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Консультації проводяться відповідно до Графіку
індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на
інформаційному стенді кафедри та moodle.kntu.kr.ua
курс Екологія енерговикористання
Також можливі консультації шляхом листування через
електронну пошту
2. Анотація до навчальної дисципліни
Предметом вивчення дисципліни є вплив антропогенної діяльності на навколишнє
середовище і основні принципи його охорони. Вивчення дисципліни має забезпечити
майбутніх спеціалістів основами екологічних знань, прищепити їм екологічну культуру,
дбайливе відношення до використання природних ресурсів. Висвітлюються причини
виникнення глобальної екологічної кризи енергоресурсів. що загрожує подальшому існуванню
людства на Землі і розглядаються можливі шляхи виходу з цієї кризи.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра - вивчення
дисципліни базується на отриманих студентом раніше знаннях з фізики, хімії, біології та
перекликаючись з курсами з інших базових дисциплін які одночасно викладаються студентам.
3. Мета та цілі навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння і формування знань про
основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу
антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи
управління процесами природокористування..
Завдання: вивчення механізму управління процесами природо користування та
охорони довкілля, специфіки використання адміністративних, правових, економічних та
виховних важелів впливу на природо користувачів.
4. Результати навчання (компетентності)
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні:
знати:
- основні положення концепції сталого розвитку;
- основи принципів побудови безпечного існування людства з урахуванням
економічних, соціальних та екологічних аспектів;
- основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку людства.
вміти:
- оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток суспільства;
- визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий розвиток;
- визначати проблеми, які стоять перед суспільством і які можуть бути вирішені
шляхом використання та додержання принципів сталого розвитку;
- мати загальне уявлення про методи, засоби розв’язання виникаючих проблем, що
перешкоджають сталому розвитку;
- проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку;
- користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку;

- орієнтуватись в сучасних методиках визначення техногенної, екологічної,
економічної, та соціальної безпеки людини;
- використовувати принципи сталого розвитку для вирішення конфліктів між різними
інтересами суспільства та окремої людини чи групи у конкретних практичних ситуаціях.
5. Організація навчання
Обсяг навчальної дисципліни
Види занять
Загальна кількість годин
лекції
14
семінарські заняття / практичні / лабораторні
28
самостійна робота
48
Ознаки курсу
Нормативний /
Семестр
Спеціальність
Курс (рік
вибірковий
навчання)
4
101 Екологія
2
вибірковий
Тематика курсу
Тема
Кількість год.
лекції заняття сам. роб.
Тема 1. Основні екологічні проблеми сучасності.
2
4
6
Тема 2. Біосфера. Екосистеми.
2
4
6
Тема 3. Екологічні фактори.
2
4
6
Тема 4. Забруднення довкілля відходами виробництва.
2
4
6
Тема 5. . Методи боротьби зі забрудненнями атмосфери.
2
4
8
Тема 6. Очищення виробничих стічних вод.
2
4
8
Тема 7. Утилізація твердих відходів виробництва і споживання.
2
4
8
Заг.
14
28
48
6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в
межах ЦНТУ і визначається Положенням про організацію
курсу
освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою радою,
протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними
Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст
розміщений на офіційному веб - сайті університету
www.kntu.kr.ua
Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання
Вимоги до письмової роботи
студентами заочної форми навчання письмової домашньої
контрольної роботи за індивідуальним варіантом
відповідно до порядкового номера студента за списком в
навчальних журналах академгрупи. Максимальна оцінка
роботи – 30 балів. Завдання та вимоги до виконання
контрольної
містяться
в
Навчально-методичному
комплексі викладача
1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними
Вимоги до самостійної роботи
вказівками викладача.
2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу,
запропонованої базової та допоміжної літературу з питань
курсу.
3. Самостійна підготовка до модульного контролю та
іспиту.
У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що
віднесені для самостійного опрацювання, студентам слід
звернути особливу увагу на засвоєння зазначених
ключових понять та термінів. Обов’язковим вважається

ведення студентами робочого конспекту, який повинен
містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що
віднесені для самостійного опрацювання, а також
визначення ключових понять і термінів.
У процесі вивчення курсу для поточного контролю
самостійної роботи студентів денної форми навчання та
якості засвоєння ними матеріалу викладач використовує
проведення поточних контрольних робіт, тестування та
модульного контролю.
Самостійна робота студентів заочної форми навчання
передбачає самостійне вивчення окремих питань тем за
методичними вказівками викладача. Студент повинен
опрацювати необхідний обсяг навчальної літератури та
нормативно-правових актів. У ході засвоєння програми
курсу, під час підготовки до іспиту, студентам
рекомендується звертатись до першоджерел (міжнародних
нормативно-правових актів, Конституції України, законів,
наказів, інструкцій міністерств та інших нормативноправових документів) і до монографічної літератури, в
якій висвітлено основні погляди на відповідні проблеми,
наводяться та аналізуються нормативно-правові акти.
Система оцінювання практичних занять визначена
Практичні заняття
Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ,
затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від
30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою,
протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на
офіційному веб - сайті університету www.kntu.kr.ua
Умови допуску до підсумкового
Порядок та організація контролю знань студентів,
контролю
зокрема, умови допуску до підсумкового контролю
визначаються Положенням про рубіжний контроль
успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ,
затвердженим Вченою радою, протокол № 3 від
27.11.2017 р. – текст розміщений на офіційному веб сайті університету www.kntu.kr.ua
7. Політика курсу
Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства,
стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових
норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від
їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і
сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а
також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та
загальновизнаних принципах культури, моралі і етики.
Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок
для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.
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