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Загальна інформація про дисципліну 

 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Проблеми регіональної екології» є вибірковим 

компонентом освітньо-професійної програми «Техногенно-екологічна 

безпека» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти України за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 18 – 

«Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технології захисту 

навколишнього середовища», затвердженого і введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1241. 

У рамках навчальної програми дисципліни майбутній фахівець вчиться 

відрізняти глобальні та регіональні екологічні проблеми, формувати 

екологічні регіони основуючись на географічному положенні територій, 

характеризувати та аналізувати їх екологічний стан, природні ресурси та 

антропогенне навантаження. 

У курсі розглядаються екологічні проблеми України та її регіонів з 

огляду на наступні положення: 

• Техногенна безпека як невід’ємна частина сталого розвитку України; 

• Екологічні аспекти промислових технологій, як основні чинники 

навантаження на атмосферне повітря, якість водних та земельних 

ресурсів України; 

• Проблеми окремих територій. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 
 

Загальна 

інформація 

Сєрікова Олена Миколаївна, старший викладач кафедри 

прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету техногенно-

екологічної безпеки, кандидат технічних наук. 
Контактна 

інформація 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 604. Робочий 

номер телефону – 707-34-07. 

Е-mail serykova@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

- прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод; 

- системи управління екологічною безпекою міст; 

- оцінка впливу техногенних об’єктів на навколишнє 

середовище; 

Професійні 

здібності 

- навички аналітичних досліджень умов 

природокористування та охорони довкілля з позицій 

сталого розвитку; 

- навички проведення польових досліджень, 

моніторингу довкілля; 

- навички моделювання та прогнозування стану 

довкілля; 

- навички проведення екологічних експертиз; 

- навички виконання лабораторних аналізів якості води; 



- навички створення та використання банків екологічної 

інформації; 

- навички розробки систем управління екологічною 

безпекою підприємств та організацій. 

Наукова діяльність  

за освітнім 

компонентом 

Профіль у Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UBK1hIQAAAAJ  

Профіль у ORCID:  

https://orcid.org/0000-0003-0354-9720  

Профіль у SCOPUS:  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226613326  

 

 Час та місце проведення занять з дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Проблеми регіональної екології» складається з 

аудиторних та виїзних занять. Аудиторні заняття складаються з лекцій та 

практичних занять на території Національного університету цивільного 

захисту України. Виїзні заняття передбачають огляд об’єктів на місці та 

складання звіту. За планом передбачено 3 виїзних заняття: аналіз викидів до 

атмосферного повітря та огляд оточуючого середовища, аналіз водних 

ресурсів та поводження з побутовими відходами. Семінарських занять та 

лабораторних робіт курсом не передбачено. 

 Заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого 

розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group). 

 

 Мета вивчення дисципліни: Формування у здобувачів вищої освіти 

комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності 

у сфері захисту навколишнього природного середовища від впливу 

небезпечних чинників через теоретичне та практичне навчання, а саме 

формування екологічного світогляду щодо регіонів України, уявлення про 

особливості територій: їх екологічний стан, промислову та господарську 

цінність, негативний вплив на оточуюче середовище, можливості підвищення 

рівня техногенної безпеки та перспективи існування у концепції сталого 

розвитку України. 

 

Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни  Вибіркова 

Рік підготовки 2-й 

Семестр 3-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 5 

- кількість модулів 3 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UBK1hIQAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-0354-9720
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226613326
http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


- загальна кількість годин 150 

  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 24 

- практичні заняття (годин) 46 

- семінарські заняття (годин) 0 

- лабораторні заняття (годин) 0 

– курсовий проект (робота) (годин) 0 

- інші види занять (годин) 0 

- самостійна робота (годин)  80 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) 

(годин) 
0 

- підсумковий контроль (диференційний 

залік, екзамен) 
екзамен 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 Навчальна дисципліна спирається на знання отримані при вивченні 

курсів з основ техногенно-екологічної безпеки та вступу до фаху. Дисципліна 

вивчається одночасно з «Методами та технологіями захисту біосфери» для 

надання комплексного уявлення майбутнім фахівцям з технологій захисту 

навколишнього середовища та дає базові знання для проходження навчальної 

практики. 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1.1. Вступ. Предмет та об’єкт дисципліни «Регіональна екологія».  

Тема 1.2. Глобальні та регіональні екологічні проблеми. 

Тема 1.3. Проблема забруднення навколишнього середовища. 

Тема 1.4. Екологічна ситуація в Україні та в областях. 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 2.1. Атмосферне забруднення України та її регіонів. 

Тема 2.2. Забруднення водних ресурсів України та її регіонів. 

 Тема 2.3. Проблема грунтів України. 

 МОДУЛЬ 3. 

 Тема 3.1. Заповідні території України та регіонів. 

 Тема 3.2. Проблеми здоров’я пов’язані з екологічним станом України та 

регіонів. 



Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього процесу 

та видами навчальних занять:  
 

Назви 

модулів 

і тем 

Форма здобуття освіти очна  

Кількість годин 

усього 

у тому числі 
лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

3- й семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 8 2 2 0 3 1 

Тема 1.2 10 2 2 0 3 3 

Тема 1.3 22 2 8 0 9 3 

Тема 1.4 10 2 2 0 3 3 

Разом за 

модулем 1 
50 8 14 0 18 10 

3- й семестр 

Модуль 2 

Тема 2.1 14 2 4 0 3 5 

Тема 2.2 30 6 12 0 7 5 

Тема 2.3 27 4 10 0 8 5 

Разом за 

модулем 2 
71 12 26 0 18 15 

3- й семестр 

Модуль 3 

Тема 3.1 13 2 2 0 4 5 

Тема 2.2 16 2 4 0 5 5 

Разом за 

модулем 3 

29 4 6 0 9 10 

УСЬОГО 150 24 46 0 45 35 

 

Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Вступ. Предмет та об’єкт дисципліни «Регіональна 

екологія» 

2 

2. Глобальні та регіональні екологічні проблеми 2 

3. Проблема забруднення навколишнього середовища 2 

4. Екологічна ситуація в Україні та в областях 2 

5. Атмосферне забруднення я України та її регіонів 2 

6. Забруднення водних ресурсів України та її регіонів 2 

7. Поверхневі джерела водопостачання області 2 

8. Підземні джерела регіону 2 

9. Проблема грунтів України 2 

10. Проблеми поводження з ТПВ 2 

11. Заповідні території України та регіонів 2 



12. Проблеми здоров’я пов’язані з екологічним станом 

України та регіонів 

2 

 Разом 24 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Антропогенне перетворення природних умов у 

регіонах 

2 

2. Регіональне розмежування території України 2 

3. Аналіз забруднення Харківщини 6 

4. Звіт та пропозиції щодо  покращення екологічного 

стану дослідної території 

2 

5. Стислий огляд екологічного стану областей України 6 

6. Аналіз забруднення водного джерела Харкова 6 

7. Річки регіону 2 

8. Водосховища регіону 2 

9. Забір природної води для питних цілей 2 

10. Родючі землі регіону 2 

11. Проблеми скиду мусора 8 

12. Заповідні території регіону 2 

13. «Проблемні території України» 4 

 Разом 46 
 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

 Навчальним навантаженням передбачено три модульних 

контрольних роботи. 

 Перша, відповідно до першого модуля, ознайомлює студента з 

глобальною та регіональною екологією. Студент згідно з варіантом розглядає 

та порівнює екологічну ситуацію по Україні в цілому і в окремій області за 

заданим екологічним фактором. 

 Друга контрольна робота являє собою загальний звіт з виїзних 

занять. 

 Третя модульна робота, являє собою творчу роботу, в якій кожен 

студент проводить аналіз заповідної або проблемної території та пропонує 

ідеї її використання згідно концепції сталого розвитку України. 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

 Засоби оцінювання 
 

 Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: усне опитування, виконання модульних контрольних робіт та 

екзамен. 
 



Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 

4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90–100 A відмінно 

80–89 B 
добре 

65–79 C 

55–64 D 
задовільно 

50–54 E 

35–49 FX 
незадовільно 

0–34 F 
 

Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

проводиться у формі індивідуального опитування, форма підсумкового 

контролю – екзамен. 
 
 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних 

занять  
І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 4 1 4 

практичні заняття 5 1 5 

опитування 1 2 2 

модуль 1 1 10 10 

Разом за модуль 1 21 

Модуль 2 

лекції 6 1 6 

практичні заняття 9 1 9 

опитування 1 2 2 

модуль 1 1 15 15 

Разом за модуль 2 32 



 

Модуль 3 

лекції 2 1 2 

практичні заняття 3 1 3 

опитування 2 1 2 

модуль* 1 10 10 

Разом за модуль 3 17 

Разом за поточний контроль 70 

ІІ. Підсумковий контроль (екзамен) 30 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Поточний контроль. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекційному 

занятті: 

передбачає 1 бал за присутність, при відсутності за поважною 

причиною студент відповідає на питання за темою пропущеного заняття. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті: 

передбачає 1 бал за присутність, при відсутності за поважною 

причиною студент відповідає на питання за темою пропущеного заняття. 

Виїзне заняття рахується як одне.  

 

Модульний контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульних 

контрольних робіт: 

Оцінюєтеся на розсуд викладача, максимум 35 балів, оцінка 

розраховується як максимальна кількість балів помножена на % виконання 

роботи, мінімальний процент виконання роботи – 50 %. 

Максимальна оцінка за модульний контроль: модуль 1 – 10 балів, 

модуль 2 – 15 балів, модуль 3 – 10 балів. 
 

 Підсумковий контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені (диференційованому 

заліку): 

Максимальна оцінка за екзамен 30 балів. 

 

1. Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену:  

2. Предмет і завдання регіональної екології.  

3. Підходи, принципи і методи регіональної екології. 

4. Природно-соціоекономічні одиниця, комплекс, природний 

територіальний комплекс. 

5. Регіональне природокористування. Природно-ресурсний потенціал. 

6. Регіональні екосистеми, ландшафти (геосистеми). 

7. Характеристика регіону: географічне положення, природні зони, 

геологія, клімат, рельєф. 

8. Екологічний стан атмосфери регіону. 

9. Антропогенні джерела забруднення атмосфери регіону. Основні 

забруднення атмосфери регіону. Специфіка емісійних викидів 



підприємств, їх розподіл в регіоні. 

10. Екологічний стан водойм регіону, водойми регіону: річки, озера, ставки і 

водосховища, болота, підземні води. 

11. Стан надр регіону. Горючі, металеві та неметалеві корисні копалини. 

Регіональне надрокористування. 

12. Стан грунтів і земельного фонду регіону. характер грунтового покриву  

13. Рослинний світ (флора) регіону. Рідкісні види рослин регіону. 

14. Тваринний світ (фауна) регіону. різноманітність зоологічеських таксонів 

(класів, загонів, видів) в регіоні.  

15. Екологічні проблеми, екологічна криза: поняття, причини, рівні прояву. 

16. Основні фактори і показники екологічної небезпеки, радіоактивне 

забруднення. 

17. Проблема відходів.  

18. Соціальні аспекти регіональної екології. демографічної ситуація в 

регіоні. Сучасні показники здоров'я населення регіону. Екологічні 

аспекти стан здоров'я населення регіону.  

19. Екологічна політика.  

20. Програмне планування і реалізація природоохоронної діяльності в 

регіоні. Регіональні екологічні програми і їх реалізація.  

21. Концепція сталого розвитку: поняття, критерії, принципи. Сталий 

розвиток регіону.  

22. Комплексна оцінка стану природи регіону. 

23. Регіональна екологія. Основні поняття: регіон, регіональне 

природокористування, регіональна екологічна політика. 

24. Пріоритетні напрямки регіональної екологічної політики. Коротка 

характеристика. 

25. Регіональні екологічні проблеми забруднення літосфери, біосфери і 

атмосфери. 

26. Екологічні проблеми регіону (міста), в якому ми живемо.  

27. Історія природоохоронного руху в Україні (в своєму регіоні). 

28. Екологічні проблеми будь-якої галузі господарства. 

29. Аналіз проблеми виснаження будь-якого невідновних природного 

ресурсу. 

30. Аналіз стану навколишнього середовища та її вплив на здоров'я 

населення в регіоні або місті.  

31. Основні проблеми взаємовідносин в системі «суспільство-природа» та 

можливі шляхи їх вирішення. 

32. Особливості екологічних проблем регіонів. 

33. Екологічний рейтинг регіонів. 

34. Фактори впливу на стан атмосфери.  

35. Засоби та методи відбору проб повітря.  

36. Стаціонарні та нестаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

37. Проблеми моніторингу повітряного басейну. 



38. Шляхи реалізації політики охорони атмосферного повітря.  

39. Антропогенний вплив на атмосферне повітря. 

40. Вплив забруднення атмосфери на земну поверхню і живі організми. 

41. Антропогенний вплив на поверхневі води. 

42. Антропогенний вплив на підземні води. 

43. Моніторинг водних ресурсів.  

44. Проблема якості води у водних об’єктах. 

45. Шляхи подолання кризи водопостачання господарства України.  

46. Підтоплення, захист від підтоплень. 

47. Екологічна оцінка якості поверхневих вод. 

48. Екологічна оцінка якості підземних вод. 

49. Антропогенний вплив на грунти. 

50. Рекультивація земель. 

51. Природні фактори впливу на ґрунти і надра. 

52. Антропогенні джерела порушення надр.  

53. Джерела хімічного і біологічного забруднення ґрунтів та надр.  

54. Добування корисних копалин.  

55. Захист надр при добуванні корисних копалин.  

56. Захист надр від небезпечних і несприятливих геологічних процесів. 

57. Забруднення ґрунтів внаслідок осідання радіоактивних речовин.  

58. Підземні сховища небезпечних відходів. 

59. Поняття екологічно небезпечного об’єкта. 

60. Шумове забруднення довкілля. 

61. Потенційно небезпечний об’єкт. 

62. Надзвичайні ситуації природного походження.  

63. Надзвичайні ситуації техногенного походження. 

64. Основні види антропогенних впливів. 

65. Особливості розміщення потенційно небезпечних виробництв в Україні. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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