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1. Мета дисципліни.  

Метою дисципліни є вирішення теоретичних й практичних пошукових проблем 

дослідницького характеру, спрямованих на визначення необхідності та характеру 

встановлених законодавством заходів з охорони природного та антропогенного 

компонентів навколишнього середовища. 

 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). Здобувачі повинні опанувати наступні дисципліни: «Інноваційно-

дослідницька діяльність науковця», «Філософія та наукова етика», «Іноземна мова», а 

також мати знання з екології. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

 технології природоохоронної діяльності в галузі охорони і раціонального використання 

водних ресурсів; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі охорони атмосферного повітря; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі охорони і раціонального використання 

земель; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі охорони і раціонального використання 

мінеральних ресурсів; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі охорони і раціонального використання 

рослинних ресурсів; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі охорони і раціонального використання 

ресурсів тваринного світу; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі збереження природно-заповідного 

фонду; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі раціонального використання і 

зберігання відходів виробництва і побутових відходів; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі ядерної і радіаційної безпеки; 

 технології природоохоронної діяльності в галузі науки, освіти, підготовки кадрів, 

виконання ОВД, СЕО, організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних 

організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму 

забезпечення охорони навколишнього природного середовища. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій захисту і раціонального використання водних ресурсів; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій захисту атмосферного повітря; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій захисту і раціонального використання земель; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій захисту і раціонального використання мінеральних ресурсів; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій захисту і раціонального використання ресурсів рослинного та тваринного 

світу; 



 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій захисту, відновлення та раціонального використання природно-заповідного 

фонду; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій ядерної і радіаційної безпеки; 

 спланувати та реалізовувати на практиці науковий підхід щодо впровадження 

технологій науки, освіти, підготовки кадрів, виконання ОВД, СЕО, організації праці. 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни  

3 семестр 

Форма навчання денна  

 
№ 
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3 семестр 

1 Тема 1. Охорона і раціональне 

використання водних ресурсів.  
Гідробудівництво, використання 

обладнання, створення водоохоронних 
зон, використання аераційних станцій, 

експлуатація водоочисних систем, 

захист підземних вод, водний кадастр, 
паспортизація малих річок, 

відновлення гідрологічного режиму, 

контроль технологічних водойм, 

контроль стану водосховищ.  

4 2  14 

    

2 Тема 2. Охорона атмосферного 

повітря. Організація виробництва, 

встановлення, реконструкция 
обладнання для очищення повітря від 

абіотичних та біотичних 

забруднювачів, системи та прилади 

контролю забруднення атмосфери, 
контроль викидів забруднювачів 

транспортом, інвентаризація джерел 

забруднення атмосфери  

2 2  16 

    

3 Тема 3. Охорона і раціональне 

використання земель. Ґрунтозахисні 

системи землеробства, технології 

захисту від ерозії, зсувів, обвалів, селів, 
підтоплення, упорядкування орних 

ґрунтів, рекультивація порушених 

земель, полігонів твердих відходів, 
виположування ерозійних форм 

рельєфу з їх дренуванням, створення 

захисних лісів, консервація малоцінних 
земель, обстеження ґрунтів, 

відновлення природного ґрунтового 

покриву  

4 2  18 

    

4 Тема 4. Охорона і раціональне 

використання мінеральних ресурсів. 
Екологізація технологій видобування 

корисних копалин, будівництво 

комплексів для закладки 
відпрацьованих порід, технології 

вилучення супутніх цінних 

компонентів корисних копалин, 
технології селективного видобутку 

корисних копалин, захист родовищ від 

2 2  16 

    



пожеж, повеней та ін., картування 

забруднених територій, аерокосмічний 
моніторинг геологічного середовища  

5 Тема 5. Охорона і раціональне 

використання рослинних, тваринних 

ресурсів та природно-заповідного 

фонду. Технології утилізації відходів 

обробки дерева, ліквідація лісових, 

степових пожеж, ліквідація буреломів, 
сніголомів, вітровалів, захист лісових 

насаджень, виявлення запасів 

рослинних та тваринних ресурсів, 

захист від адвентивних видів рослин та 
тварин, озеленення, створення станцій 

захисту лісу, технології розведення 

тварин, створення притулків для 
тварин, боротьба з браконьєрством, 

кадастр тваринного світу, технології 

риборозведення, оптимізація роботи 

гідровузлів, обводнення нерестовищ, 
створення міграційних каналів, 

коридорів, технологія використання 

пристроїв захисту тварин, створення 
кріогенного банку генетичного 

матеріалу тварин та рослин, організація 

об’єктів ПЗФ, ремонт інфраструктури 
об’єктів ПЗФ, резервування територій 

для ПЗФ, кадастр ПЗФ.  

4 4  16 

    

6 Тема 6. Поводження з промисловими 

та побутовими відходами. Ядерна та 
радіаційна безпека. Технології 

переробки та утилізації відходів, 

технології транспортування відходів, 
пожежна безпека полігонів, породних 

відвалів, технології запобігання 

пилоутворенню на шламона-

копичувачах та хвостосховищах, 
утилізація шламів, збір, 

транспортування та переробка 

особливо небезпечних речовин (хімічні 
засоби захисту рослин, ракетне паливо, 

тощо), технології радіаційного захисту 

та ядерної безпеки.  

2 2  16 

    

7 Тема 7. Наука, освіта, підготовка 

кадрів, виконання ОВД, СЕО, 

організація праці, участь в 

міжнародних природоохоронних 

ініціативах.  
Технології організації систем 

моніторингу, створення регіональних 
екологічних програм, розробка 

екостандартів та нормативів, 

технології екологічної освіти, 

Національний електронний реєстр 
антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів, економічні 

механізми забезпечення охорони 

2 4  16 

    



навколишнього природного 

середовища.  

 ВСЬОГО 20 18  112     

 

 

 

 

 

 

 

  



3 семестр 

Форма навчання заочна  
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3 семестр 

1 Тема 1. Охорона і раціональне 

використання водних ресурсів.  
Гідробудівництво, використання 

обладнання, створення водоохоронних 

зон, використання аераційних станцій, 

експлуатація водоочисних систем, 
захист підземних вод, водний кадастр, 

паспортизація малих річок, 

відновлення гідрологічного режиму, 
контроль технологічних водойм, 

контроль стану водосховищ.  

1 1  16 

    

2 Тема 2. Охорона атмосферного 

повітря. Організація виробництва, 
встановлення, реконструкция 

обладнання для очищення повітря від 

абіотичних та біотичних 
забруднювачів, системи та прилади 

контролю забруднення атмосфери, 

контроль викидів забруднювачів 
транспортом, інвентаризація джерел 

забруднення атмосфери  

1   20 

    

3 Тема 3. Охорона і раціональне 

використання земель. Ґрунтозахисні 
системи землеробства, технології 

захисту від ерозії, зсувів, обвалів, селів, 

підтоплення, упорядкування орних 
ґрунтів, рекультивація порушених 

земель, полігонів твердих відходів, 

виположування ерозійних форм 

рельєфу з їх дренуванням, створення 
захисних лісів, консервація малоцінних 

земель, обстеження ґрунтів, 

відновлення природного грунтового 
покриву  

1 1  22 

    

4 Тема 4. Охорона і раціональне 

використання мінеральних ресурсів. 
Екологізація технологій видобування 
корисних копалин, будівництво 

комплексів для закладки 

відпрацьованих порід, технології 
вилучення супутніх цінних 

компонентів корисних копалин, 

технології селективного видобутку 

корисних копалин, захист родовищ від 
пожеж, повеней та ін., картування 

1   22 

    



забруднених територій, аерокосмічний 

моніторинг геологічного середовища  

5 Тема 5. Охорона і раціональне 

використання рослинних, тваринних 

ресурсів та природно-заповідного 

фонду. Технології утилізації відходів 

обробки дерева, ліквідація лісових, 

степових пожеж, ліквідація буреломів, 
сніголомів, вітровалів, захист лісових 

насаджень, виявлення запасів 

рослинних та тваринних ресурсів, 

захист від адвентивних видів рослин та 
тварин, озеленення, створення станцій 

захисту лісу, технології розведення 

тварин, створення притулків для 
тварин, боротьба з браконьєрством, 

кадастр тваринного світу, технології 

риборозведення, оптимізація роботи 

гідровузлів, обводнення нерестовищ, 
створення міграційних каналів, 

коридорів, технологія використання 

пристроїв захисту тварин, створення 
кріогенного банку генетичного 

матеріалу тварин та рослин, організація 

об’єктів ПЗФ, ремонт інфраструктури 
об’єктів ПЗФ, резервування територій 

для ПЗФ, кадастр ПЗФ.  

0,5 1  18 

    

6 Тема 6. Поводження з промисловими 

та побутовими відходами. Ядерна та 
радіаційна безпека. Технології 

переробки та утилізації відходів, 

технології транспортування відходів, 
пожежна безпека полігонів, породних 

відвалів, технології запобігання 

пилоутворенню на шламона-

копичувачах та хвостосховищах, 
утилізація шламів, збір, 

транспортування та переробка 

особливо небезпечних речовин (хімічні 
засоби захисту рослин, ракетне паливо, 

тощо), технології радіаційного захисту 

та ядерної безпеки.  

0,5 -  20 

    

7 Тема 7. Наука, освіта, підготовка 

кадрів, виконання ОВД, СЕО, 

організація праці, участь в 

міжнародних природоохоронних 

ініціативах.  
Технології організації систем 

моніторингу, створення регіональних 
екологічних програм, розробка 

екостандартів та нормативів, 

технології екологічної освіти, 

Національний електронний реєстр 
антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів, економічні 

механізми забезпечення охорони 

1 1  22 

    



навколишнього природного 

середовища.  

 ВСЬОГО 6 4  140     

 

 

 

5. Схема формування оцінки. 

 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

5.2 Форми та організація оцінювання:  
 

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання рівня виконання, 

оформлення й захисту практичних 

робіт – 8 робіт 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 

72 бали 

8 робіт х 9 б. = 72 б. 

Дискусійні опитування за матеріалом 

тем 1-7 – 2 опитування 
10, 19 

28 балів 

2 дискусійних 

опитування х 14 б. = 28 

б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 

 

Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання виконання, оформлення й 

захисту практичних робіт – 4 роботи 
2-3 

60 балів 

4 роботи х 15 б. = 60 б. 

Дискусійне опитування за матеріалом 

тем 1-7 
18 

40 балів 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 

 

 

Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

19 100 



Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

18 100 

 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Toshiba TDP-

T40 (уведений в експлуатацію у вересні 2005 р.), ноутбук ACER Aspire 5A514-53-35LU, 

проектор LED HD F10, 2016 р.) Програмне забезпечення для організації дистанційного 

навчання і комп’ютерного тестування: MS Teams, MS Forms, MS SharePoint (ліцензія у 

складі пакету Microsoft Office 365 A1 Plus for faculty) Пакети прикладних програм 

Microsoft Office 2007 (MS Word, Excel, Access, MS PowerPoint). 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1.  Левандовський Л.B., Бублієнко Н. О., Семенова О. І. Природоохоронні технології 

та обладнання: Підруч. – К.: НУХТ, 2013. – 243 с. 

2. Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери : навчальний посібник / 

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. – Вінниця : ВНТУ, 

2012. – 388 с 

3. Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних 

вод: підручник / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Сакалова Г. В. та 

ін. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 298 с. 

4. Петрук В. Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М. О., 

Сакалова Г. В. Технології захисту навколишнього середовища. ч. 1. Захист 

атмосфери.  

5. Процеси та апарати природоохоронних технологій: підручник в 2-х т. Т.1 / Л.Д. 

Пляцук, Р.А. Васькін, В.П. Шапорев [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2017. - 435 с. 

6. Семенова, О. І. Природоохоронні технології та обладнання (Природоохоронні 

технології) : курс лекцій для студ. спец. 7.04010601, 8.04010601 "Екологія та 

охорона навколишнього середовища та 8.04010604 "Екологічний контроль та 

аудит" ден. та заоч. форм навч./ І. О. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Ткаченко. – 

К.:НУХТ, 2011.– 73 с. 

7. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів : навально-методичний 

посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, В. І. Долженчук, О. І. Портухай. – Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 664 с 

8. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Га- А25 фурова, М. В. 

Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 608 

с. 

9. Попович С. Ю. Природно-заповідна справа: Навчальний посібник. – К. Арістей, 

2007. – 480 с 

10. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За  загальною редакцією М.Д. 

Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003. - 306 с. 

11. Природно-заповідний фонд Дніпропетровської області: [довідник] / Упоряд.  

Вадим Манюк, Володимир Манюк  (видання друге, зі змінами та доповненнями). – 

Дніпро, 2017. – 118 с.: іл. 

https://book.nuft.info/kataloh/producer/levandovskyi-lb
https://oldiplus.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%92.%D0%93.
https://oldiplus.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86.%D0%92.
https://oldiplus.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%A0.%D0%92.
https://oldiplus.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D1%80%20%D0%93.%D0%92.
https://oldiplus.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%9E.
https://oldiplus.ua/index.php?route=product/search&tag=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%92.


12. Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., Прекрасна Є., Коломицев Г., 

Фатікова М. Природно-заповідний фонд Київської області. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 

с., з дод. 

13. Культура безпеки в ядерній енергетиці: Підручник. / В.В. Бєгун, С.В. Широков, 

С.В. Бєгун, Є.М. Письменний, В.В. Литвинов, І.В. Казачков. – К., 2012. – 539 с. 

Додаткова 
1. Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха — К.: Глобалконсалтинг, 

2009.– 900 с. 

2. Червона книга України. Тваринний світ/ за ред. І.А. Акімова — К.: 

Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с. 

3. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська)/м. Рамсара, Іран, 

1971 р./№437/96-ВР, від 28.05.1987 р. 

4. Конвенція про охорону дикої флори та фауни (Бернська)/м. Берн, Швейцарія, 1979 

р./№436/96 від 29.10.96 р. 

5. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська)/м. Бонн, 

Германія, 1980 р./№535-14 від 19.03.1999 р. 

6. Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до 

Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані/м. 

Софія, Болгарія, 1988 р./№153-89-п, від 03.06.89 р. 

7. Поправка до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий 

шар/м. Лондон, Англія, 1990 р./  

8. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті/м. Еспо, Фінляндія, 1991 р./№534-14 від 19.03.99 р. 

9. Конвенція про охорону біологічного різноманіття/м. Ріо-де-Жанейро, 1992 

р./№257/94-ВР від 29.11.94 р. 

10. Конвенція про захист Чорного моря від забруднень (Бухарестська)/м. Бухарест, 

Румунія, 1992 р./№3939 від 04.02.94 р. 

11. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної 

зброї (Женевська)/м. Женева, Швейцарія, 1993 р./№187-14 від 16.10.98 р. 

12. Конвенція про ядерну безпеку (Віденська)/м. Відень, Австрія, 1994 р./№736/97-ВР від 

17.12.97 р. 

13. Протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (Картах енська)/м. 

Картахена, Мексіка, 1995 р./№152-15 від 12.09.02 р. 

14. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 

(Гаазька)/м. Гаага, 1995 р./№62-15 від 04.07.02 р. 

15. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної 

зброї/м. Женева, Швейцарія, 1993 р./№187-14 від 16.10.98 р. 

16. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин/ /№535-14 від 19.03.99 р. 

17. Протокол ООН про охорону навколишнього середовища до Договору про 

Антарктиду/м. Нью-Йорк, США, 2001 р./№2284-14 від 22.02.01 р. 

 

8. Інформаційні ресурси: 

1. http://www.zoology.dp.ua/sa-ecology 
2. http://library.dnu.dp.ua/ 

3. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 

4. http://www.dnu.dp.ua/metodmat 
5. http://www.rada.gov.ua 

  

http://www.zoology.dp.ua/sa-ecology
http://library.dnu.dp.ua/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://www.dnu.dp.ua/metodmat


Додаток 

Тематика практичних робіт 

здобувачів денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 1. «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» 

Практична робота 1 «Створення водоохоронної зони на малій річці» 
2 

До теми 2. «Охорона атмосферного повітря» 
Практична робота 2 «Створення комплексної системи очистки повітря на 

виробництві металургійного комплексу» 

2 

 

До теми 3. «Охорона і раціональне використання земель» 

Практична робота 3 «Розробка системи інтегральної оцінки якості ґрунту» 
2 

До теми 4. «Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів» 

Практична робота 4 «Методи оцінки потреб у площах для полігонів 

відпрацьованих порід» 

2 

До теми 5 «Охорона і раціональне використання рослинних, тваринних 

ресурсів та природно-заповідного фонду» 

Практична робота 5 «Розробка проекту відновлення лісистості в окремому 

районі області» 
Практична робота 6 «Розробка проекту організації об’єкту ПЗФ» 

4 

 

2 

 

2 

До теми 6. «Поводження з промисловими та побутовими відходами. 

Ядерна та радіаційна безпека» 
Практична робота 7 «Методи визначення місць для безпечного поховання 

відходів атомної енергетики» 

2 

 

До теми 7. «Наука, освіта, підготовка кадрів, виконання ОВД, СЕО, 

організація праці, участь в міжнародних природоохоронних ініціативах» 
Практична робота 8 «Принципи створення ОВД та СЕО» 

4 

 

Усього, годин 18 

 

 

Тематика практичних робіт 

здобувачів заочної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 1. «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» 

Практична робота 1 «Створення водоохоронної зони на малій річці» 
1 

До теми 3. «Охорона і раціональне використання земель» 
Практична робота 3 «Розробка системи інтегральної оцінки якості ґрунту» 

1 

До теми 5 «Охорона і раціональне використання рослинних, тваринних 

ресурсів та природно-заповідного фонду» 
Практична робота 5 «Розробка проекту відновлення лісистості в окремому 

районі області»  

1 

До теми 7. «Наука, освіта, підготовка кадрів, виконання ОВД, СЕО, 

організація праці, участь в міжнародних природоохоронних ініціативах» 
Практична робота 8 «Принципи створення ОВД та СЕО» 

1 

Усього, годин 4 

 

  



Тематика самостійної роботи 

здобувачів денної форми навчання 

 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Тема 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів.   
- Створення систем водопостачання з замкнутими циклами. 
- Створення споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку. 

- Створення руслових аераційних станцій. 

- Обстеження та паспортизація ставків-відстійників шахтних вод. 

14 
3 

3 

4 
4 

Тема 2. Охорона атмосферного повітря.  
- Створення пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів. 

- Принципи конструювання систем і приладів контролю якості повітря. 
- Створення дослідно-промислових установок очищення повітря. 

- Технології оцінки впливу біологічних факторів на атмосферне повітря. 

16 

4 

4 
4 

4 

Тема 3. Охорона і раціональне використання земель.  

- Технології терасування крутих схилів. 
- Технологія поліпшення малопродуктивних земельних угідь. 

- Технології відновлення забруднених земель. 

- Відновлення степових ландшафтів. 
- Відновлення лучних ґрунтів.  

18 

3 
3 

4 

4 

4 

Тема 4. Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів.  
- Технології поводження із супутніми породами. 
- Технології поводження з розкривними породами. 

- Технології видобування сланцевого газу. 

- Технології захисту грунтів під час добування сланцевого газу. 

16 

3 
4 

4 

5 

Тема 5. Охорона і раціональне використання рослинних, тваринних 

ресурсів та природно-заповідного фонду.  
- Технології боротьби з чужорідними рослинами. 
- Технології створення полідомінантних деревних насаджень. 

- Стратегії збереження рідкісних видів тварин в Україні. 

- Контроль популяцій промислово цінних видів тварин в Україні. 

- Включення об’єктів ПЗФ до системи господарчих відносин в регіоні. 

16 
 

3 

4 
3 

4 

2 

Тема 6. Поводження з промисловими та побутовими відходами. Ядерна та 

радіаційна безпека.  
- Технології нероздільної переробки твердих відходів. 
- Технології гасіння породних відвалів, що горять. 

- Технології знешкодження та утилізації шламів. 

- Технології зберігання відходів атомної енергетики на об’єкті «Укриття» 

16 

 

4 
4 

4 

4 

Тема 7. Наука, освіта, підготовка кадрів, виконання ОВД, СЕО, організація 

праці, участь в міжнародних природоохоронних ініціативах.  
- Технології автоматизації ГІС. 
- Дистанційні технології підготовки кадрів в галузі захисту природного середовища 

- Технології залучення широких верств населення до інформації про довкілля. 
- Використання технологій «мозкового штурму» для рішення екологічних завдань 

- Технології підтримки громадського руху на захист довкілля. 

16 

 

2 

4 
4 

3 

3 

Разом 112 

 

 Форма контролю (елементи контролю): опитування з елементами дискусії та 

співбесіди 

 

  



Тематика самостійної роботи  

здобувачів заочної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Тема 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів.   
- Створення систем водопостачання з замкнутими циклами. 
- Створення споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку. 

- Створення руслових аераційних станцій. 

- Обстеження та паспортизація ставків-відстійників шахтних вод. 

- Технології підтримання стабільного рівня ґрунтових вод.. 
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Тема 2. Охорона атмосферного повітря.  
- Створення пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів. 

- Принципи конструювання систем і приладів контролю якості повітря. 

- Створення дослідно-промислових установок очищення повітря. 
- Технології оцінки впливу біологічних факторів на атмосферне повітря. 

- Технології доокислення небезпечних компонентів вихлопних газів. 
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Тема 3. Охорона і раціональне використання земель.  
- Технології терасування крутих схилів. 

- Технологія поліпшення малопродуктивних земельних угідь. 

- Технології відновлення забруднених земель. 

- Відновлення степових ландшафтів. 
- Відновлення лучних ґрунтів.  

- Технології відновлення водно-болотних угідь. 

- Технології екологічно чистого використання ґрунтів. 
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Тема 4. Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів.  
- Технології поводження із супутніми породами. 

- Технології поводження з розкривними породами. 

- Технології видобування сланцевого газу. 
- Технології захисту ґрунтів під час добування сланцевого газу. 

- Технології мікробіологічного видобутку корисних копалин. 
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Тема 5. Охорона і раціональне використання рослинних, тваринних 

ресурсів та природно-заповідного фонду.  
- Технології боротьби з чужорідними рослинами. 

- Технології створення полідомінантних деревних насаджень. 
- Стратегії збереження рідкісних видів тварин в Україні. 

- Контроль популяцій промислово цінних видів тварин в Україні. 

- Включення об’єктів ПЗФ до системи господарчих відносин в регіоні. 
- Новітні принципи формування мережі об’єктів ПЗФ. 
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Тема 6. Поводження з промисловими та побутовими відходами. Ядерна та 

радіаційна безпека.  
- Технології нероздільної переробки твердих відходів. 
- Технології гасіння породних відвалів, що горять. 

- Технології знешкодження та утилізації шламів. 

- Технології зберігання відходів атомної енергетики на об’єкті «Укриття». 
- Технології підтримання рідкісних типів екосистем в зоні відчуження ЧАЕС. 
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Тема 7. Наука, освіта, підготовка кадрів, виконання ОВД, СЕО, організація 

праці, участь в міжнародних природоохоронних ініціативах.  
- Технології автоматизації ГІС. 
- Дистанційні технології підготовки кадрів в галузі захисту природного середовища 

- Технології залучення широких верств населення до інформації про довкілля.  
- Використання технологій «мозкового штурму» для рішення екологічних завдань 

- Методи підтримки громадського руху на захист довкілля. 

- Екологізація регіональної системи управління. 

22 

 

4 
4 

4 

3 
3 

4 

Разом 140 

 Форма контролю (елементи контролю ): дискусійне опитування, співбесіда. 


