


  



1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та структу-

рного підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет будівництва та цивільної інженерії 

Кафедра прикладної екології та охорони праці 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Технології захисту навколи-

шнього середовища» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації  -  

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 

6 рівень 

Передумови  Повна загальна середня освіта; ОКР «Молодший спеціаліст» 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої про-

грами 

До введення нової 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=33&lang=ua  

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечити, на основі повної загальної середньої освіти, підготовку професійних кадрів в 

області технологій захисту навколишнього середовища шляхом здобуття ними компетент-

ностей, достатніх для виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) 

та типових для даної функції задач діяльності, а також їх підтримку в ході підготовки та 

захисту кваліфікаційної роботи 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціальність) 

18 Виробництво та технології 

183 Технології захисту навколишнього середовища 

Орієнтація програми Прикладна.  

На основі застосуванні досягнень фундаментальних тео-

рій та методів природничих і технічних наук, принципів 

екоцентризму та екологічного імперативу, міждисциплі-

нарності та мультидисциплінарності, концепції сталого 

розвитку, комплексності та системності,  врахуванні ета-

пів життєвого циклу оцінювати стан навколишнього се-

редовища та проектувати природозахисні технології. 

Основний фокус освітньої  

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області техноло-

гій захисту навколишнього середовища та інноваційного ви-

рішення природоохоронних завдань і проблем забезпечення 

екологічної безпеки. 

Ключові слова: навколишнє середовище, антропогенне наван-
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таження, парниковий ефект, рекультивація, очисні споруди, 

тверді побутові відходи, екологічна безпека,  екологічні ризи-

ки, ресурсоенергозберігаючі технології, альтернативна енерге-

тика, техноекологія 

Особливості програми Освітньо-професійна програма (240 кредитів) включає 

навчальні компоненти загальної та професійної підгото-

вки. Реалізується з використанням програмних пакетів, 

методів математичного моделювання, в ході проектної 

діяльності, потребує глибоких теоретичних знань. Пе-

редбачає залучення до викладання дисциплін та прове-

дення  лекцій докторів та кандидатів наук зі значним до-

свідом науково-педагогічної роботи, а також практичним 

досвідом роботи в галузі прикладної екології. Формує 

бакалаврів в галузі виробництва та технологій з перспек-

тивним способом мислення, здатних ефективно викорис-

товувати засвоєні знання.     

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до працевлаш-

тування 

Робочі місця в державному та приватному секторах у різ-

них сферах діяльності, зокрема: професійна діяльність в 

галузях техногенно-екологічної безпеки, інженерно-

технологічної  діяльності на промислових підприємствах, 

у вищих навчальних закладах, в проектних установах та 

науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у органах 

державної влади та інспекційної діяльності з захисту на-

вколишнього середовища, техногенного нагляду. 

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр 

здатний виконувати професійні роботи за професіями, 

зазначеними у «ДК003:2010 Національний класифікатор 

України. Класифікатор професій», а саме: 

3211 – технік-еколог; 

3212 - інспектор з охорони природи;  

3439 –  організатор природокористування;  

3439 - інспектор державний з техногенного та екологіч-

ного нагляду; 

Подальше навчання Бакалаври з науковим хистом за рекомендацією профе-

сорсько-викладацького складу кафедри мають можли-

вість продовжити навчання в магістратурі за програмою 

другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня 

HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних 

університетах і компаніях. Участь у програмах навчання 

упродовж всього життя (LLL). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблем-

но-орієнтоване навчання. Стиль навчання – активний, 

що дає можливість студенту  організовувати час. Лабо-

раторні роботи, семінари, практичні заняття в малих 

групах, самостійна робота на основі підручників та кон-

спектів, консультації із викладачами. Впродовж остан-

нього семестру студент більшу частину часу присвячує 

написанню кваліфікаційної роботи, яку презентує та за-

хищає перед екзаменаційною комісією. 



Оцінювання Система оцінювання знань по дисциплінам освітньої  

програми складається з поточного і підсумкового видів 

контролю. Поточний контроль знань проводиться у фо-

рмі письмової роботи (тестування), виступів на семіна-

рах (практичних заняттях) та підготовки наукових звітів 

у формі презентації. Підсумковий контроль знань прово-

диться у вигляді екзамену/диференційованого заліку або 

заліку в усній або письмовій формі. Здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вважається допущеним до підсу-

мкового контролю з дисциплін освітньої - професійної 

програми, якщо виконав всі види робіт, передбачені на-

вчальним планом з цієї дисципліни. Письмові та усні ек-

замени, практичні та лабораторні звіти, презентації, вхі-

дний, поточний, семестровий контроль, захист кваліфі-

каційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та ви-

рішувати практичні проблеми у природозахисній професій-

ній діяльності або у процесі навчання, що передбачає засто-

сування сучасних теорій,  методів та технологій захисту на-

вколишнього середовища  із використанням комплексу між-

дисциплінарних даних та за умов недостатності інформації. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК-1 Здатність діяти соціально відповідально та свідо-

мо на засадах патріотизму і державності 

ЗК-2 Здатність до абстрактного та аналітичного мислен-

ня, узагальнень, аналізу та синтезу. 

ЗК-3 Здатність до адаптації та дії в нестандартній ситу-

ації 

ЗК-4 Навички використання інформаційних і комуніка-

ційних технологій. 

ЗК-5 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК-6 Прагнення до збереження навколишнього середо-

вища та забезпечення сталого розвитку суспільства 

ЗК-7 Здатність до використання знань з вищої матема-

тики, креслення, хімії, фізики, теоретичної механіки, ма-

теріалознавства та технології матеріалів, механіки ріди-

ни та газів у професійній діяльності 

ЗК-8 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня 

ЗК-9 Здатність спілкуватися державною мовою як усно 

так і письмово 

ЗК-10 Здатність користуватися іноземною мовою 

ЗК-11 Здатність діяти на основі етичних та моральних 

міркувань (мотивів) 

Фахові компетентності спеці-

альності (ФК) 

ФК-1 - Здатність до попередження забруднення компо-

нентів довкілля та кризових явищ і процесів  

ФК-2 Досліджувати гідродинамічні, гідрохімічні та гід-

робіологічні характеристики водного об’єкту 

ФК-3 Спостерігати за станом біоти різних рівнів органі-

зації для складання описів біологічного різноманіття 

 



ФК-4 Проводити аналіз стану атмосферного повітря, 

робити висновки щодо тенденцій його змін 

ФК-5 Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, ро-

зраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання 

для захисту повітряного, водного середовищ, раціональ-

ного землекористування, поводження з відходами 

ФК-6 Здатність проводити спостереження та інструмен-

тальний і лабораторний контроль якості навколишнього 

середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з від-

бором зразків (проб) природних компонентів 

 ФК-7 Здатність здійснювати контроль за забрудненням 

повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покри-

ву та геологічного середовища 

ФК-8 За встановленими методиками розраховувати гра-

нично-допустимі скиди для нормування антропогенного 

навантаження 

ФК-9 На основі проектів відновлення порушених еко-

систем складати план заходів стосовно їх реалізації 

ФК-10  На підставі отриманих результатів стану природ-

них компонентів оцінити вплив техногенних, сільського-

сподарських об´єктів, об’єктів міського середовища на 

довкілля та запропонувати заходи та рекомендації опти-

мізації стану довкілля 

ФК-11  Здатність до розробки методів і технологій пово-

дження з відходами та їх рециклінгу 

ФК-12  Розраховувати економічну ефективність приро-

доохоронних заходів 

ФК-13 Здатність до проектування систем і технологій 

захисту навколишнього середовища та забезпечення їх 

функціонування 

ФК-14 Здатність до управління (розміщення і утилізація) 

відходами. 

ФК-15 Здатність до забезпечення екологічної безпеки 

ФК-16 Здатність оцінювати вплив на довкілля промис-

лових об’єктів та іншої господарської діяльності 

7 - Програмні результати навчання  

 ПРН-1 Знати  правові основи природоохоронної політи-

ки України, основні нормативно-правові акти з охорони 

довкілля 

ПРН-2 Використовувати концептуальні знання, вклю-

чаючи  сучасні теорії, підходи, принципи екологічної по-

літики,  фундаментальні знання з біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології та фахових і прикладних  ін-

женерно-технологічних дисциплін для моделювання та 

вирішення конкретних природозахисних задач 

ПРН-3 Знати структуру управління охороною навколи-

шнього середовища на рівні держави та підприємства 

ПРН-4 Аналітично опрацьовувати вітчизняні та іншомо-

вні джерела з метою отримання інформації, що необхід-

на для розв’язання природоохоронних завдань 



ПРН-5 Використовувати інформаційні технології та ко-

мунікаційні мережі для природоохоронних задач 

ПРН-6 Знати  принципи роботи, конструкції та особли-

вості експлуатації устаткування для захисту повітряного 

басейну 

ПРН-7 Знати  принципи роботи, конструкції та особли-

вості експлуатації устаткування для захисту водного ба-

сейну 

ПРН-8 Вміти застосувати знання з вибору та обґрунту-

вання методів та технологій збирання, сортування, збері-

гання, транспортування, видалення, знешкодження і пе-

реробки відходів виробництва й споживання; оцінювати 

їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та умови про-

живання і безпеку людей 

ПРН-9 Обґрунтовувати природозахисні технології, ба-

зуючись на теоретичному змісті предметної області 

ПРН-10 Вміти організовувати робочий процес з ураху-

ванням вимог природоохоронного законодавства 

ПРН-11 Вміти розраховувати та оцінювати ризики, 

пов’язані з забрудненням навколишнього середовища 

ПРН-12 Вміти організовувати наглядову діяльність в га-

лузі охорони довкілля 

ПРН-13 Вміти розробляти проекти з природоохоронної 

діяльності та управляти комплексними діями щодо їх ре-

алізації 

ПРН-14 Обґрунтовувати та застосовувати природні (без-

печні) та штучні системи і процеси в основі природоза-

хисних технологій відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку 

ПРН-15 Знати шляхи та методи здійснення науково-

обґрунтованих технічних, технологічних та організацій-

них заходів щодо запобігання забруднення довкілля 

ПРН-16 Вміти продемонструвати навички вибору, пла-

нування, проектування та обчислення параметрів роботи 

окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту 

навколишнього середовища, використовуючи знання фі-

зико-хімічних властивостей полютантів, параметрів тех-

нологічних процесів та нормативних показників стану 

довкілля 

ПРН-17 Вміти проводити спостереження, інструмента-

льний та лабораторний контроль якості навколишнього 

середовища, здійснювати внутрішній контроль за робо-

тою природоохоронного обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань нові-

тніх методів вимірювання та сучасного вимірювального 

обладнання і апаратури  з використанням нормативно-

методичної та технічної документації. 

 ПРН-18 Вміти застосувати знання з контролю та оціню-

вання стану забруднення і промислових викидів, з аналі-

зу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля 



 ПРН-19 Вміти проводити вибір інженерних методів за-

хисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво перспективних природоо-

хоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати 

напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій забезпечення еколо-

гічної безпеки. 

 ПРН-20 Вміти застосовувати основні закономірності 

безпечних, ресурсоефективних і екологічно дружніх тех-

нологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в 

тому числі, через системи екологічного керування відпо-

відно міжнародним стандартам. 

 ПРН-21 Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності на-

явних або прогнозованих екологічних умов завданням 

захисту, збереження та відновлення навколишнього се-

редовища 

 ПРН-22 Аналізувати складні питання історії, факти, 

проблеми та тенденції розвитку культури України в їх 

діалектичному взаємозв’язку 

 ПРН-23 Уміти використовувати фундаментальні зако-

номірності у професійній діяльності 

 ПРН-24 Застосовувати отримані знання правових основ 

цивільної безпеки, охорони праці у практичній діяльнос-

ті 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Передбачає залучення до викладання дисциплін та про-

ведення інтерактивних лекцій докторів наук зі значним 

досвідом науково-педагогічної роботи, а також практич-

ним досвідом роботи в галузі цивільної безпеки та охо-

рони праці згідно вимогам, що наведені у Постанові Ка-

бінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження осві-

тньої діяльності закладів освіти» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від  10 травня 2018 р. № 347) 

Матеріально-технічне забез-

печення  

Використання спеціалізованих лабораторій та обладнан-

ня, сучасних комп’ютерних засобів та програмного за-

безпечення. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.zgia.zp.ua  містить інфор-

мацію, навчальну, наукову і виховну діяльність, структу-

рні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєст-

ровані в ЗДІА користувачі мають необмежений доступ 

до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного 

забезпечення освітньо-наукової програми викладені на 

сайті підтримки освітніх програм Запорізької державної 

інженерної академії (http://e-learn.zgia.zp.ua). Фонд  біб-

ліотеки представлені у двох видах: традиційному й елек-

тронному. Фонд бібліотеки налічує більш ніж 522 тис. 

примірників книг, періодичних видань, аудіо-, відео-

матеріалів, CD-, DVD- дисків та інших видань різними 

мовами. З них: 140 тис. примірників наукової літератури; 

360 тис. навчальної літератури; 616 назв періодичних ви-

http://www.zgia.zp.ua/


дань.  Читальний зал забезпечений бездротовим досту-

пом до мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні 

через сайту університету: 

http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php.  

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна мобі-

льність 

На основі договорів між Запорізькою державною інже-

нерною академією та університетами України 

Міжнародна кредитна мобі-

льність 

На основі договорів між Запорізькою державною інже-

нерною академією та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн-партнерів 

Навчання іноземних здобува-

чів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови на під-

готовчому відділенні  
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навча-

льні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, кваліфіка-

ційна робота 
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1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 

(ОК 1) 

Українська мова (за професійним спря-

муванням) 
3 90 36 54 

диф. 

залік 

2 

(ОК 2) 

Іноземна мова 
8 240 84 156 

залік, 

екзамен 

3 

(ОК 3) 

Історія України та української культури 
6 180 60 120 

залік, 

екзамен 

4 

(ОК 4) 

Філософія 
3 90 24 66 екзамен 

Усього за циклом 1.1  20 600 204 396  

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 

(ОК 5) 

Метеорологія та кліматологія 
6 180 60 120 екзамен 

6 

(ОК 6) 

Електротехніка 
3 90 36 54 залік 

7 

(ОК 7) 

Техноекологія регіону 
5 150 60 90 залік 

8 

(ОК 8) 

Утилізація вторинних енергетичних та 

сировинних ресурсів 
8 240 72 168 

екзамен, 

курсо-

вий  

проект 

9 

(ОК 9) 

Нормування антропогенного наванта-

ження на природне середовище 
6 180 72 108 залік 

10 

(ОК 10) 

Економіка природокористування 
6 180 60 120 екзамен 

11 

(ОК 11) 

Теоретичні основи та техніка захисту 

повітряного басейну 
12 360 120 240 

екзамен, 

курсо-

вий  

проект 

12 

(ОК 12) 

Теоретичні основи та техніка захисту 

водного басейну 
12 360 120 240 

екзамен, 

курсо-

вий  

проект 

13 

(ОК 13) 

Екологічне інспектування 
5 150 60 90 залік 



14 

(ОК 14) 

Екологія міських систем 
8 240 72 168 екзамен 

15 

(ОК 15) 

Аналіз та оцінка екологічних ризиків 
5 150 48 102 екзамен 

16 Навчальна практика 
3 90 36 54 

диф. 

залік 

17 

 

Виробнича практика 
6 180 72 108 

диф. 

залік 

18 

 

Переддипломна практика 
4,5 135  135 

диф. 

залік 

19 

 

Підготовка кваліфікаційної роботи 
9 270  270  

20 

 

Підсумкова атестація 
1,5 45  45  

Усього за циклом 1.2  100 3000 888 2112  

Усього за обов'язковими компонентами   120 3600 1092 2508  

2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

21 

(ВК 1) 

Фізичне виховання 
8 240 96 144 залік 

22 

(ВК 2) 

Інформатика та комп'ютерна техніка 
4 120 48 72 залік 

23 

(ВК 3) 

Вища математика 
8 240 84 156 

залік, 

екзамен 

24 

(ВК 4) 

Інженерна графіка 
5 150 60 90 залік 

25 

(ВК 5) 

Фізика 
5 150 48 102 екзамен 

26 

(ВК 6) 

Хімія 
5 150 48 102 екзамен 

27 

(ВК 7) 

Психологія 
3 90 36 54 залік 

28 

(ВК 8) 

Хімія (спеціальні питання) 
5 150 48 102 екзамен 

Усього за циклом 2.1.1 43 1290 468 822  

2.1.2 Цикл професійної підготовки 

29 

(ВК 9) 

Безпека життєдіяльності, основи охоро-

ни праці  
4 120 36 84 екзамен 

30 

(ВК 10) 
Теоретична та технічна механіка 5 150 48 102 екзамен 

31 

(ВК 11) 
Технічна механіка рідини та газу 8 240 84 156 екзамен 

Усього за циклом 2.1.2 17 510 168 342  

Усього за циклом 2.1 60 1800 636 1164  

2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

32 

(ВК 12) 

Основи екології та сталий розвиток 
3 90 36 54 залік 

33 

(ВК 13) 

Ландшафтна екологія 
5 150 48 102 

екзамен 

34 

(ВК 14) 

Гідрологія 
5 150 48 102 

екзамен 



35 

(ВК 15) 

Природоохоронне законодавство 
3 90 36 54 залік 

36 

(ВК 16) 

Екологічна безпека 
3 90 36 54 залік 

37 

(ВК 17) 

Рекультивація порушених територій 
4 120 48 72 залік 

38 

(ВК 18) 

Моніторинг довкілля 
4 120 48 72 залік 

39 

(ВК 19) 

Контроль і автоматизація очисних спо-

руд 
4 120 48 72 залік 

40 

(ВК 20) 

Монтаж, наладка та експлуатація еколо-

гічної техніки 
5 150 48 102 екзамен 

Усього за  Блок А 36 1080 396 684  

Блок Б   

41 Вентиляція та кондиціюнювання повіт-

ря 
3 90 36 54 залік 

42 Біологія 5 150 48 102 екзамен 

43 Техногенна безпека 5 150 48 102 екзамен 

44 Екологія людини 3 90 36 54 залік 

45 

 

Організація управління екологічною 

діяльністю 
3 90 36 54 залік 

46 

 

Екологія ландшафтів та заповідних те-

риторій 
4 120 48 72 залік 

47 

 

Повітродувні та насосні станції 
4 120 48 72 залік 

48 

 

Ресурсозберігаючі технології та раціо-

нальне природокористування 
4 120 48 72 залік 

49 

 

Водоповітряне господарство очисних 

споруд 
5 150 48 102 екзамен 

Усього за  Блок Б 36 1080 396 684  

Усього за циклом 2.2 36 1080 396 684  

2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

50 

(ВК 21) 

Гігієнічне нормування умов праці та 

стану довкілля 
5 150 48 102 екзамен 

51 

(ВК 22) 
Теорія горіння та вибуху 5 150 48 102 екзамен 

52 

(ВК 23) 

Основи теплової роботи кліматичної та 

екологічної техніки 
5 150 48 102 екзамен 

53 

(ВК 24) 
Матеріалознавство 5 150 48 102 екзамен 

54 

(ВК 25) 

Проектування архітектурного середо-

вища з урахуванням життєдіяльності 

осіб з обмеженими фізичними можли-

востями 

5 150 48 102 екзамен 

55 

(ВК 26) 
Промислові аспіраційні системи 5 150 48 102 екзамен 

56 

(ВК 27) 
Радіаційна безпека 5 150 48 102 екзамен 

57 

(ВК 28) 

Безпека посудин, що працюють під тис-

ком 

 

5 150 48 102 екзамен 

58 

(ВК 29) 

Проектування безпечних промислових 

споруд та природоохороноого облад-

нання 

4 120 48 72 залік 



59 

(ВК 30) 

Газове господарство промислових підп-

риємств 
4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3 24 720 240 480  

Усього за вибірковими компонентами   Блок А 120 3600 1272 2328  

Усього за вибірковими компонентами   Блок Б 120 3600 1272 2328  

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2364 4836  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2364 4836  



2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за  освітньо-професійною програмою «Технології захисту на-

вколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Техноло-

гії захисту навколишнього середовища» спеціальності  183 «Технології захи-

сту навколишнього середовища» проводиться у формі кваліфікаційного ек-

замену та захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєн-

ням кваліфікації: Бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Форми атестації здобува-

чів вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

кваліфікаційного екзамену та публічного захисту  

кваліфікаційної роботи бакалавра 

Вимоги до кваліфікацій-

ного екзамену 

Кваліфікаційний екзамен проводиться з метою перевірки 

відповідності якості підготовки здобувачів вимогам СВО за 

спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього се-

редовища». При цьому перевіряються як теоретичні знання, 

так і рівень сформованості відповідних компетентностей, 

що визначені СВО. 

Комплексний екзамен проводиться за програмою, що міс-

тить у собі найбільш вагомі, узагальнені питання декількох 

програм навчальних дисциплін професійної (професійно-

орієнтованої) підготовки, визначеної вищим навчальним 

закладом спеціалізації. 

Структуру та умови проведення комплексного екзамену 

визначає вищий навчальний заклад з урахуванням специфі-

ки галузі знань, спеціальності (спеціалізації) та майбутньої 

професійної діяльності здобувачів вищої освіти  

Вимоги до кваліфікацій-

ної роботи 

Кваліфікаційна робота бакалавра є важливою частиною на-

вчального процесу. Вона передбачає розв’язання складної 

спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми у сфері 

технологій захисту навколишнього середовища, що харак-

теризується комплексністю та невизначеністю умов, потре-

бує застосування теоретичних положень і методів наук про 

довкілля та інженерно-технологічних наук. Кваліфікаційна 

робота повинна вміщувати аналіз літературних джерел 

(включаючи фондові та архівні) і результати самостійної 

творчої роботи студента з матеріалом, зібраним і опрацьо-

ваним ним особисто. Кваліфікаційна робота має бути опуб-

лікована на офіційному сайті вищого навчального закладу 

або його структурного підрозділу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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5 МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)  

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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6 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
1 ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Мета: формування у студентів чіткого і правильного розуміння ролі державної 

мови у професійній діяльності; досконале оволодіння нормами сучасної україн-

ської літературної мови; формування культури усного та писемного мовлення. 

Завдання: виховати у студентів повагу до української літературної мови, до мо-

вних традицій; сформувати навички оперування фаховою термінологією, реда-

гування, коригування та перекладу наукових текстів; навчити складати наукові 

тексти професійного спрямування (план, конспект, реферат тощо), робити не-

обхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети; складати різні типи 

документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфі-

ку; виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілку-

ванні та застосовувати їх на практиці. Предмет дисципліни: лексика та грама-

тика сучасної української мови, що дає можливість здійснювати професійне 

спілкування та одержувати потрібну професійну інформацію. 

2 Іноземна мова 

Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення 

їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно-орієнтованих завдань. Завдання: створити у студентів 

відповідну базу знань для вільного користування іноземною мовою у професій-

них, наукових та інших цілях. Предмет: іноземний науковий дискурс, необхід-

ний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої 

компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпе-

чення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

3 Історія України та української культури 

Мета: формування системного уявлення студентів про провідні, визначальні 

тенденції розвитку української історії та української культури, що має сприяти 

їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття. Завдання: виховання, навчан-

ня, формування вмінь студентів системно й історично аналізувати головні тен-

денції, які мали і мають місце в усіх галузях життєдіяльності українського на-

роду; виявляти причинно-наслідкові зв’язки в подіях і явищах, вільно застосо-

вувати понятійний та термінологічний апарат сучасної історії та української 

культури; поглибити розуміння економічних та соціальних процесів, розгляда-

ючи їх на широкому тлі загального історичного розвитку Батьківщини. Пред-

мет: основні періоди історії України, їх особливості, визначальні події та яви-

ща; історія соціально-економічних та суспільно-політичних відносин в Україні; 

роль у вітчизняній історії видатних представників українського народу; розви-

ток української духовної та матеріальної культури; взаємозв’язок України на 

різних етапах її розвитку зі світовим співтовариством. 

4 Філософія 

Мета: прищепити студентам основи світоглядної культури і навичок абстракт-

ного мислення, які відповідають сучасним вимогам і є необхідним мінімумом 

для розвитку творчого мислення, спроможності до критичного аналізу ідей, по-

зицій, думок самостійно мислячої особи, громадянина, вченого. Завдання: на-

дати базові навички використання філософської методології при розгляді світо-

глядних проблем, у тому числі пов’язаних з розвитком науки. Предмет: філо-

софські засади виробництва знання в науці, особливості наукового пізнання та 



 

наукового знання, види дослідження та види знання, норми і методи наукової 

раціональності. 

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 Метеорологія та кліматологія 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів зі складом та будовою атмосфе-

ри, основами кліматології. Завданнями вивчення дисципліни є: розуміння гене-

зису атмосфери, радіаційного та теплового її режиму та причин, які зумовлю-

ють його зміни. Предметом дисципліни є вивчення процесів, які мають місце в 

атмосфері та їх впливу на кліматичний стан територій. 

6 Електротехніка 

Мета: надання студентам загальних відомостей для свідомого, ефективного та 

безпечного використання електротехнічних пристроїв та обладнання в металур-

гійному виробництві. Завдання: надати теоретичні знання і практичний досвід в 

галузі електротехніки, потрібний для подальшої діяльності під час виконання 

своїх фахових завдань вибирати необхідне електричне обладнання, електрови-

мірювальні прилади, вміти їх правильно експлуатувати. Предмет: електричні 

кола, трансформатори, електричні машини та електропривод. 

7 Техноекологія регіону 

Мета: формування знань та вмінь стосовно структури національного господар-

ства та впливу його окремих галузей на навколишнє природне середовище. За-

вдання: набути знання та навички щодо основ правового регулювання техно-

генної та екологічної безпеки металургійних підприємств згідно положень на-

ціональних законодавчо-нормативних актів, принципів планування й контролю 

діяльності підприємств (організацій) в сфері екологічної безпеки, методології 

ідентифікації аспектів виробничої діяльності і відповідних їх впливів на навко-

лишнє середовище, вибору основних забов’язань, принципів та цілей екологіч-

ної політики на різних рівнях. Предмет: особливості функціонування системи 

«виробництво – навколишнє середовище» на шляху оптимізації промисловості 

щодо поліпшення екологічної безпеки. 

8 Утилізація вторинних енергетичних та сировинних ресурсів 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення з новітніми технологіями та ме-

тодами утилізації сировинних та енергетичних ресурсів. Завданнями дисциплі-

ни є вивчення технологій утилізації вторинних сировинних ресурсів. Предме-

том вивчення навчальної дисципліни є питання пов´язані зі способами підго-

товки до переплавки вторинних чорних та кольорових металів та використан-

ням вторинних енергетичних ресурсів – горючих газів; тепла відходів, продук-

ції, обладнання; потенційної енергії надлишкового тиску. 

9 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 

Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців знань щодо 

законодавчої бази охорони і раціонального використання природних ресурсів 

України, діючих нормативних документів. Завданнями дисципліни є обгрунто-

вання об`ємів викидів, скидів промислових підприємств під час їх виробничої 

діяльності, порядок підготовки та склад пакету документів для отримання від-

повідних дозволів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є природоохо-

ронне законодавство України. 

10 Економіка природокористування 

Мета навчальної дисципліни полягає у необхідності формування знань та 

вмінь студентів у галузі управління раціональним використанням природних 

ресурсів і охорони довкілля, соціально-економічних аспектів природокористу-

вання і природоохоронного законодавства, а також еколого-економічного сві-

тогляду. Основні завдання є одержання знань та навичок які потрібні у практи-

чній діяльності при проведенні економічного обґрунтування природоохоронних 



 

заходів та їх варіантів, пов’язаних з раціональним використанням природних 

ресурсів і охорони навколишнього середовища. Предметом  є дослідження ме-

ханізму суспільних відносин в процесі охорони навколишнього середовища та 

залучення природних ресурсів в процес розширеного виробництва з урахуван-

ням об’єктивних законів розвитку. 

11 Теоретичні основи та техніка захисту повітряного басейну 

Мета навчальної дисципліни - опанування теоретичними основами процесів 

очистки газових викидів, формування умінь проводити  розрахунки газоочис-

них апаратів. Завдання: засвоєння студентами методів знешкодження викидів, 

що в подальшому їм, як спеціалістам, дозволить приймати науково обґрунтова-

ні рішення в своїй професіональній діяльності. Предмет: закономірності та 

процеси очистки газових викидів, пило- та газоочисні апарати. 

12 Теоретичні основи та техніка захисту водного басейну 

Мета навчальної дисципліни - опанування теоретичними основами процесів 

очистки скидів промислових стічних вод, формування умінь проводити  розра-

хунки водоочисних апаратів. Завдання: засвоєння студентами методів знешко-

дження скидів, що в подальшому їм, як спеціалістам, дозволить приймати нау-

ково обґрунтовані рішення в своїй професіональній діяльності. Предмет: зако-

номірності та процеси очистки скидів стічних вод, водоочисні апарати. 

13 Екологічне інспектування 

Мета: опанування студентами  принципами та навичками здійснення контролю 

та нагляду в сфері захисту навколишнього середовища від забруднення, висна-

ження та руйнування, сприяння раціональному використанню та відновленню 

природних ресурсів, забезпечення відшкодування збитків, заподіяних пору-

шенням природоохоронного законодавства. Завданням  є:  обстеження джерел 

забруднення і пошкодження компонентів навколишнього середовища; вияв-

лення і оцінка впливу негативних чинників на стан довкілля; 

прийняття відповідних заходів щодо усунення виявлених правопорушень при-

родоохоронного законодавства. Предметом є вивчення та  порядок здійснення 

контролю і нагляду за впливом на навколишнє середовище. 

14 Екологія міських систем 

Мета навчальної дисципліни – формування знань, щодо впливу міста, як супе-

ргеоекосистеми, на його екологічний стан, забезпечення екологічної рівноваги, 

сталого екологічного та комплексного розвитку інженерно-технічної інфра-

структури міст, створення сприятливого оточуючого середовища, раціонально-

го використання природно-ресурсного потенціалу міської території та створен-

ня високого рівня якості життя міського населення. Завдання – отримання ос-

нов знань, які сприяють утворенню екологічного світогляду щодо єдності та 

тісного взаємозв'язку між компонентами природних систем і функціонуванням 

інженерних систем міста. Майбутній еколог з базовою вищою освітою повинен 

знати принципи роботи складових міських систем і вміти приймати організа-

ційні, нормативно-правові, природоохоронні та інші рішення, які забезпечують 

екологічно-безпечне функціонування міської інженерно-технічної системи. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інженерно - технічна інфрастру-

ктура міста, функціонування його інженерних систем. 

15 Аналіз та оцінка екологічних ризиків 

Мета: завершити підготовку студентів в сфері екологічної безпеки шляхом до-

повнення стандартних підходів методами, що ґрунтуються на концепції еколо-

гічних ризиків. Завдання: - вивчення основ теорії ризиків; - ознайомлення з ме-

тодами оцінки екологічних ризиків природних і штучних об’єктів; - практичне 

засвоєння методик визначення вірогідності подій природного і штучного похо-

дження; - ознайомлення з методикою визначення прийнятного господарського 



 

ризику; - виконувати математичну обробку статистичного матеріалу з викорис-

танням комп’ютерного забезпечення. Предметом 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. 

16 Навчальна практика 

Головною метою навчальної практики є закріплення студентами знань, отри-

маних під час вивчення теоретичної частини навчальних дисциплін професійної 

підготовки. Завданнями практики є: загальне знайомство з місцем майбутньої 

діяльності в реальних умовах та технологічними процесами на виробництві; 

формування наукового уявлення про виплив шкідливих та небезпечних факто-

рів на працівників; вивчення системи управління охороною праці на підприєм-

стві; сприяння психологічній адаптації до роботи на підприємстві та утвер-

дження мотивації подальшого навчання. Предмет: умови праці на підприємст-

ві. 

17 Виробнича практика 

Мета виробничої практики - одержання, поглиблення й закріплення теоретич-

них знань з правових та соціально-економічних основ охорони праці, виробни-

чої санітарії, профілактики виробничого травматизму та професійних захворю-

вань, пожежної безпеки виробництв, організації та техніки безпеки праці на ви-

робництві. Завдання практики: вивчення організаційної структури підприємст-

ва, служби охорони праці, правил техніки безпеки і заходів щодо організації 

безпечної праці на робочих місцях, нормативно-правових актів з охорони праці; 

формувати у фахівця професійні вміння аналізувати причини виробничих ава-

рій і нещасних випадків, розробляти рекомендації стосовно їх запобігання, ви-

значати відповідальність, складати відповідні акти, набувати навичок приймати 

самостійні рішення в реальних умовах роботи підприємства шляхом виконання 

в виробничих умовах різних обов’язків, притаманних майбутній професії. Пре-

дмет: організація охорони праці на виробництві, організаційно-правові питан-

ня охорони праці, питання гігієни праці і виробничої санітарії, промислової та 

пожежної безпеки на підприємстві. 

18 Переддипломна практика 

Мета: формування знань та навичок, необхідних для дослідження та картогра-

фування екологічного стану окремих ландшафтів, характерних для території 

обраного району джерел негативного впливу на них; формування здібностей 

обґрунтування шляхів поліпшення стану навколишнього середовища, виконан-

ня конкретного наукового дослідження з актуальної екологічної тематики. За-

вданнями є: аналіз устрою і роботи газоочисного устаткування у виробництві, 

техніко-економічні показників, що досягаються в апаратурно-технологічних 

схемах очищення промислових викидів при виробництві, способів утилізації 

відходів виробництва й уловлених продуктів,достоїнства і недоліки очисних 

споруд на виробництві. Предмет: питання охорони навколишнього середовища 

на підприємстві, формування та динаміки екологічних ситуацій в межах окре-

мих природно-територіальних комплексів. 

19 Підготовка кваліфікаційної роботи має за мету: - систематизувати, закріпити 

та розширити теоретичні знання та практичні навички по спеціальності, розви-

нути творчі здібності та вміння магістра повною мірою застосувати свої знання 

для вирішення науково-технічних, проектно-конструкторських і організаційно-

економічних задач у галузі виробництва та технологій, зокрема – екологічній 

безпеці; - розвинути навички самостійної роботи при вирішенні конкретних за-

дач технологій захисту навколишнього середовища, розробці та удосконаленні 

безпечних та нешкідливих виробничих технологічних процесів; - напрацювати 



 

практичні навички по виконанню розрахунково-графічних та проектно-

конструкторських робіт за допомогою ПК; - перевірити та оцінити професійну 

придатність майбутнього магістра до самостійної роботи на промислових підп-

риємствах, в проектних і науково-дослідних організаціях 

20 Підсумкова атестація 

Кваліфікаційна робота із захистом в екзаменаційній комісії. 

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету: 

- систематизувати, розширити і закріпити теоретичні і практичні знання за фа-

хом і їх комплексне використання при вирішенні конкретних організаційних, 

виробничих і наукових завдань; 

- розвиток новинок збору, обробки і аналізу науково-технічної інформації, 

уміння на основі отриманої інформації ухвалювати технічне, економічне, 

управлінське рішення, яке забезпечить дотримання норм екологічної безпеки та 

захист навколишнього середовища при діяльності підприємств, установ та ор-

ганізацій; 

– ведення самостійної роботи по обґрунтуванню і оформленню прийнятих ком-

плексних рішень. 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

21 Фізичне виховання 

Мета: формування фізичної культури особистості, здатної самостійно органі-

зувати і дотримуватись здорового способу життя. Завдання: збереження і зміц-

нення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню та всебічному 

розвитку організму, а також формуванню фізичної культури особистості моло-

дого фахівця і здатність реалізувати її в соціально-професійній, фізкультурно-

оздоровчій діяльності та в сім’ї. Предмет: фізична підготовка та спортивне 

тренування. 

22 Інформатика та комп'ютерна техніка 

Мета: формування у студентів знань та навичок з використання комп’ютерів у 

професійній та повсякденній діяльності (робота в середовищі сучасних опера-

ційних систем, створення текстових та інших документів), а також формування 

логічного мислення. Завдання: навчити студентів використовувати прикладні 

офісні програми, основам програмування. Предмет: структурна організація пе-

рсонального комп’ютера, програмне забезпечення, глобальна мережа Інтернет. 

23 Вища математика 

Мета: формування у майбутніх фахівців з металургії необхідного математич-

ного апарату і базових математичних знань для розв’язування практичних задач 

зі сфери їх професійної діяльності; умінь аналітичного мислення та математич-

ного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової дія-

льності. Завдання: надати студентам знання з основних розділів вищої матема-

тики, що відповідають напряму їх фахової підготовки: означень, теорем, правил 

та використання математичного апарату для побудови і дослідження математи-

чних моделей різноманітних металургійних процесів; навчити користуватися 

математичним апаратом при дослідженні металургійних процесів. Предмет: 

загальні математичні властивості і закономірності. 

24 Інженерна графіка 

Мета: формування у майбутніх фахівців умінь і знань з формоутворення гео-

метричних об’єктів, виконання та читання технічних креслень, виконання ескі-

зів і робочої документації. Завдання: навчити розв’язувати на кресленнях гео-

метричні задачі, а також задачі геометричного моделювання. Предмет: формо-

утворення геометричних об’єктів, методи побудови і читання технічних крес-



 

лень, подання та обробка графічної інформації із застосуванням комп’ютерної 

технології опису і конструювання геометричних форм об’єкта, що проектуєть-

ся. 

25 Фізика 

Мета: вивчення основних фізичних явищ; оволодіння фундаментальними по-

няттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики; набуття навиків ви-

мірювання різних фізичних величин та проведення експерименту. Завдання: 

розкрити зміст матерії і форм її руху, простору і часу як форм існування мате-

рії, взаємозв’язку і взаємоперетворюваності видів матерії і рухів, єдності мате-

ріального світу; оволодіння методами аналізу фізичних явищ в металургійних 

системах, пристроях та прийомами розв’язування фізичних задач. Предмет: 

фундаментальні закони природи і основні фізичні закони в області термодина-

міки, електрики і магнетизму, механіки, оптики і атомної фізики. 

26 Хімія 

Мета: загальні закономірності хімічних процесів. Завдання: формування діале-

ктичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студентами. Пре-

дмет: загальні хімічні закономірності, засади і фундаментальні основи загаль-

ної хімії, фізико-хімічних процесів у розчинах і розплавах, окисно-відновних 

реакцій, електрохімічних процесів, хімічних джерел струму і корозії металів. 

27 Психологія 

Мета: сформувати у студентів адекватне уявлення про предмет, методи та за-

вдання загальної психології, про її основні категорії, про місце серед інших гу-

манітарних наук; ознайомити з основними закономірностями формування, фу-

нкціонування та розвитку психіки сучасної людини, як продукту еволюції ви-

щої форми матерії у ході суспільно-історичного процесу. Завдання: сформувати 

в студентів науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя люди-

ни й законів розвитку й функціонування психіки; познайомити студентів з ба-

зовими категоріями й поняттями психологічної науки, основними методологіч-

ними і дослідницькими проблемами психології та шляхами їх рішення, з різно-

манітною проблематикою загальної психології особистості та пізнання; позна-

йомити студентів з основними теоретичними підходами до розуміння структу-

ри й закономірностей розвитку особистості; ознайомити студентів з основними 

характеристиками індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямо-

ваності, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуля-

ції її діяльності та засобів відображення інформації, уявлень про формування та 

розвиток механізмів поведінки та діяльності; розвинути у студентів уміння ви-

користовувати теоретичні та практичні знання з психології на практиці; сфор-

мувати у студентів навички побудови самостійних теоретичних й експеримен-

тальних психологічних досліджень. Предмет вивчення: механізми формування 

та функціонування психіки людини, формування особистості у процесі вихо-

вання та освіти  

28 Хімія (спеціальні питання) 

Метою викладання навчальної дисципліни є: дати знання основ органічної хі-

мії як науки – знання найважливіших фактів, понять, хімічних законів і теорій, 

мови науки; розкрити доступні узагальнення світоглядного характеру; ознайо-

мити з методами органічної хімії, розвинути уміння пояснювати хімічні явища, 

що відбуваються в природі, в лабораторії, на виробництві та в побуті; сформу-

вати спеціальні навики поведінки з речовинами, навчити виконувати хімічні 

перетворення речовин з дотриманням правил техніки безпеки; показати гумані-

стичну спрямованість органічної хімії, її зростаючу роль у розв’язанні глобаль-

них проблем людства: раціональному природокористуванні, збагаченні 

енергетичними ресурсами, забезпеченні продуктами харчування, захист довкіл-



 

ля від забруднення промисловими і побутовими відходами; сприяти вихованню 

екологічної культури студентів. Завданнями вивчення дисципліни є: сприяти 

розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду; ознайо-

мити студентів з основними класами органічних сполук: гомологічний ряд або 

найбільш типові представники, добування, будова їхніх молекул, фізичні та хі-

мічні властивості, застосування; навчити студентів розв’язувати логічні задачі 

хімічного змісту; виробити навички самостійної роботи в лабораторії: виконан-

ня типових синтезів деяких органічних речовин, їх виділення, очистка та іден-

тифікація. Предметом є встановлення порядку сполучень атомів у молекулі, їх 

взаємного впливу і просторового розміщення, вивчення їх реакційної здатності. 

2.1.2 Цикл професійної підготовки 

29 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці  

Метою викладання дисципліни є навчання студентів безпечній поведінці, спо-

собам зниження ризику та діям як у надзвичайних ситуаціях, так і в повсякден-

них умовах, в умовах виробництва та в побуті. Завданнями дисципліни є оволо-

діння студентами основними положеннями БЖД: теорією ризику; психологією 

безпеки; знаннями щодо правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях; ме-

тодами зниження впливу різних видів надзвичайних ситуацій на населення та 

виробничий персонал. Предметом вивчення навчальної дисципліни є отриман-

ня базових знань з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у 

природному соціальному і техногенному середовищах. 

30 Теоретична та технічна механіка 

Мета: формування у майбутніх фахівців знань про загальні закони і принципи 

механіки та загальні властивості руху механічних систем. Завдання: теоретична 

та практична підготовка студентів до розуміння основних понять та законів 

класичної механіки і набуття ними навичок застосування основних алгоритмів 

дослідження рівноваги і руху механічних систем. Предмет: загальні закони ме-

ханічного руху та рівноваги матеріальних тіл і виникаючі між ними взаємодії. 

31 Технічна механіка рідини та газу 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань су-

часних методів аналізу і розрахунку рівноваги, руху рідини і газу в трубопро-

водах, відкритих руслах, інших спорудах, де знаходиться або тече рідина та 

уміти застосувати ці методи для розрахунків гідравлічних та геометричних па-

раметрів очисних агрегатів або їх елементів. Завданнями, що мають бути вирі-

шеними в процесі вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка 

студентів з питань: основні закони рівноваги і руху рідини та газу; застосуван-

ня цих законів для розрахунку систем очистки рідини та газу та їх елементів, 

проектування та вибору очисних апаратів. Предметом вивчення навчальної ди-

сципліни є: закони спокою, рівноваги, руху рідини і газу та застосування цих 

законів для розв’язання практичних завдань: визначення розподілу наванта-

жень у рідинах і газах та сил, що діють на споруди; визначення швидкостей, 

витрат, зміни тиску у трубопроводах, відкритих руслах, очисних агрегатах; ви-

значення необхідних геометричних розмірів очисних споруд та апаратів 

2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

32 Основи екології та сталий розвиток 

Мета: вивчення принципів раціонального використання природних та антропо-

генних екосистем та природокористування, основ чинного екологічного зако-

нодавства, принципів сталого розвитку, основних методів екологічних дослі-

джень, прогноз забруднення навколишнього середовища й, насамперед, зако-

номірностей поводження поллютантів у різних середовищах, зміни ступеня їх-

ньої небезпеки для живої речовини при функціонуванні, формування нового 



 

стилю мислення в процесі безперервної екологічної освіти й виховання. Суть 

дисципліни: пізнання загальних закономірностей структурно – функціональної 

організації екосистем, тенденцій їх розвитку та впливу на екосистемні процеси 

різного ступеня антропогенного навантаження, адаптацією організмів і популя-

цій до середовища існування. Завдання вивчення навчальної дисципліни – фор-

мування екологічного світогляду щодо живої природи, управління природними 

й природно-антропогенними екосистемами, які забезпечили б їх функціонуван-

ня, не порушуючи динамічної рівноваги в природі та механізмів саморегуляції 

біосфери. Завдання також полягає у забезпеченні динамічного соціально-

економічного зростання за умови збереження й поетапного відтворення ціліс-

ності природного середовища, створення можливостей для рівноваги між його 

потенціалом і потребами людей усіх поколінь. Предметом вивчення є закони, 

закономірності, правила розвитку й функціонування антропосфери й біосфери, 

пошук оптимальних форм внутрішньої взаємодії, що забезпечує екологічно 

безпечну життєдіяльність всіх складових. 

33 Ландшафтна екологія 

Мета вивчення дисципліни - цілісне уявлення про стан природних комплексів, 

їх ієрархію і структуру, методи дослідження. Завдання дисципліни - сформува-

ти практичні навички польових еколого-ландшафтних досліджень. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є ландшафтно-екологічниі дослідження, їх ме-

тодика, проблеми та перспективи. 

34 Гідрологія 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з властивостями води та різнома-

нітними водними об´єктами у динаміці їх розвитку. Завданнями вивчення дис-

ципліни є: розуміння структури та властивостей води та опанування характери-

стик річок , озер, підземних вод та Світового океану. Предметом дисципліни є 

вивчення процесів маючих місце у водних об´єктах та їхнього впливу на розви-

ток водоймища та клімат регіону. 

35 Природоохоронне законодавство 

Мета навчальної дисципліни - узагальнення вже набутих знань про окремі га-

лузеві еколого-правові норми щодо охорони окремих компонентів довкілля, 

об'єктів природно-заповідного фонду, територій та об'єктів з особливим стату-

сом та довкілля в цілому. Завданнями дисципліни є оволодіння студентами на-

вичками забезпечення екологічної безпеки, організації державної системи 

управління в галузі екології, системи моніторингу довкілля. Предметом ви-

вчення навчальної дисципліни є формування нових еколого-правових знань та 

вмінь щодо застосування юридичної відповідальності за екологічні правопору-

шення та режиму доступу до екологічної інформації. 

36 Екологічна безпека 

Мета: засвоєння студентами основних характеристик ймовірних кризових еко-

логічних ситуацій, шкідливих або загрозливих для життя та здоров’я людей, 

живих організмів і їх спільнот станів, вивчення систем спостереження і контро-

лю за станом навколишнього природного середовища з метою розробки приро-

доохоронних заходів, раціонального використання природних ресурсів, приро-

дних та техногенних комплексів та об’єктів. Крім того, при вивченні курсу сту-

денти повинні знати та уміти оцінювати та прогнозувати стан довкілля, загальні 

закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх вла-

стивості, 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. Завдання: розг-

ляд основних характеристик навколишнього середовища, виявлення загальних 

закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на 



 

організм людини, основ захисту здоров’я та життя, довкілля від небезпек; вста-

новити причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціями екотопу, його 

розвитком у природних умовах та в умовах техногенного впливу та з адаптаці-

єю до умов проживання людини; уміння приймати управлінські рішення, засто-

совувати захисні засоби та заходи в умовах надзвичайних ситуацій та для підт-

римки норм екологічної безпеки, створення і підтримки безпечних умов життя і 

діяльності людини як у звичайних умовах побуту та виробництва, а також в 

умовах стихійних лих та техногенних катастроф. Предметом вивчення є: при-

родне навколишнє середовище, середовище життя людини та їх найважливіші 

характеристики; небезпеки і надзвичайні ситуації в системі «людина – навко-

лишнє середовище»; природні та антропогенні чинники активізації стихійних 

лих та техногенних катастроф, причинно-наслідкові зв’язки; попередження, за-

хист, поведінка в умовах надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків. 

37 Рекультивація порушених територій 

Мета навчальної дисципліни – надання знань щодо методів повернення приро-

дних ландшафтів після втручання людини. Завданнями дисципліни є знайомст-

во з умовами та факторами, що впливають на формування ґрунтового профілю, 

на властивості ґрунтів та їх продуктивність,з основами екології ґрунтів та раці-

онального їх використання, створення системи моніторингу ґрунтів. Предме-

том вивчення навчальної дисципліни є питання, пов'язані з вивченням хімічно-

го складу мінеральної та органічної речовини ґрунту, водно-фізичних, фізико-

хімічних властивостей ґрунту, географії та характеристики основних типів ґру-

нтів. 

38 Моніторинг довкілля 

Мета навчальної дисципліни -  знайомство з загальними проблемами охорони 

біосфери. Завданнями дисципліни є вивчення технологій захисту атмосфери від 

технологічних і вентиляційних викидів, розуміння способів захисту гідросфери. 

Предметом вивчення є замкнені та оборотні системи водопостачання, процеси 

абсорбції, адсорбції, конденсації. 

39 Контроль і автоматизація очисних споруд 

Мета: опанування методами контролю роботи очисних споруд, формування 

умінь та навичок пило газових вимірів. Завдання навчальної дисципліни – 

ознайомити студентів з параметрами, які характеризують промислові гази та 

методами їх контролю для автоматизації процесів. Предметом вивчення навча-

льної дисципліни є процеси, які мають місце в очисних спорудах та методи їх 

контролю та автоматизації. 

40 Монтаж, наладка та експлуатація екологічної техніки 

Мета та завдання вивчення дисципліни: освоєння основних положень проек-

тування, монтажу, наладки та експлуатації електрообладнання систем електро-

постачання та електроспоживання на основі діючої нормативної документації. 

Предмет вивчення у дисципліні: основні положення з організації і виконанню 

проектних, електромонтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт, ви-

вчення і освоєння методів і засобів, що застосовуються в процесі монтажу, на-

ладки та експлуатації електрообладнання систем електропостачання та елект-

роспоживання.  

Блок Б 

41 Вентиляція та кондиціювання повітря 

Мета дисципліни - формування знань та умінь, необхідних для експлуатації, 

проектування і удосконалення систем опалення, вентиляції та кондиціонування 

повітря промислових підприємств. Завдання дисципліни - освоєння схем і скла-

ду устаткування, режимів роботи, методики розрахунку і принципів експлуата-

ції систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Предмет: системи 



 

кондиціювання повітря і способи обробки повітря, промислова вентиляція.  

42 Біологія 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами екології рослин та 

тварин та загальної біології. Завданнями вивчення дисципліни є:  розуміння ро-

звитку основних видів рослин та тварин, характерних для Запорізького регіону, 

під впливом екологічних факторів. Предметом дисципліни є вивчення взаємин 

рослинного та тваринного світу України під впливом дії антропогенних факто-

рів. 

43 Техногенна безпека 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із системою основних наукових 

знань і методів дослідження в галузі техногенної безпеки, з положеннями чин-

ного законодавства України стосовно охорони довкілля від техногенного впли-

ву, методами і способами нейтралізації та моніторингу різного виду забруд-

нень. Завдання: дати уявлення про закономірності виникнення і розвитку тех-

ногенно небезпечних ситуацій у природних і антропогенних екосистемах, а та-

кож про шляхи мінімізації шкідливого впливу на екосистеми антропогенних 

катастроф; сформувати у студентів комплексний підхід до вивчення катастро-

фічних процесів і явищ у антропогенних екосистемах України; сформувати на-

вички використання екологічних знань у розв’язанні практичних завдань з по-

передження і ліквідації наслідків антропогенних катастроф. Предмет вивчення 

– методологія отримання знань (систем даних) про причини і наслідки пору-

шення екологічних функцій (властивостей) довкілля України та про шляхи 

уникнення або мінімізації техногенного впливу. При цьому розглядаються чин-

ні нормативні документи і законодавство України в його частинах, спрямова-

них на забезпечення техногенної безпеки. 

44 Екологія людини 

Мета: формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно 

безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської 

популяції. Суть дисципліни: пізнання закономірностей взаємодії людини з до-

вкіллям, вплив останнього на збереження здоров’я, пристосування людського 

організму до техногенних змін навколишнього середовища, визначення індиві-

дуальних особливостей людини та пошук принципів й методів морального і ду-

ховного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї 

ролі в біосфері. Завдання вивчення навчальної дисципліни – формування у 

майбутнього спеціаліста системи наукових знань і професійних умінь у сфері 

гігієни та екології людини, необхідності осмислення природності людини як 

видової істоти, котра має певний набір ознак та взаємодій і вступає у речовино 

– енергетичні й інформаційні взаємини з довкіллям, які полягають в наступно-

му: вивчення стану здоров’я людей та соціально-трудового потенціалу популя-

цій даної генерації; дослідження динаміки здоров’я в аспектах природно-

історичного та соціально-економічного розвитку; прогноз стану здоров’я май-

бутніх генерацій; вивчення впливу окремих факторів середовища на життєдія-

льність людини; аналіз глобальних та регіональних проблем екології людини; 

створення антропоекологічного моніторингу за змінами процесів життєдіяль-

ності; визначення науково обґрунтованих значень гранично припустимих тех-

ногенних навантажень на людський організм. Предметом вивчення є взаємодії 

людського організму і людської популяції із середовищем їх існування як цілі-

сної системи, а об’єктом дослідження є система «людина - навколишнє природ-

не середовище». Людина при цьому фігурує на рівні окремого організму і на 

рівні популяції, а середовище охоплює природні, культурні та техногенні ком-

поненти. 

 



 

45 Організація управління екологічною діяльністю 

Мета: дати майбутньому спеціалісту-екологу на основі теорії управління, цілі-

сну уяву про управління будь-якою галуззю народногосподарського комплексу 

як єдиною системою, з урахуванням особливостей організації процесу управ-

ління в екології, як на локальному, регіональному, державному, так і на міжна-

родному рівнях. Завдання: вивчення загальних основ управління, вивчення осо-

бливостей управління екологічною діяльністю в Україні та вивчення міжнарод-

ного досвіду, накопиченого у цій галузі. Предмет: механізми реалізації законо-

давства в галузі природоохоронної діяльності, контролю за дотриманням еко-

логічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів 

щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання при-

родних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів 

у галузі охорони довкілля. 

46 Екологія ландшафтів та заповідних територій 

Мета: вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь 

та компетенцій щодо положень заповідної справи, ознайомлення з основними 

природними комплексами - об'єктами заповідування, де спостерігаються найті-

сніші взаємозв'язки живого і неживого, органічного і неорганічного світу. За-

вдання: вивчення дисципліни передбачає: набуття знань щодо ролі та місця за-

повідних територій в житті біосфери, законів заповідування і охорони заповід-

них територій, історію і стан заповідної справи в Україні й у світі, природоохо-

ронне, наукове і виховне значення Червоної книги; знання класифікації запові-

дних територій та встановлення характерних ознак, переліку дій та виду госпо-

дарської діяльності, що не суперечить положенням об’єктів природно-

заповідного фонду; ефективно використовувати матеріали заповідних терито-

рій різного рангу і категорій для наукового аналізу екологічних умов регіонів і 

прогнозування та моделювання екологічних ситуацій; використання матеріалів 

заповідників та самі заповідні території для 

здійснення екологічної освіти та екологічного виховання населення, для приро-

доохоронної діяльності. Предмет: організація, функціонування і збереження 

заповідних територій різних рангів і категорій; система управління біоценозами 

на користь природи і людства не тільки для одержання господарської продук-

ції, сировини та іншої користі, але і для необхідності підтримки екологічної рі-

вноваги, збереження краси і різноманіття ландшафтів, рослинного і тваринного 

світу. 

47 Повітродувні та насосні станції 

Мета: опанування основами процесів водопостачання, вироблення та спожи-

вання повітря на підприємствах, формування умінь проводити  розрахунки на-

сосних станцій, систем водопостачання, повітродувних систем, промислової 

вентиляції. Завдання навчальної дисципліни є: сприяння фахової підготовки 

студентів; надання уявлень про сучасну теорію гідравліки рідин і газів; забез-

печення глибокого рівня вивчення дисципліни з допомогою практичних і лабо-

раторних занять. Предмет: процеси, механізми та системи транспортування 

води та повітря на підприємствах. 

48 Ресурсозберігаючі технології та раціональне природокористування 

Мета: ознайомити студентів з видами  ресурсів, безвідходними та маловідход-

ними технологіями. Завдання дисципліни – навчити методам використання 

промислових відходів, оптимізації технологічних процесів, базуючись на зме-

ншенні їх кількості. Предметом дисципліни є промислові відходи, технології їх 

переробки. 

49 Водоповітряне господарство очисних споруд 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь і знань 



 

з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопо-

стачання і водовідведення населених міст, житлових і промислових об’єктів. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі вивчення дисциплі-

ни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань: основні по-

ложення та вимоги державних стандартів до систем водопостачання і водовід-

ведення; класифікації та основні характеристики систем і схем водопостачання 

і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів; принци-

пи вибору системи й схеми водопостачання і водовідведення об’єкта; основні 

принципи санітарно-технічного обладнання будинків та споруд; визначення ро-

зрахункових параметрів систем забору, подачі й приготування води різної якос-

ті для потреб водопостачання; визначення розрахункових параметрів систем 

відведення і очищення стічних вод від різних споживачів. Предметом вивчення 

дисципліни є системи й схеми водопостачання і водовідведення населених міст 

і промпідприємств, методи й споруди поліпшення якості, подачі й розподілу 

питної води, методи й споруди для транспортування та очищення стічних вод і 

осадів, основи проектування та експлуатації внутрішніх і зовнішніх систем во-

допостачання і водовідведення. 

2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

50 Гігієнічне нормування умов праці та стану довкілля 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) 

для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення опти-

мального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарсь-

кої, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів від-

повідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 

обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки 

праці на робочих місцях. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті сту-

дентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдан-

ня професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та 

гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різ-

них сферах професійної діяльності. Предметом вивчення є взаємодії людського 

організму і людської популяції із середовищем їх існування як цілісної системи, 

а об’єктом дослідження є система «людина - навколишнє природне середови-

ще». Людина при цьому фігурує на рівні окремого організму і на рівні популя-

ції, а середовище охоплює природні, культурні та техногенні компоненти. 

51 Теорія горіння та вибуху 

Мета вивчення дисципліни – теоретична та практична підготовка фахівців для 

служби охорони праці підприємств, установ, об'єднань, галузей та органів дер-

жавної виконавчої влади із забезпечення питань пожежної безпеки на стадії 

проектування, будівництва, реконструкції і експлуатації об'єктів. Завдання ви-

вчення дисципліни - навчити студентів: ідентифікувати основні причини вибу-

хів та горіння, вибухопожежну небезпеку агрегатів та установок, що розміщені 

у приміщенні (будівлі, споруді); визначати пожежовибухо-небезпечні показни-

ки речовин і матеріалів; прогнозувати можливість і наслідки 

не виконання передбачених законодавством вимог вибухопожежної безпеки; 

використовувати нормативно-правову базу для захисту об'єктів від виникнення 

можливих вибухів, пожеж і боротьби з ним якщо вони виникли; розробляти ор-

ганізаційні заходи і застосовувати технічні засоби захисту від дії небезпечних 

факторів вибуху і пожеж; запобігати виникненню пожеж, а в разі їх виникнення 

приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію; ви-

магати від працівників використовувати у своїй практичній діяльності заходи 

пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися, стаючи до роботи, у процесі 

роботи та після її закінчення з метою запобігання виникнення вибухів; плану-



 

вати використання та впроваджувати засоби зв'язку, сигналізації, які є на об'єк-

ті, найближчих апаратів телефонного зв'язку, сповіщувачів пожежної сигналі-

зації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем спо-

віщення та керування евакуацією людей. Предмет вивчення у дисципліні – за-

конодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки, системи забезпечення 

вибухопожежної безпеки об'єкта, засоби гасіння пожеж. 

52 Основи теплової роботи кліматичної та екологічної техніки 

Мета вивчення дисципліни – навчити студентів застосуванню закономірностей 

термодинаміки та теплообміну стосовно безпечної і ефективної роботи тепло-

використовуючих установок у галузі цивільної безпеки. Завдання дисципліни – 

дати поняття про основні закони технічної термодинаміки та тепломасообміну, 

роботу теплотехнічних агрегатів, специфіку застосування цих закономірностей 

у галузі цивільної безпеки. Предметом вивчення навчальної дисципліни є ос-

новні закони технічної термодинаміки, тепломасообміну та їх прикладне засто-

сування у техниці цивільної безпеки. 

53 Матеріалознавство 

Мета: вивчення складу, структури, властивостей і поведінки матеріалів залеж-

но від дії зовнішнього середовища. Завданнями є: розкрити фізичну суть явищ, 

що відбуваються в матеріалах при дії на них різних факторів в умовах вироб-

ництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів; економічні та еколо-

гічні проблеми під час одержання та обробки матеріалів. Предмет: основні за-

кономірності будови, виробництва і обробки конструкційних матеріалів різно-

манітними методами й одержання визначених навичок рішення практичних за-

дач на основі знань цих закономірностей. 

54 Проектування архітектурного середовища з урахуванням життєдіяльності 

осіб з обмеженими фізичними можливостями 

Мета: формування теоретичних і практичних знань, необхідних для самостій-

ного виконання архітектурно-будівельних завдань при проектуванні і будівни-

цтві промислових будівель та споруд у складі промислових комплексів, уза-

гальненої системи знань і практичних навиків для проектування середовища, в 

якому б інваліди могли жити і працювати на рівні зі здоровими людьми. За-

вдання: оволодіння знаннями про розвиток архітектурних конструкцій, сучасні 

варіанти архітектурних конструкції частин будівель і споруд, опанування здат-

ності приймати конкретне архітектурно-будівельне рішення відповідно до фун-

кції будівлі, технологічного процесу та складу промислового комплексу, визна-

чення основних проблем, що виникають у людей з обмеженими фізичними мо-

жливостями у зовнішньому середовищі та в будівлях різного призначення, що 

потребують архітектурно-просторового вирішення організації безбар’єрного 

середовища. Предмет: система архітектурно-будівельних норм до громадських 

і житлових будівель з урахуванням вимог до безперешкодного середовища для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

55 Промислові аспіраційні системи 

Метою освоєння дисципліни є: формування у студентів здатності використову-

вати основні закони аеродинаміки і тепломасобміну в розрахунках і проекту-

ванні систем аспірації; брати участь в проектуванні систем аспірації промисло-

вих будівель; розробляти проектну документацію. Завдання дисципліни: ви-

вчення конструктивних особливостей аспірації систем і складових її елементів, 

оволодіння методами їх розрахунку; придбання студентом навичок проектної 

роботи, вміння обґрунтовувати і приймати схемні і конструктивні технічні рі-

шення різних будівель і споруд з ув'язкою з будівельними рішеннями будівель і 

особливостями технологічного процесу, здійснюваного в ньому; оволодіння 

знаннями вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту навколиш-



 

нього середовища; знайомство з методами налагодження і регулювання систем 

аспірації. Предмет: промислові     аспіраційні системи. 

56 Радіаційна безпека 

Мета вивчення дисципліни – навчити студентів безпечному поводженню з 

джерелами іонізуючих випромінювань,способам  захисту від негативного впли-

ву радіації на організм. Завдання дисципліни – дати поняття про фізичні основи 

радіаційної безпеки, основні положення Норм радіаційної безпеки України,  

заходи і засоби захисту від іонізуючого випромінювання. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є небезпечні та шкідливі фактори зв´язані з іонізуючим 

випромінюванням і захист від них. 

57 Безпека посудин, що працюють під тиском 

Мета дисципліни - дати необхідну підготовку з теоретичних основ пристрою, 

монтажу та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, техноло-

гічних трубопроводів. Завдання: отримання знань, навичок і умінь для прави-

льного і коректного виконання вимог охорони праці при виконанні робіт з екс-

плуатації, обслуговування, зберігання і транспортування посудин, що працю-

ють під тиском. Предмет: посудини, що працюють під тиском 

58 Проектування безпечних промислових споруд та природоохороноого обла-

днання 

Мета: опанування принципами проектної роботи, планування та обладнання 

газоочисних систем. Завдання навчальної дисципліни – вивчення основ теорії 

проектування, технології проектування, процесу розробки проектів. Предме-

том дисципліни є газоочисні системи, проектна діяльність. 

59 Газове господарство промислових підприємств 

Мета: забезпечення студентів фаховими знаннями з безпеки газового госпо-

дарства промислових підприємств металургії і машинобудування. Завдання: 

вивчення вимог безпеки при проведенні пускових робіт систем газопостачан-

ня,організації технічного обслуговування і ремонту. Предмет: галузь застосу-

вання правил безпеки газового господарства ,газопроводи і газовикористуваль-

ні установки промислових підприємств,безпека газоочисних устано-

вок,локалізація аварійних ситуацій. 
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