
АНОТАЦІЯ 
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА » 

 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» за 

напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування» в аграрних вищих 

навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації 
 

 
Цикл професійної та практичної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 162  годин, 4,5 кредита 

ЄКТС.  
 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – нормативна.  

Програма навчальної дисципліни «Екологічна безпека» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» 

Мета навчальної дисципліни: вивчення діяльності людини у довкіллі, 
природні та техногенно-зумовлені стани та процеси, на предмет їх прямого чи 
опосередкованого впливу на природне навколишнє середовище  окремих 
людей, їх спільнот та людство загалом на предмет загрози життєво важливих 
втрат (або погрозам таких втрат). Формування у фахівця теоретичних знань і 
практичних навичок використання знань з екологічної безпеки для вирішення 
сучасних  екологічних проблем: покращення стану грунтів, води, повітря, 
космічного простору, що  визначають екологічну безпеку як невід’ємну 
частину сталого розвитку людства та глобальної екосистеми, збереження та 
відтворення навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь. 

Предметом навчальної дисципліни є природні та антропогенні 
чинники активізації стихійних лих та техногенних катастроф, причинно-
наслідкові зв’язки, а також  прогноз, попередження, захист, поведінка в 
умовах надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків.  

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних характеристик  
ймовірних кризових екологічних ситуацій, шкідливих або загрозливих для 
життя та здоров’я людей, живих організмів і їх спільнот станів, вивчення 
систем спостереження і контролю за станом навколишнього природного 



середовища з метою розробки природоохоронних заходів, раціонального 
використання природних ресурсів, природних та техногенних комплексів та 
об’єктів. Крім того, при вивченні курсу студенти повинні знати та уміти 
оцінювати та прогнозувати стан довкілля, загальні закономірності виникнення 
і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив 
на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній 
діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і запобігання їм, 
захисту людей та навколишнього середовища. 

 
Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Екологічна безпека. Загальні аспекти. Безпека та небезпека: 

співвідношення понять. Вступ. Мета, задачі та структура курсу. Історія 
розвитку екологічної безпеки. Основний термінологічний апарат.  

Характеристика екологічної небезпеки. Ієрархічна структура.  
Групи екологічної небезпеки. Типи екологічної небезпеки. Класи екологічної 
небезпеки. Види  і підвиди техногенного класу екологічної небезпеки. 

Тема 2. Екологічна небезпека – одна з основних проблем ХХІ 
століття.  

Екологічні кризи, та їх класифікація. Причини виникнення глобальної 
екологічної кризи та її характеристика. Основні ознаки кризового стану 
екосистем. Можливі шляхи подолання глобальної екологічної кризи. 
Екологічні ситуації. Несприятливі екологічні ситуації та природні 
передумови їх  виникнення. Природні передумови виникнення 
несприятливих екологічних ситуацій. Стихійні лиха. Стихійні лиха, що 
наносять збитки с/г. Загальні закономірності прояву стихійних лих. Заходи 
по захисту від стихійних лих. Несприятливі екологічні ситуації породжені 
природними явищами на Україні.  

Тема 3. Антропогенні фактори виникнення несприятливих 
екологічних ситуацій.  

Антропогенний вплив на природне середовище. Роль галузей 
господарства у виникненні екологічних проблем. Роль техногенних катастроф 
і аварій. Екологічні наслідки воєнних дій. Роль взаємодії природних та 
антропогенних факторів у формуванні небезпечних ситуацій. 

Тема 4.  Надзвичайні екологічні ситуації.  
Загальна схема формування надзвичайних екологічних ситуацій. 

Фактори, що впливають на виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. 
Зони підвищеної екологічної небезпеки та екологічних катастроф. Теоретичні 
аспекти аналізу формування екологічної небезпеки.  

Поняття екологічного ризику.  Методика оцінки рівня екологічної 
небезпеки.  Рівні індивідуального ризику.  Управління екологічним 
ризиком. Моніторинг формування, розвитку та проявів екологічної 
небезпеки в регіональних умовах.  Заходи попередження НЕС.  

Тема 5.  Основні напрямки державної політики України в сфері 
екологічної безпеки. 



Правові основи екологічної безпеки в Україні. Національна система 
екологічної безпеки, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, її 
мета, принципи та основні завдання. Організаційна побудова та режим 
діяльності єдиної системи запобігання. Державна комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Механізм 
забезпечення екологічної безпеки в Україні. 

Тема 6. Пріоритети державної політики України в галузі 
екологічної безпеки. 

Економічний аспект екологічної безпеки  Організаційно-управлінський 
аспект екологічної безпеки.  Технологічні аспекти екологічної безпеки.  
Юридичні аспекти екологічної безпеки.  Наукові аспекти екологічної безпеки 
Гуманітарний аспект екологічної безпеки. 

Тема 7. Територіальні аспекти формування екологічної небезпеки. 
Основні положення стратегії управління екологічної небезпеки на 
регіональному рівні. Закономірності управління. Особливості управління 
техногенною складовою екологічної небезпеки. 

Тема 8. Міжнародні аспекти екологічної безпеки. Міжнародне 
співробітництво. Основи міжнародного законодавства. Історія міжнародної 
екологічної співпраці. Розвиток міжнародного співробітництва в Україні.  
Екологічна стратегія людства: міжнародні екологічні саміти, конференції, 
симпозіуми: 

Тема 9. Індивідуальна екологічна безпека. 
 
 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть  
сформовані наступні компетентності*:  
Загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної  
 діяльності;  
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  
 здатність працювати в команді;  
 здатність працювати автономно.  

Спеціальні предметні компетентності :  
 базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни, основні 

напрямки досліджень з проблем екологічної безпеки; наукові підходи щодо 
пошуку можливостей виходу із кризового стану якості природного 
середовища; шляхи та закономірності формування екологічної небезпеки; 
ієрархічну структуру екологічної небезпеки; територіальну та часову 
структуризацію екологічної небезпеки; класифікацію екологічних ситуацій; 



 структуру, задачі, функції та правовий статус державної служби в 
галузі забезпечення екологічної безпеки; соціальні аспекти забезпечення 
екологічної безпеки; роль наукових досліджень та інформації у розв’язанні 
проблем екологічної безпеки; 

 принципи організації та основні закономірності управління 
екологічною безпекою; регіональні особливості функціонування екологічної 
безпеки; 

 основи міжнародного законодавства щодо забезпечення екологічної 
безпеки, правові, економічні та техніко-технологічні механізми забезпечення 
екологічної безпеки. 

Результати навчання : 
 використовувати ключові слова в дефініції понять, визначати основні 

властивості екосистем та геосистем з точки зору формування екологічної 
безпеки; проводити аналіз виникнення екологічно-небезпечних ситуацій; 
виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові екологічної 
небезпеки, визначати її рівень; 

 визначати структуру та функціональні задачі органів управління 
екологічною безпекою. Розробляти конкретні заходи щодо управління 
екологічною безпекою; спрямовувати свою науково-дослідницьку діяльність 
на вирішення регіональних проблем з екологічної безпеки; 

 використовувати законодавчі, нормативні відомчі та регіональні 
документи з екологічної безпеки в практичній діяльності. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з 
дисципліни «Екологічна безпека» є лекції, семінарські заняття та самостійна 
робота здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю – екзамен .  
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