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Спеціальні розділи з екологічної безпеки 
Передбачуваний лектор (викладач) – к.геогр.н., доц. Колісник А.В.  

Семестр (рік) навчання – 2 рік, 2 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 8,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 3 год., практичні заняття – 3 год.  

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання про:  

- основні терміни та поняття; 

- класифікації надзвичайних ситуацій; 

- основні причини та особливості надзвичайних сучасних та майбутніх ситуацій; 

- основні методологічні підходи до визначення ризику; 

- основні принципи екологічної безпеки територій та акваторій; 

- основні положення державної політики в сфері техногенної та природної безпеки; 

- основні принципи функціонування єдиної державної системи запобігання та 

реагування на НС; 

- джерела екологічної небезпеки, основні види екологічних небезпек в природному та 

антропогенному середовищі; 

- методи запобігання  НС; 

- порядок реєстрації потенційно небезпечних об’єктів. 

Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти:  

- розраховувати ризики для різних ситуацій, що пов’язані з промисловою діяльністю, 

умовами проживання на певній території; 

- картографувати значення ризику; 

- розраховувати ризик скорочення тривалості життя у разі забруднення навколишнього 

середовища; 

- на основі закономірностей розвитку катастроф визначати ступінь їх небезпеки і 

розробляти заходи щодо їх попередження, складати схему послідовності застосування 

превентивних заходів; 

- на основі нормативно-правової бази та аналізу існуючої ситуації щодо природно-

техногенної небезпеки об`єктів (територій) аналізувати причини природно-

техногенних аварій, визначати відповідальність та надавати рекомендації стосовно 

запобігання негативних наслідків різного виду і типу аварій та катастроф; 

- визначати необхідні природоохоронні заходи для забезпечення вимог раціонального 

природокористування; 

- систематизувати та визначати екологічно небезпечні чинники за видами, об’єктами, 

причинами, наслідками, можливостями запобігання та часом ліквідації наслідків для 

оптимальних напрямків вирішення цих проблем; 

- проводити аналіз та здійснювати діагностику кризових процесів для прогнозування та 

планування їх попередження; 

- розробляти на основі обліку показників рівнів екологічної безпеки відповідні звіти для 

прийняття управлінських рішень; 

- здійснювати керівництво планами та програмами робіт з виявлення екологічно 

небезпечних ситуацій; 

- здійснювати планування та прогнозування різних процесів у галузі екологічної безпеки 

для побудови систем захисту та відновлення довкілля. 

 

 



Спеціальні розділи з екологічного управління 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.геогр.н., доц. Владимирова О.Г.  

Семестр (рік) навчання – 2 рік, 2 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 8,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 3 год., практичні заняття – 3 год. 

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання про:  

- правові механізми екологічного управління на засадах сталого розвитку. 

Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти:  

- застосовувати науково-теоретичні основи управління на практиці у контексті стратегії 

екополітики держави; 

- кваліфіковане застосувати законодавчі приписи, норми екологічного законодавства на 

практиці при розробці та прийнятті рішень у відповідній галузі використання 

природних ресурсів; 

- розуміти предметну сферу інституту державного екологічного управління та розуміння 

професійної діяльності за спеціальністю; 

- орієнтуватися у вітчизняних та світових стандартах екологічного управління; 

- розробляти та керувати науковими проектами; 

- визначати нові перспективні напрями наукових досліджень у галузі охорони довкілля;  

- застосувати методології та методики дослідницької роботи для створення нових 

системоутворюючих знань; 

- формулювати і перевіряти гіпотези; 

- використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу наявних еколого-правових досліджень, правозастосовної 

практики.  

 

Спеціальні розділи з гідроекології 

Передбачуваний лектор (викладач) –д.геогр.н., проф. Лобода Н.С.  

Семестр (рік) навчання – 2 рік, 2 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 8,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 3 год., практичні заняття – 3 год.  

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання про:  

- методи розрахунків ймовірнісних характеристик випадкових величин (ряди 

метеорологічних, гідрологічних, гідрохімічних спостережень, показники якості води); 

- методи  згладжування рядів та виявлення статистично значущих трендів; 

- методи визначення показників якості води; 

- методи оцінки екологічних та кліматичних ризиків; 

- методи визначення екологічної безпеки на базі аналізу екологічних ризиків.   

Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти:  

- визначати статистичні характеристики у рядах спостережень; 

- визначати антропогенні навантаження; 

- надавати оцінки гідроекологічного стану водних об’єктів на основі розрахунків  

показників якості води; 

- встановлювати статистично значущі тренди у рядах коливань гідрометеорологічних 

характеристик, показників використання води (скиди та забори води), показників якості 

води; 

- прогнозувати можливі зміни антропогенних навантажень на водні об’єкти в результаті 

зміни клімату за кліматичними сценаріями; 



- розраховувати та прогнозувати можливі ризики недосягнення доброго екологічного 

стану водних об’єктів при змінах водності та антропогенних навантажень в умовах 

глобального потепління. 

 

Спеціальні розділи з агроекології 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.геогр.н., доц. Жигайло О.Л.  

Семестр (рік) навчання – 2 рік, 2 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 8,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 3 год., практичні заняття – 3 год. 

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання про:  

- методи математичного моделювання впливу змін клімату на найважливіші фізіологічні 

процеси життєдіяльності рослин, ріст, розвиток та формування врожаю 

сільськогосподарських культур.  

Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти:  

- моделювати вплив змін клімату на ріст, розвиток та формування врожаю 

сільськогосподарських культур. 

 

Оптимізація природокористування  

Передбачуваний лектор (викладач) – д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А.  

Семестр (рік) навчання – 1 рік, 2 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 4,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 1 год., практичні заняття – 1 год.  

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання про:  

- основні задачі оптимального природокористування;   

- принципи класифікації природних ресурсів; 

- принципи управління природними системами; 

- шляхи оптимізації природокористування; 

- підходи до вирішення соціально-економіко-екологічних проблем 

природокористування. 

Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти: 

- застосувати екологічні знання при виконанні еколого-економічних досліджень; 

- розробляти заходи по оптимізації природокористування; 

- враховувати екологічну складову при вирішенні практичних задач. 

 

Аналіз якості довкілля 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А.  

Семестр (рік) навчання – 1 рік, 2 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 4,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 1 год., практичні заняття – 1 год.   

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання про:  

- принципи застосування системного та діалектичного підходів у наукових 

екологічних і природоохоронних дослідженнях;  

- методи збору та узагальнення інформації, спостереження, прогнозування, 

моделювання даних екологічного і геоінформаційного моніторингу довкілля; 

- основи інформаційно-логічного, функціонального та кореляційного (факторного) 

системно-екологічного аналізу; 



- принципи встановлення мети та розроблення програми досліджень природних 

складових довкілля; 

- принципи творчого пошуку для вирішення поставлених завдань для подолання 

глобальних екологічних проблем;  

- методи експертних оцінок та аналізування їх для формування зваженого результату 

екологічно орієнтованих природоохоронних рішень. 
Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти: 

- застосувати принципи системного аналізу при оцінці якості довкілля; 

- оцінювати стан і якість компонентів довкілля; 

- застосувати сучасні методи захисту складових довкілля; 
- впроваджувати методи екологізації у всіх сферах діяльності людини. 

 

Принципи управління та поводження з відходами 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А.  

Семестр (рік) навчання – 2 рік, 3 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 3,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 1 год., практичні заняття – 1 год.  

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання: 

- про основний понятійно-термінологічний апарат та нормативно-законодавчу базу з 

питань відходів; 

- про систему управління відходами, основі методи та інструменти управління 

відходами; 

- вимоги до основних операцій поводження з відходами та суть методів підготовки та 

переробки відходів; 

- про основні методи утилізації і знешкодження промислових відходів; 

- про тверді побутові відходи, організацію їх  збору та транспортування; 

- основні методи поводження з твердими побутовими відходами та екологічні наслідки 

їх захоронення, спалювання. 

Після вивчення дисципліни аспарант буде вміти: 

- використовувати отримані знання при розробці комплексу заходів щодо управління та 

поводження з відходами виробництва та споживання, а саме: запропонувати 

оптимальне поводження з будь-яким відходом на підставі діючого законодавства; 

- визначати характеристики відходів та їх вплив на довкілля. 

 

Технології захисту довкілля  

Передбачуваний лектор (викладач) – к.х.н. Вовкодав Г.М.  

Семестр (рік) навчання – 2 рік, 3 семестр.  

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 3,0.  

Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень:  

лекційні заняття – 1 год., практичні заняття – 1 год.  

Мова навчання – українська.  

В результаті вивчення дисципліни аспірантам надаються знання: 

- методи та засоби очищення антропогенних викидів; 

- системи оборотного водопостачання; поточні індивідуальні норми водокористування 

для підприємства; 

- методи очищення стічних вод; 

- теоретичні основи створення систем екологічної безпеки; 

- відповідну методологію аналізу, синтезу, оцінювання та систематизації різноманітних 

інформаційних джерел екологічних небезпек; 

- оцінки прояву природних та техногенних ризиків і методи їх мінімізації. 



Після вивчення дисципліни аспірант буде вміти: 

- розраховувати показники водокористування для окремих виробничих дільниць, 

складати водний баланс підприємства, оцінювати ефективність використання води на 

підприємстві; 

- визначати ефективність пило- газоочищення; 

- реалізовувати методологію дослідження різних видів екологічних небезпек для 

побудови системи захисту та відновлення довкілля; 

- проводити аналіз та здійснювати діагностику кризових процесів для прогнозування та 

планування їх попередження; 

- здійснювати планування та прогнозування різних процесів у галузі екологічної безпеки 

для побудови систем захисту та відновлення довкілля. 


