
Анотація дисципліни 
«Екологічна та техногенна безпека» 
Загальний обсяг дисципліни – 7 кредитів ECTS (252 год.), 0,5 кредитів ECTS (18 год.) 
курсова робота. 
 
Мета дисципліни.  
Вивчення особливостей функціонування технічних систем, а також природних процесів та 
явищ як джерел екологічної та техногенної небезпеки.  
Завдання дисципліни.  
Ознайомлення з основним принципами, засобами і шляхами  забезпечення національної 
безпеки. 
 
Основні дидактичні одиниці (розділи):  
Екологічна та техногенна безпека. Зміст понять. Класифікація екологічної небезпеки. Основні 
критерії безпеки. Ієрархія  об’єктів безпеки. Суб’єкти безпеки та їх повноваження. Основні 
загрози національній безпеці в екологічній сфері. Ознаки та рівні надзвичайних ситуацій (НС). 
Класифікація та кодування НС. Надзвичайні екологічні ситуації. Теорія надійності технічних 
систем. Види відмов технічних систем та їх причини.. Старіння матеріалів, фактори 
навколишнього середовища як причини відмов.  Фактори навантаження, помилки персоналу як 
причини відмов. Методи аналізу небезпек та виявлення відмов технічних систем. Дерево 
відмов. Дерево подій. Класифікація НС природного та техногенного походження. Землетруси. 
Фактори небезпеки землетрусів та їх прогноз. Зсуви, їх класифікація. Контроль над зсувами та 
їх прогноз. Повені, види повеней. Фактори небезпеки повеней, боротьба з повенями. Небезпечні 
атмосферні явища, особливості формування. Боротьба з наслідками небезпечних атмосферних 
явищ. Класифікація НС соціально-політичного характеру. Класифікація НС воєнного 
характеру. 

 
У результаті вивчення дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» студент повинен 
вміти:  

 класифікувати види екологічної небезпеки за їх походженням;  
 систематизувати промислові об’єкти за рівнем їх екологічної небезпеки;  
 класифікувати види відмов технічних систем за їх причинами;  
 систематизувати помилки персоналу при роботі з технічними системами;  
 класифікувати надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного та 

воєнного характеру;  
 оцінювати рівні ризику за ступенем прийнятності;  
 розраховувати рівень ризику для людини відносно його виробничої діяльності; 
 розшифровувати кодування надзвичайних ситуацій згідно Державного класифікатора;  
 визначати рівень надзвичайної ситуації за критеріями територіального поширення, 

економічних збитків та кількості постраждалих;  
 визначати підстави для оголошення території України зоною надзвичайної екологічної 

ситуації;  
 встановлювати джерела екологічної загрози для об’єктів відповідно до рівня безпеки;  
 аналізувати причини небезпек та виявляти причини відмов технічних систем методами 

дерева відмов та дерева подій.  
 
Види навчальної роботи – лекції, практичні заняття, курсова робота. 
Вивчення дисципліни закінчується екзаменом. 

 
Завідувач кафедри екології, 
професор         А.І. Горова 

 


