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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна Техногенна безпека екологічного середовища України 
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія», спеціальності  8.04010302  «Гідрогеологія». 
Дана дисципліна за вибором навчального закладу. 
Викладається у 1семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 144 год.  
 (4 кредити ECTS ) зокрема: лекції – 34 год., практичні – 34 год., самостійна 
робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи.  
Завершується дисципліна заліком в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із системою основних 
наукових знань і методів дослідження в галузі техногенної безпеки, з 
положеннями чинного законодавства України стосовно охорони довкілля від 
техногенного впливу, методами і способами нейтралізації та моніторингу 
різного виду забруднень.  

Завдання: Теоретичні: дати уявлення про закономірності виникнення і 
розвитку техногенно небезпечних ситуацій у природних і антропогенних 
екосистемах, а також про шляхи мінімізації шкідливого впливу на екосистеми 
антропогенних катастроф; сформувати у студентів комплексний підхід до 
вивчення катастрофічних процесів і явищ у антропогенних екосистемах 
України. Практичні: сформувати навички використання екологічних знань у 
розв’язанні практичних завдань з попередження і ліквідації наслідків 
антропогенних катастроф. 

Предмет вивчення – методологія отримання знань (систем даних) про 
причини і наслідки порушення екологічних функцій (властивостей) довкілля 
України та про шляхи уникнення або мінімізації техногенного впливу. При 
цьому розглядаються чинні нормативні документи і законодавство України в 
його частинах, спрямованих на забезпечення техногенної безпеки. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. причини виникнення техногенно небезпечних ситуацій на територіях та 
акваторіях з певними природними умовами;  

2. механізми дії небезпечних чинників навколишнього середовища на живі 
організми та будівлі;  

3. методи попередження розвитку екологічно небезпечних ситуацій та 
шляхи усунення наслідків дії екологічно небезпечних факторів. 

вміти:  
1. аналізувати якісну та кількісну науково-практичну інформацію, що 

стосується екологічно небезпечних явищ, об’єктів, факторів;  



2. визначати екологічно небезпечні рівні дії чинників навколишнього 
середовища;  

3. визначати засоби захисту людей, тварин, будівель від негативної дії 
екологічно небезпечних ситуацій на територіях та акваторіях з певними 
природними умовами. 

                                                                        
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Техногенна безпека екологічного 
середовища України» є складовою циклу професійної практичної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 
«Гідрогеологія». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Техногенна 
безпека екологічного середовища України» безпосередньо пов’язана, продовжує 
і доповнює такі базові дисципліни, як «Безпека життєдіяльності», «Геологія з 
основами геоморфології», «Гідрогеологія», «Ґрунтознавство», «Інженерна 
геологія», «Економіка природокористування», «Методика еколого-геологічних 
досліджень». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 9 - 16. Обов’язковим для заліку є участь у семінарських заняттях. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min –10  
балів 

Max – 30 
балів 

Min – 10 
балів 

Max – 30 
балів 

Модульна контрольна 
робота 1 10 30   
Модульна 
контрольна робота 2   10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, для одержання заліку обов’язково слід повторно 
здати всі практичні роботи, написати модульні контрольні роботи і вкластися в 
зазначені вище мінімальні залікові бали (слід зазначити умови, які висуває лектор). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

 Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 



При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

     
Шкала відповідності (за умови заліку) 

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ    
  

Змістовий модуль 1. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 

літосферою, гідросферою та атмосферою в Україні” 

 
ТЕМА 1. Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 

літосферою (4 год). 

ТЕМА 2. Джерела і типи напружень в гірських породах. Методи 

детекції напружень в гірських породах (4 год). 

ТЕМА 3. Антропогенні впливи на грунти в Україні. Законодавство з 

охорони літосфери в цілому та родючих земель зокрема (5 год). 

ТЕМА 4. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з гідросферою 

України (5 год). 

ТЕМА 5. Екологічна безпека малих річок України. Екологічна 

безпека акваторій Азовського та Чорного морів (5 год). 

ТЕМА 6. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з атмосферою і 

атмосферними процесами (5 год). 

ТЕМА 7. Моніторинг якості атмосферного повітря. Розсіювання 

токсичних викидів в атмосфері. Санітарно-захисні зони (5 год). 

ТЕМА 8. Законодавство України, спрямоване на захист літосфери, 

гідросфери і атмосфери (5 год). 

 
Змістовий модуль 2. «Техногенні екологічні чинники, що діють 

безпосередньо на живі організми» 

 
ТЕМА 9. Шумове і вібраційне забруднення навколишнього 

середовища України. Основні характеристики і закономірності 

розповсюдження звукових коливань (5 год). 

ТЕМА 10.  Електромагнітне забруднення навколишнього середовища. 

Типи електромагнітних хвиль. Гіпоелектромагнітні умови. 

Гіперелектромагнітні умови (5 год). 



ТЕМА 11.  Джерела радіохвильового забруднення навколишнього 

середовища. Електромагнітні поля промислової частоти. Електромагнітні 

поля ВЧ- і СВЧ-діапазонів (5 год). 

ТЕМА 12. Забруднення навколишнього середовища іонізуючим 

опроміненням. Типи іонізуючого опромінення. Штучні джерела іонізуючих 

випромінювань (5 год). 

ТЕМА 13. Пірогенні екологічні катастрофи. Екологічна шкідливість 

лісових пожеж і технологічних виробництв, пов’язаних з горінням. 

Антропогенні фактори пожеж і вибухів (5 год). 

ТЕМА 14. Техногенні катастрофи, пов’язані з селективним і 

надлишковим накопиченням забруднюючих речовин живими організмами. 

Антропогенні впливи на біоту (5 год). 

 
 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість годин №те
ми 

Назва теми 
Лекції Сем. Самост 

робота 
Змістовий модуль 1 

„Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з літосферою, 
гідросферою та атмосферою в Україні” 

1 Природні і техногенні екологічні катастрофи, 
пов’язані з літосферою.  2 1 

2 Джерела і типи напружень в гірських 
породах. Методи детекції напружень в 
гірських породах. 

2 

 
2 1 

3 Антропогенні впливи на грунти в Україні. 
Законодавство з охорони літосфери в цілому 
та родючих земель зокрема. 

2 2 

4 Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 
гідросферою України. 2 

 
2 

2 

5 Екологічна безпека малих річок України. 
Екологічна безпека акваторій Азовського та 
Чорного морів. 

2 2 

6 Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 2 

 
2 

2 



атмосферою і атмосферними процесами. 
7 Моніторинг якості атмосферного повітря. 

Розсіювання токсичних викидів в атмосфері. 
Санітарно-захисні зони. 

2 2 

8 Законодавчі акти України, спрямовані на 
захист літосфери, гідросфери і атмосфери.  2 

 
2 

2 

Модульна контрольна робота 1   2 
Разом 16 8 16 

Змістовий модуль 2 
„Техногенні екологічні чинники, що діють безпосередньо на живі 

організми» 
9 Шумове і вібраційне забруднення 

навколишнього середовища України. Основні 
характеристики і закономірності 
розповсюдження звукових коливань.  

2 2 

10 Електромагнітне забруднення навколишнього 
середовища. . Типи електромагнітних хвиль. 
Гіпоелектромагнітні умови. 
Гіперелектромагнітні умови. 

2 

 
2 

2 

11 Забруднення навколишнього середовища 
іонізуючим опроміненням. Типи іонізуючого 
опромінення. Штучні джерела іонізуючих 
опромінювань. 

2 2 

12 Пірогенні екологічні катастрофи. Екологічна 
шкідливість лісових пожеж і технологічних 
виробництв, пов’язаних з горінням. 
Антропогенні фактори пожеж і вибухів. 

2 

 
2 

2 

13 Техногенні катастрофи, пов’язані з 
селективним і надлишковим накопиченням 
забруднюючих речовин живими організмами. 

2 2 

14 Екологічні ризики використання генно-
інженерних технологій. 2 

 
2 

2 

Підсумкова модульна контрольна робота 2   2 
Разом  6 14 
Всього 28 14 30 

Загальний обсяг 72  год., у тому числі: 
лекцій – 28 год., 
семінарів – 14 год., 
самостійна робота студентів – 30 год. 

 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 
літосферою, гідросферою та атмосферою в Україні. 

 
ТЕМА 1. Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 
літосферою (4 год). 
 

Лекція 1.  Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з 
літосферою. 

Завдання для самостійної роботи (1 год). 
1. Техногенний вплив на балансові характеристики літосфери. 

Література 
1. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с 
2. Малахов ІМ. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: 

ОКТАНТ-ПРИНТ, 2003. - 252 с 
3. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. - 

Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 359 с 
4. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая 

геология Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. - 407 с. 
 
Контрольні запитання 

1. Назвіть головні причини виникнення полів напружень у літосфері. 
2. Які екзогенні чинники впливають на виникнення напружень у літосфері. 
3. Поясніть вплив ендогенних чинників на поля напружень у масивах 

гірських порід. 
 

ТЕМА 2. Джерела і типи напружень в гірських породах. Методи детекції 
напружень в гірських породах (4 год). 
Лекція 2. Джерела і типи напружень в гірських породах. Методи детекції 
напружень в гірських породах. 
Практичне заняття 1. Тектонічні напруження: види, головні чинники, 
механізми утворення, наслідки дії (2 год). 
Завдання для самостійної роботи (1 год). 

1. Методи розрахунку напружень, що виникають від власної ваги порід. 
Література  

1. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии. - К., 1995, 
(гл. 2). 

2. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 
„Київський університет. - 2005. - 250 с. (розд.2-3). 



3. Малахов ІМ. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: 
ОКТАНТ-ПРИНТ, 2003. - 252 с. (р. 3). 

4. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая 
геология Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. - 407 с. 
(гл. 3). 

 
Контрольні запитання 

1. Вкажіть основні  групи джерел напружень у літосфері.  
2. Поясніть відмінності між літостатичним і тектонічним тиском. 
3. Як впливає напружений стан порід літосфери на їх фізичні 

характеристики? 
4. Дайте характеристику методам оцінки напруженого стану гірських порід. 

 
ТЕМА 3. Антропогенні впливи на ґрунти в Україні. Законодавство з 
охорони літосфери в цілому та родючих земель зокрема (5 год). 
Лекція 3. Антропогенні впливи на ґрунти в Україні. Законодавство з 
охорони літосфери в цілому та родючих земель зокрема. 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 
Література  

1. Малахов ІМ. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: 
ОКТАНТ-ПРИНТ, 2003. - 252 с (р.2-3). 

2. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного 
середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с (р. 4). 

3. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. - 
Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 359 с (р.4). 

4. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая 
геология Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. - 407 с 
(гл. 5). 

           
Контрольні запитання 

1 Дайте означення деградації родючих грунтів та вкажіть її причини. 
2 Назвіть ступені деградованості родючого шару грунту. 
3 Яким є вплив рівня сільськогосподарського освоєння території на якість 

грунтів? 
4 Від чого залежить скорочення запасів гумусу в багатьох регіонах 

України?  
5 Дайте пояснення ролі ерозійних процесів у ході деградації родючих 

земель. 
6 Назвіть головні джерела забруднення грунтів України. 
7 Якими можуть бути протиерозійні заходи в масштабах держави? 

 



ТЕМА 4. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з гідросферою 
України (5 год). 
Лекція 4. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з гідросферою 
України. 
Практичне заняття 2. Основні джерела забруднення води і переважаючі 
забрудники водних екосистем. Якість питної води в Україні (2 год). 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Втрата здатності природних вод до самоочищення під впливом 
забруднень. Процеси евтрофізації, цвітіння і деградації водойм. 

Література  
1. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
2. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного 

середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 359 с (р. 3). 
3. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая 

геология Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. - 
407 с. (гл. 4). 

 
Контрольні запитання 

1. Дайте характеристику прісним водним ресурсам України за походженням 
та кількістю.  

2. Як розподіляється споживання прісної води стосовно окремих галузей 
народного господарства? 

3. За рахунок яких причин скорочуються запаси прісної води в світі та в 
Україні? 

4. Назвіть головні  види забруднювачів прісної води. 
5. Яким чином нафтове забруднення води впливає на живі організми? 
6. Поясніть механізм впливу важких металів на людський організм. 
7. Що називається евтрофікацією водойм? 
8. Поясніть механізм впливу гіперевтрофікації на екосистеми водойм.  

 
 

ТЕМА 5. Екологічна безпека малих річок України. Екологічна безпека 
акваторій Азовського та Чорного морів (5 год). 
Лекція 5. Екологічна безпека малих річок України. Екологічна безпека 

акваторій Азовського та Чорного морів. 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Вплив гідроенергетики на екологічний стан річок. Штучні річкові 
басейни. Забруднення підземних вод. 

Література  



1. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 
„Київський університет. - 2005. - 250 с. (р. 4). 

2. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного 
середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с. (р.2-3). 

3. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. - 
Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 359 с (р. 3). 

4. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая 
геология Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. - 407 с. 
(гл. 4). 

 
Контрольні запитання 

1. Назвіть основні причини забруднення поверхневих вод України. 
2. Вкажіть основні види забруднення в басейні Чорного моря. 
3. Вкажіть основні види забруднення в басейні Азовського моря. 
4. Дайте характеристику видів забруднення поверхневих та підземних вод. 
5. За рахунок чого відбувається збільшення об’ємів стічних вод в Україні? 
 
ТЕМА 6. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з атмосферою і 

атмосферними процесами (5 год). 
Лекція 6. Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з атмосферою і 

атмосферними процесами. 
Практичне заняття 3. Основні напрями і заходи по зниженню рівня 

шкідливих викидів автотранспорту (технологічні, санітарно-технічні, 
планувальні і адміністративні) (2 год). 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Основні методи захисту атмосфери від хімічних домішок. 
Класифікація систем очищення повітря. Технічні засоби 
пиловловлювання, специфіка і ефективність їх застосування. 

 
Література  

1. Буравльов Є.П., Дрозд І.П., Коваль Г.М. Класифікація i управління 
техногенними ризиками // Екологія i ресурси: 36. наук. праць. -К.,2003.-
Вип. 7.-С. 17-25. 

2. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека 
техногенних систем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних 
процесів. -Л.; К., 2002 (р. 5).  

3. Дудкін О.В., Єна А.В., Коржнев М.М. та ін. Оцінка i напрямки зменшення 
загроз біорізноманіття  України.- К., 2003 (р. 3). 

4. Качинський А.Б. Екологічна безпека України : системний аналіз 
перспектив покращення. - К., 2001 (р. 2). 

 



Контрольні запитання 
1. Які домішки до складу атмосферного повітря виділяються природними 

джерелами? 
2. Наведіть класифікацію основних джерел забруднення атмосфери. 
3. Вкажіть найбільш поширені токсичні речовини, котрі забруднюють 

атмосферу. 
4. Дайте означення терміну «смог». Які види смогу вам відомі? 
 
ТЕМА 7. Моніторинг якості атмосферного повітря. Розсіювання 

токсичних викидів в атмосфері. Санітарно-захисні зони (5 год). 
Лекція 7. Моніторинг якості атмосферного повітря. Розсіювання 

токсичних викидів в атмосфері. Санітарно-захисні зони. 
Завдання для самостійної роботи (2 год) 

1. Зміна складу і параметрів атмосфери. Екологічні наслідки забруднень 
 кислотні дощі; парниковий ефект; руйнування озонового шару. 

Література 
1. Буравльов Є.П., Дрозд І.П., Коваль Г.М. Класифікація i управління 

техногенними ризиками // Екологія i ресурси: 36. наук. праць. -
К.,2003.-Вип. 7.-С. 17-25. 

2. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека 
техногенних систем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних 
процесів. -Л.; К., 2002 (р. 5).  

3. Дудкін О.В., Єна А.В., Коржнев М.М. та ін. Оцінка i напрямки 
зменшення загроз біорізноманіття  України.- К., 2003 (р. 3). 

4. Качинський А.Б. Екологічна безпека України : системний аналіз 
перспектив покращення. - К., 2001 (р. 2). 

 
Контрольні запитання 

1. Яким чином утворюються кислотні дощі? 
2. Чому відбувається порушення озонового шару в атмосфері Землі? 
3. Поясніть суть процесу утворення «озонових дірок» у атмосфері. 
4. Якими можуть бути причини глобального потепління і чим воно загрожує 

людству? 
5. Що таке санітарно-захисні зони? 

 
 

ТЕМА 8. Законодавство України, спрямоване на захист літосфери, 
гідросфери і атмосфери (5 год). 

 
Лекція 8. Законодавство України, спрямоване на захист літосфери, 

гідросфери і атмосфери. 



Практичне заняття 4. (2 год). 
1. Циркуляційні особливості і умови трансформації, перенесення і 

локалізації забруднень в атмосфері. 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Основні хімічні домішки, що забруднюють атмосферу, специфіка їх дії на 
здоров'я людини і довкілля 

Література   
1. Закон України «Про охорону земель». Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, N 39, ст.349. 
2. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2002, № 3-4, ст.27). 
3. Закон України «Про меліорацію земель». Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2000, N 11, ст.90. 
4. Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 

України від забруднення та засмічення. Постанова КМ N 956 від 
09.09.2009.  

5. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони 
та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів. Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2001, N 28, ст.135.  

6. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст.678.  

 
Контрольні запитання 

1. Дайте означення термінів «деградація грунтів», «деградація земель», 
«порушені землі» відповідно до Закону України «Про охорону земель». 

2. Які земельні ділянки відносяться до деградованих згідно з Земельним 
кодексом України? 

3. Назвіть основні види меліорації земель, встановлені Законом України 
«Про меліорацію земель». 

4. Що саме регламентують «Правила охорони морських вод…» в Україні? 
5. Дайте характеристику Загальнодержавній програмі охорони та 

відтворення довкілля Чорного і Азовського морів.  
6. Якими є основні положення Закону України «Про захист атмосферного 

повітря»? 
 
 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
Необхідно дати якомога повну і вичерпну відповідь у письмовій формі на 
наступні варіанти запитань. 

1. Техногенний вплив на літосферу в Україні. 
2. Техногенний вплив на атмосферу в Україні. 
3. Техногенний вплив на гідросферу в Україні. 

 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Техногенні екологічні чинники, що діють 

безпосередньо на живі організми. 
 
ТЕМА 9. Шумове і вібраційне забруднення навколишнього середовища 

України. Основні характеристики і закономірності розповсюдження 
звукових коливань (5 год). 

Лекція 9. Шумове і вібраційне забруднення навколишнього середовища 
України. Основні характеристики і закономірності розповсюдження 
звукових коливань. 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Вплив інфразвуку та ультразвуку на здоров’я людини.  
2. Використання ультразвуку в медицині та інших галузях діяльності 

людини.  
Література  

1. Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: 
Кондор, 2009. - 524 с. (р. 6.4).  

2. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. К. : Профессионал, 
2005. - 304 с. 

Контрольні запитання 
1. Як класифікується шум за видами? 
2. Поясніть причини шкідливого впливу шумів на живі організми. 
3. Якими є основні характеристики звуку, принцип дії шумоміра, спектр 

шуму. 
4. Механізм та наслідки шкідливого впливу вібрації на людський організм 
5. Методи зниження рівня вібрації машин і механізмів 

 
ТЕМА 10. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища. 

Типи електромагнітних хвиль. Гіпоелектромагнітні умови. 
Гіперелектромагнітні умови (5 год). 

Лекція 10. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища. 
Типи електромагнітних хвиль. Гіпоелектромагнітні умови. 
Гіперелектромагнітні умови. 

Практичне заняття 5.  
1. Біологічні ефекти дії ЕМП (теплові ефекти, важкі захворювання, 

несприятливі дії слабко інтенсивних ЕМП на центральну нервову систему 
(2 год). 

Завдання для самостійної роботи (2 год). 
1. Гігієнічне нормування параметрів ЕМП. ГДР для електричних полів 

промислової частоти. Захисні заходи і електромагнітне екранування. 



Література  
1. Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: 

Кондор, 2009. - 524 с. 
2. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. К. : Профессионал, 

2005. - 304 с. 
 
Контрольні запитання 

2. Назвіть електромагнітні поля (ЕМП) природних джерел.  
3. На які типи поділяються ЕМП штучних джерел?  
4. В чому проявляються біологічні ефекти дії ЕМП на людський організм? 
5.  Яким є гігієнічне нормування параметрів ЕМП?  
6. Назвіть захисні і профілактичні заходи протидії електромагнітним 

коливанням. 
 

ТЕМА 11. Забруднення навколишнього середовища іонізуючим 
опроміненням. Типи іонізуючого опромінення. Штучні джерела іонізуючих 
опромінювань (5 год). 

Лекція 11. Забруднення навколишнього середовища іонізуючим 
опроміненням. Типи іонізуючого опромінення. Штучні джерела іонізуючих 
опромінювань. 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Радіаційні ефекти опромінення живих організмів. Основні методи і засоби 
контролю радіоактивного забруднення. Захист населення від радіаційної 
небезпеки. 

 
Література  
3. Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: 

Кондор, 2009. - 524 с. 
4. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. К. : Профессионал, 

2005. - 304 с. 
 
Контрольні запитання 

1. На які типи поділяється іонізуюче випромінення? 
2. Дайте означення терміну «радіотоксичність».  
3. Поясніть відмінність між поглиненою і еквівалентною дозою. 
4. Якою є міграція радіонуклідів у довкіллі України? 
5. Дайте екологічну характеристику Чорнобильській катастрофі. 
6. Які радіонукліди надходять в людський організм через їжу? 
 
 



ТЕМА 12.  Пірогенні екологічні катастрофи. Екологічна шкідливість 
лісових пожеж і технологічних виробництв, пов’язаних з горінням. 
Антропогенні фактори пожеж і вибухів (5 год). 

Лекція 12. Пірогенні екологічні катастрофи. Екологічна шкідливість 
лісових пожеж і технологічних виробництв, пов’язаних з горінням. 
Антропогенні фактори пожеж і вибухів. 
Практичне заняття 6 (2 год). 

1. Прогнозування пожежонебезпечних ситуацій. 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Механізм процесу горіння органічних речовин. Підземні пожежі та емісія 
вуглецю 

Література 
1. Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: 

Кондор, 2009. - 524 с. 
2. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. К. : Профессионал, 

2005. - 304 с. 
 
Контрольні запитання 

1. В чому полягає екологічна шкідливість лісових пожеж і технологічних 
виробництв, пов’язаних із горінням? 

2. Поясніть антропогенні чинники пожеж і вибухів. 
3. Якими є пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів?  
4. Як оцінюється категорія виробництва за пожежною і вибуховою 

небезпекою? 
 
ТЕМА 13. Техногенні катастрофи, пов’язані з селективним і 

надлишковим накопиченням забруднюючих речовин живими організмами. 
(5 год). 

Лекція 13. Техногенні катастрофи, пов’язані з селективним і 
надлишковим накопиченням забруднюючих речовин живими організмами.  
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Природні лісові та торф’яні пожежі. 
Література 

1. Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: 
Кондор, 2009. - 524 с. 

2. Добровольський В.В. Екологічні знання: навч. посіб. К. : Профессионал, 
2005. - 304 с. 

 
Контрольні запитання 



1. Поясніть механізм взаємодії живого організму з хімічними речовинами. 
2. Які  речовини називаються ксенобіотиками? 
3. Як розрізняються токсичні речовини за походженням, способом 

використання і умовами впливу? 
4. Назвіть чинники, від яких залежить токсичність хімічних речовин. 
5. На які види поділяється інтоксикація живих організмів? 

 
 
ТЕМА 14. Екологічні ризики використання генно-інженерних технологій.  
Лекція 14. Екологічні ризики використання генно-інженерних технологій. 
Практичне заняття 7 (2 год). 

1. Переваги і недоліки отримання трансгенних організмів. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Основні принципи державної політики України в галузі поводження з 
ГМО. 

Література 
1. Закон України  «Про державну систему біобезпеки при створенні,     

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів».  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.484. 

 
Контрольні запитання 

1. Що таке генетично модифікований організм (ГМО)? 
2. Якими властивостями наділені трансгенні сільськогосподарські рослини? 
3. Поясніть механізм впливу їжі, виготовленої з використання ГМО, на 

людський організм. 
4. Дайте характеристику основним принципам державної політики України 

в галузі поводження з ГМО. 
 
 
 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 
Необхідно дати якомога повну і вичерпну відповідь у письмовій формі на 
наступні варіанти запитань. 

1. Основні методи і засоби контролю радіоактивного забруднення. Захист 
населення від радіаційної небезпеки. 

2. Електромагнітні поля (ЕМП) природних джерел: електричне і магнітне 
поля Землі, випромінювання живих організмів, їх характеристики. 

3. Принципи і конструкції шумовіброзахисту. Організаційні і архітектурно-
планувальні заходи захисту від шуму. 
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ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ:  
1. Головні компоненти кругообігу в гідросфері, атмосфері і літосфері, міра 

замкнутості і техногенний вплив на їх балансові характеристики.  
2. Енергія у біосфері. Закони термодинаміки і регулятори ентропії в 

екосистемах. Потоки енергії в екосистемі. 
3. Трофічні ланцюги. Закон Ліндемана і якість енергії, екологічні піраміди. 
4. Продуктивність екосистем. Техногенний вплив на енергоспоживання у 

біосфері. 
5. Геоісторична еволюція біосфери, точки Пастера,склад і межі біосфери. 

Вчення В.І.Вернадського про біосферу. 
6. Загальні екологічні закономірності організації біосфери. Закони 

екодинаміки Ю.Голдсміта. Взаємодія біосфери з космосом. 
7. Сучасна еволюція біосфери. Ноосфера. Коеволюція людини і біосфери. 
8. Будова і склад атмосфери. Межі біосфери і техносфери. 
9. Циркуляційні особливості і умови трансформації, перенесення і 

локалізації забруднень в атмосфері. 
10. Природні і штучні джерела забруднень, співвідношення їх дій на 

атмосферу, класифікація. 
11. Основні хімічні домішки, що забруднюють атмосферу, специфіка їх дії на 

здоров'я людини і довкілля. 
12. Зміна складу і параметрів атмосфери. Екологічні наслідки забруднень  

кислотні дощі; парниковий ефект; руйнування озонового шару. 
13. Основні методи захисту атмосфери від хімічних домішок. Класифікація 

систем очищення повітря. Технічні засоби пиловловлювання, специфіка і 
ефективність їх застосування. 

14. Методи і системи очищення повітря від газоподібних домішок. 
Специфіка і ефективність застосування. 

15. Розподіл водних мас в гідросфері, активність їх водообміну, хімічний 
склад і мінералізація. 

16. Запаси прісної води, особливості їх розподілу у світі і Україні. 
Неоднорідність водоспоживання і дефіцити водозабезпеченості.  

17. Основні джерела забруднення води і переважаючі забрудники водних 
екосистем. Найбільші забруднення річкових басейнів у світі. Якість 
питної води в Україні. 

18. Співвідношення водоспоживання і об'ємів скидань забруднених (стічних) 
вод. Ознаки екологічних криз на водних екосистемах і шляхи їх рішення. 

19. Втрата здатності природних вод до самоочищення під впливом 
забруднень. Процеси евтрофізації, цвітіння і деградації водойм. 

20. Приклади екологічних криз і небезпечних забруднень на великих 
водоймах (Великі американські озера, оз. Балатон, оз. Байкал). 

21. Особливості забруднення води важкими металами (ртуть) і їх солями. 
Теплове забруднення водойм і зміна їх стану. 

22. Вплив гідроенергетики на екологічний стан річок. Штучні річкові 
басейни. Забруднення підземних вод. 



23. Забруднення Світового океану. Нафтові забруднення,динаміка, основні 
траси океанського "нафтотрафіку". Вплив океанського нафтового 
забруднення на біосферний баланс. 

24. Процеси самоочищення водних екосистем. Основні вимоги і способи 
поліпшення якості води. 

25. Методи очищення стічних вод(механічні, фізико-хімічні, біологічні). 
Заходи по охороні природних вод. 

26. Будова і склад літосфери. Дія біосфери і техносфери. Надра і ґрунти в 
літосфері. 

27. Надра. Поняття про надра. Класифікація корисних копалин. Особливості 
видобутку і використання корисних копалини в надрах і Світовому 
океані. Небезпечні тенденції зростання використання мінеральних і 
вуглеводневих ресурсів. 

28. Вплив видобутку і використання корисних копалини на довкілля. 
Чинники порушення його стану(геомеханічні,гідрологічні, хімічні та ін.). 

29. Ґрунти  продукт взаємодії живої і неживої природи. Властивості, склад і 
основні типи. Унікальність і значення ґрунтів для біосфери. 

30. Структура земельного фонду світу. Перспективи розширення орного 
землеробства. Забезпечення подвоєння чисельності населення  дорога 
межа його зростання. 

31. Ґрунтозахисні заходи і охорона земельних ресурсів. Рекультивація 
земель. 

32. Нормування і контроль забруднення ґрунтів. Оцінка хімічного 
забруднення, гігієнічна оцінка ґрунтів. Шкала небезпеки забруднення 
ґрунтів. 

33. Поняття про забруднення довкілля. Природне і техногенне забруднення. 
Класифікація техногенних забруднень. 

34. Принципи екологічного нормування рівнів забруднення біосфери. 
Системне об'єднання галузевих стандартів якості природного 
середовища. 

35. Основні показники хімічних, біологічних і фізичних забруднень: 
граничнодопустимі концентрації (ГДК), викиди і скидання (ГДВ/ГДС), 
рівні (ГДР), дози (ГДД), навантаження (ГДН). 

36. Промислові забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери. Можливості 
зменшення рівня промислового забруднення і наслідків несприятливих 
дій. 

37. Санітарні норми проектування промислових підприємств і поняття про 
санітарно-захисну зону(СЗЗ) джерела забруднення. Класи СЗЗ, основні 
принципи їх функціонування. 

38. Основні вимоги і технічні засоби очищення повітряних і водних 
забруднень в межах СЗЗ.  

39. Оцінка видів і масштабів дії транспорту на довкілля, диференціація за 
рівнем забруднень. 

40. Дія автомобільного транспорту на довкілля  споживання ресурсів при 
виробництві і експлуатації, рівень викидів вихлопних газів і їх вплив. 



41. Класифікація автомобільних вихлопних газів і особливості їх дій на 
природне середовище і людину. 

42. Основні напрями і заходи по зниженню рівня шкідливих викидів 
автотранспорту (технологічні, санітарно-технічні, планувальні і 
адміністративні). 

43. Напрями технічної досконалості двигунів внутрішнього згорання і 
розробка альтернативних видів автомобілів. 

44. Існуючі схеми використання, переробки і утилізації відходів 
автотранспорту (розбирання і сортування металів, шин, гумотехнічних 
виробів, полімерів та ін.). 

45. Космічна діяльність як новий етап в розвитку науки і техносфери, а також 
як екологічний чинник біосфери. 

46. Передумови і чинники техногенної дії ракетно-космічної техніки (РКТ) 
на довкілля. 

47. Загальні відомості про іонізуючі випромінювання. Одиниці 
радіоактивності. Дозиметричні величини і їх одиниці. Радіаційні ефекти 
опромінення живих організмів.  

48. Основні методи і засоби контролю радіоактивного забруднення. Захист 
населення від радіаційної небезпеки. 

49. Електромагнітні поля (ЕМП) природних джерел : електричне і магнітне 
поля Землі, випромінювання живих організмів, їх характеристики. 

50. ЕМП штучних джерел. Низько-, високо- і надвисокочастотні ЕМП, їх 
експлуатаційні параметри. 

51. Біологічні ефекти дії ЕМП (теплові ефекти, важкі захворювання, 
несприятливі дії слабко інтенсивних ЕМП на центральну нервову 
систему. 

52. Гігієнічне нормування параметрів ЕМП. ГДР для електричних полів 
промислової частоти. Захисні заходи і електромагнітне екранування. 

53. Основні уявлення про звук і шум. Основні характеристики звуку, 
принцип дії шумоміра, спектр шуму. 

54. Рівні навколишнього шуму і основні принципи його нормування. Основи 
акустичних розрахунків. 

55. Джерела і масштаби акустичного забруднення. Класифікація і загальна 
характеристика засобів і методів захисту від шуму. 

56. Способи зниження шуму в джерелі  заміна використовуваної технології 
на малошумну; поліпшення якості кочення і технічного рівня дорожнього 
покриття. 

57. Принципи зниження шуму на шляху його поширення. Активний 
шумозахист.  
Принципи і конструкції шумовіброзахисту. Організаційні і архітектурно-
планувальні заходи захисту від шуму. 

58. Звукоізоляція, звукопоглинання, акустичні екрани. Інфразвук. Основні 
поняття, визначення і джерела. Ефекти впливу на людину. Діючі 
нормативи і можливості зниження інфразвукової дії. 



59. Основні принципи і способи очищення атмосферного повітря від 
шкідливих домішок. 

60. Переробка твердих побутових відходів(об'єми і склад ТПВ, стадії і 
методи). 

61. Переробка промислових відходів (об'єми і ресурси, що поглинаються, при 
"виробництві" ПВ; термічні, фізико-хімічні і біологічні технології 
переробки ПВ). 

62. Утилізація відходів полімерів (термопласти, реактопласти, піроліз та ін.). 
63. Утилізація відходів гірничодобувних виробництв(масштаб і специфіка дії 

на природне середовище, можливості вторинного використання і 
переробки). 

64. Методи очищення побутових і промислових стоків (специфіка і склад 
стоків, способи механічного,фізико-хімічного, хімічного, біохімічного і 
термічного очищення стоків). 

65. Видалення важких металів із стоків і ґрунтів (природні і техногенні 
джерела забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтів, можливості 
переробки і утилізації). 

66. Переробка і поховання радіоактивних відходів.  
67. Організаційні і технологічні принципи підвищення ефективності 

очищення промислових забруднень. Зниження ресурсоємності і 
відходності виробництва. Оборотні схеми виробництва. Технологічна 
переробка відходів. 

68. Екологічні вимоги організації сучасного виробництва. Планування 
природоохоронних заходів. Екологічна атестація і паспортизація 
підприємств. 

69. Екологічний моніторинг. Глобальна система вимірів,збору і обробки 
даних про стан біосфери і техносфери. Прогноз зміни стану довкілля. 

70. Геоінформаційні системи (ГІС)  необхідна умова ефективного 
функціонування системи екологічного моніторингу. Технічні особливості 
і функціональні можливості. 

71. Основні положення, поняття і визначення. Правовий статус екологічної 
безпеки в українському законодавстві. 

72. Рівні безпеки в екологічній сфері. Міжнародні аспекти екологічної 
безпеки України. 

 
 

ПИТАННЯ  НА  ЗАЛІК 
 

1. Сонячно-земні зв’язки, їхня роль у земних процесах.  
2. Будова, джерела виникнення та інтенсивність магнітного поля Землі.  
3. Вивчення магнітного поля Землі у минулому:  палеомагнетизм і 

археомагнетизм.  



4. Іоносфера Землі:  основні уявлення,  роль іоносфери у сонячно-земних 
зв’язках, джерела іонізації атмосфери.  

5. Природа геомагнітних бур та їхня роль у біосфері.  
6. Уявлення про геопатогенні зони.  
7. Спектральна чутливість вуха людини, особливості сприйняття звуку 

людиною.  
8. Впливу шуму на здоров’я людини і природне середовище в цілому.  
9. Вплив інфразвуку та ультразвуку на здоров’я людини.  
10. Техногенні джерела інфразвуку і галузі його використання.  
11.  Використання ультразвуку в медицині та інших галузях діяльності 

людини.  
12.  Акустична голографія.  
13.  Техногенні вібрації як фактор активізації небезпечних геологічних 

процесів.  
14.  Принципи нормування вібраційного впливу.  
15.  Захист довкілля від впливу техногенних вібрацій.  
16.  Техногенні джерела електромагнітних полів.  
17.  Розповсюдження електромагнітного випромінювання в різних 

середовищах.  
18.  Енергетичний та інформаційний вплив електромагнітних полів на 

біологічні об’єкти.  
19.  Особливості нормування електромагнітних полів в Україні та інших 

країнах.  
20.  Джерела електричних і магнітних полів промислової частоти.  
21.  Вплив мобільного радіозв’язку на здоров’я людини.  
22.  Побутові електроприлади: користь чи шкода?  
23.  Електромагнітна складова впливу персональних комп’ютерів на 

здоров’я людини.  
24.  Методи та заходи захисту від електромагнітного випромінювання.  
25.  Прилади й методики вимірювань електромагнітних полів.  
26.  Природа інфрачервоного випромінювання,  його природні та 

техногенні джерела.  
27.  Теплове забруднення водойм.  
28.  Тепловий та радіаційний баланс Землі.  
29.  Використання лазерів і вплив лазерних випромінювань на біологічні 

об’єкти. . 
30.  Ультрафіолетове опромінення:  природні та техногенні джерела, 

особливості розповсюдження в атмосфері,  роль у біосфері,  вплив на 
біологічні об’єкти. 

 


