
 

 

 

Силабуc навчальної дисципліни 

 

«Основи екологічної безпеки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з нефахового 

переліку 

Курс 3 ( третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості та пріоритети сучасної екологічної безпеки, як 

складової в системі національної безпеки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати основні проблеми екологічної безпеки на різних її 

ієрархічних рівнях і особливості територіальної,  часової 

структуризації екологічної небезпеки та  розуміти закономірності їх 

формування. Вміти застосовувати правові, економічні та техніко-

технологічні механізми забезпечення екологічної безпеки. Володіти 

практичними навичками оцінки  режиму функціонування єдиної 

державної системи запобігання і реагування на надзвичайні події в 

оточуючому середовищі. Вміти оцінювати інформаційні джерела 

про розвиток природних та техногенних надзвичайних ситуацій в 

Україні. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями; 

- розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування; 

- використовувати принципи управління, на яких базується 

систкма екологічної безпеки; 

- оцінювати проблеми у сфері захисту довкілля на основі 

стандартних підходів міжнародного та вітчизняного досвіду; 

- уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних 

джерел для оцінювання екологічних ситуацій.  



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Концептуальні засади системи екологічної 

безпеки. Екологічні кризи минулого та сучасності. Нормативно-

правова база екологічної безпеки. Понятійно-категоріальний апарат 

системи сучасної екологічної безпеки. Інтегральні оцінки загроз 

екологічній безпеці регіонів України. Управління екологічною 

безпекою на регіональному рівні. Екологічна безпека як 

пріоритетний принцип збалансованого (сталого) розвитку країни. 

Характеристика екологічної небезпеки.  Екологічні ситуації та 

категорії їх критичності. Основні закономірності формування 

екологічної небезпеки. Біобезпека як складова екологічної та 

національної безпеки. Міжнародні аспекти екологічної безпеки. 

Екологічна стратегія людства.  

Види занять: лекційні, лабораторні 

Методи навчання: обговорення, дискусиї, виконання лабораторних 

робіт, тестування, презентації. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Знання отримані при вивченні дисциплін “Вступ до фаху”, 

“Екологія” 

Пореквізити Теоретичні знання та практичні навички можуть бути використані 

для формування компетенностей щодо екологічної безпеки як 

складової національної і в тому числі інформаційної, а також при 

підготовці розділу «Охорона навколишнього середовища» 

кваліфікаційної роботи. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмовий залік 

Кафедра Екології 

Факультет Екологічної безпеки, інженерії та технологій  

Викладач(і) Падун Алла Олексіївна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук 

Тел.: 406 74 52  

E-mail: alla.padun@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 5.609 
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