних та 

організаційних вимог щодо вивчення  навчальної дисципліни. Зокрема, здобувач повинен відвідувати лекційні 

заняття, виконувати практичні роботи, вчасно здавати контрольні роботи. Одночасно,здобувач має право на 

формування індивідуальної траєкторії навчання і може бути звільнений від модульних та семестрових 

контрольних (підсумкових) форм контролю за умови повного і якісного виконання  учбового плану протягом 1-4 

навчальних модулів.
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Схема курсу 

Тиждень, дата, 

години 

(вказується 

відповідно до 

розкладу 

навчальних 

занять) 

Тема, план  Форма 

навчального 

заняття,  

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної 

роботи) 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1. ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО, МЕТАЛУРГІЙНОГО, МАШИНОБУДІВНОГО 

КОМПЛЕКСІВ ТА ЕНЕРГЕТИКИ. 

 
http://www.kspu. edu 

/About / Faculty/ 

Faculty_of_ biolog_ 

geograf_ecol/ 

FBGE_for_students. 

aspx)  

 

Тема 1: 

Техносфера. 

План: 1. Ресурси 

техносфери. 2. 

Техніко-екологічні 

аспекти 

виробництва. 

Лекція. 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 1, 2 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 

 Тема 2: Гірничо-

видобувний 

комплекс  

План: 1. Основні 

технологічні 

процеси гірничого 

виробництва. 2. 

Вплив складових 

гірничо-

видобувного 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 36, 37, 47 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 
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комплексу на 

довкілля. 3. Заходи 

захисту довкілля. 

 Тема 3: Гірничо-

видобувний 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 36, 37, 47 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

3 бали 

 

 

5 балів 

 Тема 4: Енергетика 

План: 1. Типи 

електростанцій. 2. 

Вплив різних типів 

електростанцій на 

довкілля. 3. 

Альтернативні 

джерела енергії. 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 38, 39, 40 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 

 Тема 5: Енергетика 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 38, 39, 40 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

3 бали 

 

 

5 балів 

 Тема 6: 

Металургійний 

комплекс 

План: 1. Складові 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 41, 42 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 
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металургійного 

комплексу. 2. Вплив 

металургійних 

виробництв на 

довкілля. 3. Заходи з 

охорони довкілля від 

впливу підприємств 

металургійного 

комплексу. 

роботи) 

 Тема 7:  

Металургійний 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 41, 42 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

3 бали 

 

 

5 балів 

 Тема 8: 

Машинобудівний 

комплекс 

План: 1. Складові 

машинобудівельного 

комплексу і основні 

технологічні 

процеси. 2. Вплив 

складових 

машинобудівного 

комплексу на 

довкілля. 3. Заходи 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 43, 44 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 



8 

 

захисту. 

 Тема 9:  

Машинобудівний 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 41, 42 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

 

Виконати 

модульний тест 

3 бали 

 

 

5 балів 

 

 

8 балів 

Модуль 2. ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ХІМІЧНОГО, ЛІСОПРОМИСЛОВОГО, АГРОПРОМИСЛОВОГО ТА 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ. 

 Тема 10: Хімічний 

комплекс 

План: 1. Основні 

галузі і технологічні 

процеси хімічного 

комплексу. 2. Вплив 

хімічної промисло-

вості на довкілля. 3. 

Заходи захисту. 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 45 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 

Тема 11: Хімічний 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 45 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

3 бали 

 

 

5 балів 
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Виконання 

практичної роботи. 

самостійної 

роботи) 

матеріал з теми  

 Тема 12: 

Лісопромисловий 

комплекс 

План: 1. Структура 

лісопромислового 

комплексу. 2. Вплив 

складових лісо-

промислового 

комплексу на стан 

довкілля. 3. Заходи 

захисту. 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 46, 48 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 

 Тема 13: 

Лісопромисловий 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 46, 48 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

3 бали 

 

 

5 балів 

 Тема 14: 

Агропромисловий 

комплекс 

План: 1. Структура 

агропромислового 

комплексу. 2. 

Негативний вплив 

агропромислового 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 49, 50, 51 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 
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комплексу на 

довкілля. 3. Заходи 

захисту. 

 Тема 15: 

Агропромисловий 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 49, 50, 51 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

3 бали 

 

 

5 балів 

 Тема 16: 

Транспортний 

комплекс 

План: 1. Структура 

транспортного 

комплексу. 2. Вплив 

складових транс-

портного комплексу 

на довкілля. 3. Захо-

ди захисту довкілля. 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 52, 53 

Підготувати 

конспект лекції 

1 бал 

 Тема 17: 

Транспортний 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 52, 53 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми 

 

Виконати 

модульний тест   

3 бали 

 

 

5 балів 

 

 

9 балів 
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Модуль 3. ТЕХНОЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО, БУДІВЕЛЬНОГО, ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСІВ ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
http://www.kspu. edu 

/About / Faculty/ 

Faculty_of_ biolog_ 

geograf_ecol/ 

FBGE_for_students. 

aspx)  

 

Тема 18: 

Соціальний 

комплекс. 

План: 1. Структура 

соціального 

комплексу. 2. 

Негативний вплив 

на довкілля галузей 

соціального 

комплексу. 3. Заходи 

захисту довкілля. 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 25 

Підготувати 

конспект лекції 

2 бали 

Тема 19: 

Соціальний 

комплекс. 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 25 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

6 балів 

 

 

10 балів 

Тема 20: 

Будівельний 

комплекс 

План: 1. Структура 

будівельного 

комплексу. 2. Вплив 

виробництва 

будівельних 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 54, 55, 56 

Підготувати 

конспект лекції 

2 бали 
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матеріалів і 

будівництва на 

довкілля. 3. Заходи 

захисту довкілля. 

 Тема 21: 

Будівельний 

комплекс 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 54, 55, 56 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

6 балів 

 

 

10 балів 

 Тема 22: Житлово-

комунальне 

господарство 

План: 1. Структурна 

житлово-комуналь-

ного господарства. 

2. Вплив комуналь-

них підприємств на 

довкілля. 3. Заходи 

захисту довкілля. 

Лекція. 

5 год (2 год 

аудиторні, 3 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 57, 58 

Підготувати 

конспект лекції 

2 бали 

 Тема 23: Житлово-

комунальне 

господарство 

План: 1. Перевірка 

знань студентів. 2. 

Виконання 

практичної роботи. 

Практична 

робота 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

№ 57, 58 

 

Виконати завдання 

практичної роботи 

 

Здати теоретичний 

матеріал з теми  

6 балів 

 

 

10 балів 
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 Тема 24: 

Військово-

промисловий 

комплекс 

План: 1. Структура 

військово-промис-

лового комплексу. 2. 

Вплив складових 

військово-проми-

слового комплексу 

на довкілля. 3. За-

ходи захисту дов-

кілля. 

Лекція. 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи)  

№ 3, 4, 6, 11 

№ 59 

Підготувати 

конспект лекції  

 

 

 

 

 

 

Виконати 

модульний тест 

2 бали 

 

 

 

 

 

 

 

10 балів 

 Тема 25: Залік з 

дисципліни 

 

Залік 

6 год (2 год 

аудиторні, 4 год 

самостійної 

роботи) 

№ 3, 4, 6, 11 

 

Підготовка і 

складання заліку з 

дисципліни   

18 балів усна 

відповідь на 

заліку 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання  

 

9.1. Модуль 1. Техноекологія гірничо-видобувного, металургійного комплексів та енергетики. Максимальна кількість 

балів за цей модуль - 45 балів. Форма контрольного заходу - тест, максимальна кількість балів за тест – 8 балів. 

Критерії оцінювання результатів виконання модульних тестових завдань: 

Оцінка в балах: Кількість правильних відповідей: 

5 балів 21 – 24  
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4 бали 17 – 20 

3 бали 12 – 16 

2 бали 8 – 11 

1 бал 4 - 7  

0 балів 3 і менше 

 

9.2. Модуль 2. Техноекологія машинобудівного, хімічного, лісопромислового, агропромислового та транспортного 

комплексів. Максимальна кількість балів за цей модуль – 45 балів. 

Форма контрольного заходу - тест, максимальна кількість балів за тест – 9 балів. 

Критерії оцінювання результатів виконання модульних тестових завдань: 

Оцінка в балах: Кількість правильних відповідей: 

5 балів 21 – 24  

4 бали 17 – 20 

3 бали 12 – 16 

2 бали 8 – 11 

1 бал 4 - 7  

0 балів 3 і менше 

 

9.3. Модуль 3. Техноекологія соціального, будівельного, військово-промислового комплексів та житлово-комунального 

господарства. Максимальна кількість балів за цей модуль – 82 бали. 

Форма контрольного заходу - тест, максимальна кількість балів за тест – 10 балів. 



15 

 

Критерії оцінювання результатів виконання модульних тестових завдань: 

Оцінка в балах: Кількість правильних відповідей: 

5 балів 21 – 24  

4 бали 17 – 20 

3 бали 12 – 16 

2 бали 8 – 11 

1 бал 4 - 7  

0 балів 3 і менше 

 

9.4. Критерії оцінювання за підсумковою формою контролю. Підсумкова форма контролю –  екзамен (1 семестр) і залік 

(2 семестр) у вигляді усної відповіді на питання курсу. Максимальна кількість білів за результатами відповіді на 

екзамені – 10 балів, і на заліку – 18 балів. 

 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені: 
 

Характеристики критеріїв оцінювання знань За державною 

(національною) 

шкалою 

За 

шкалою 

ECST 

Високий рівень 

Характеризується глибокими, міцними, 

узагальненими, системними знаннями – з 

предмета, уміннями застосувати знання, творча, 

навчальна діяльність має дослідницький характер, 

позначена уміннями самостійно оцінювати 

5 А 
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різноманітні життєві ситуації, явища, факти, 

виявляти і відстоювати особистісну позицію. 

 

Достатній рівень 

Характеризується знаннями суттєвих ознак, 

понять, явищ, закономірностей, зв’язків між ними. 

Студент самостійно засвоює знання у стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. 

 

4 В, С 

Початковий рівень 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, 

обумовлюється початковим уявленням про 

предмет вивчення. 

 

3 D, E 

Незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння застосувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних задач.  

 

Не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

заліку 

FХ 

Незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні 

практичних задач, незнання основних 

Не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

F 
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фундаментальних положень.  

 

навчальної 

дисципліни 
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