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1. Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття здобувачами знань та 

практичних навичок, які необхідні для визначення характеру й масштабів 

впливів транспорту на навколишнє середовище; розробки стратегії охорони 

навколишнього середовища при функціонуванні транспорту; дослідження 

перспективних напрямків розвитку транспорту з урахуванням його можливої 

екологізації; організації управління екологічною діяльністю на транспорті. 

1.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 

навчальної дисципліни: 

Інтегральна 

компетентність 

 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність спілкуватися та співпрацювати з 

фахівцями інших галузей, адаптуватися у 

соціальному та професійному середовищі. 

2. Здатність усвідомлювати відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності перед 

громадськістю. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки 

безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-

гігієнічного режиму при здійсненні професійної 

діяльності. 

2. Ідентифікувати майбутню професійну діяльність 

як соціально значущу для ефективного розвитку 

країни. 

3. Планувати та реалізовувати  професійну 

діяльність на основі нормативно-правових та 

законодавчих актів України. 

4. Обґрунтувати технології виробничих процесів. 

 

1.2 Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен 

Знати:  

     - розуміти, застосовувати методологію та методики проведення наукових 

досліджень та інтерпретації їх результатів; 

- розуміти основи цивільного захисту населення. 

Вміти: 

- ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні 

завдання і проблеми у сфері автомобільного транспорту, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; 



- критично осмислювати проблеми у галузі автомобільного транспорту, у 

тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, 

фізикою, екологією, економікою; 

- пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології; 

- вільно користуватися сучасними методами збору, обробки та 

інтерпретації науково-технічної інформації для підготовки проектних та 

аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій; 

- обирати та застосовувати необхідне устаткування, інструменти та 

методи для вирішення інженерних задач, пов’язаних з професійною 

діяльністю. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

1. Найменування показників: 

1.1 Кількість кредитів – 1,5 

1.2 Загальна кількість годин – 45  

1.3 Кількість модулів – 1 

1.4 Кількість змістових модулів –  

2. Характеристика навчальної дисципліни: 

2.1 Форма навчання – денна 

2.2 Статус навчальної дисципліни (нормативна/навчальна дисципліна 

самостійного вибору) – нормативна навчальна дисципліна загальної 

підготовки. 

Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних дисциплін, 

які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання) 

– Основи екології та безпека життєдіяльності 

 

3. Структура дисципліни 

Назва змістовних модулів і тем Кількість годин, у тому числі 

усього лекції прак./ 

лаб 

сам.роб 

Змістовий модуль 1. Вплив транспорту на довкілля та шляхи 

зменшення викидів в навколишнє середовище 

Основні завдання екології транспорту 4 2  2 

Актуальний стан екології у 

транспортній сфері України 

2 2   

Відходи промислово-транспортної 

діяльності 

4 2  2 

Залізничний транспорт 

(характеристика галузі, робота 

транспорту, необхідні ресурси). 

2 2   

Вплив залізничного транспорту на 

довкілля та боротьба з забрудненнями 

2 2   



Автомобільний транспорт 

(характеристика галузі, робота 

транспорту, необхідні ресурси) 

4 2  2 

Двигуни внутрішнього згоряння як 

основне джерело забруднення довкілля 

транспортом. 

2 2   

Шляхи зменшення шкідливості викидів 

автомобільного транспорту. 

4 2  2 

Водний транспорт (характеристика 

галузі, робота транспорту, необхідні 

ресурси) 

5 2  3 

Вплив водного транспорту на 

навколишнє середовище 

4 2 2  

Заходи попередження забруднення 

водного басейну. 

2 2   

Авіаційний транспорт (характеристика 

галузі, робота транспорту, необхідні 

ресурси) 

4 2  2 

Вплив авіаційного транспорту на 

довкілля. Шляхи зменшення шкідливих 

викидів  

4 2 2  

Трубопроводний транспорт та 

забруднення навколишнього 

середовища 

2 2   

Разом за змістовим модулем 1     

Усього годин 45 28 4 13 

     

 

 

4. Лекційні заняття 

 

№ Тема занять  Кількість 

годин 

1 Основні завдання екології транспорту. 

Антропогенний вплив транспорту на екосистеми 

(споживання природних ресурсів, забруднення 

атмосфери, водних об’єктів і земель, активація 

несприятливих природних процесів, порушення 

ґрунтово-рослинного покриву). 

2 

2 Актуальний стан екології у транспортній сфері 

України. 

Транспорт та викиди шкідливих речовин Оксид 

вуглецю (СО), діоксид вуглецю (СО2), двоокис 

сірки (SO2), дрібнодисперсні тверді частки. 

2 



Свинець та бензаперен. Фізичне забруднення 

довкілля. 

3  Відходи промислово-транспортної діяльності 2 

4 Залізничний транспорт (характеристика галузі, 

робота транспорту, необхідні ресурси),  

ефективність експлуатації залізничних шляхів. 

Природні ресурси для роботи залізничного 

транспорту 

 

2 

5 Вплив залізничного транспорту на довкілля та 

боротьба з забрудненнями.  

Вплив будівництва залізничних колій на 

довкілля. Забруднення повітря. Забруднення 

грунту. Шумове та вібраційне забруднення. 

Заходи по зниженню впливу залізничного 

транспорту на довкілля (утилізація та ліквідація 

залишків нафтопродуктів та інших відходів; 

зменшення викидів у атмосферне повітря сипких 

вантажів під час перевезення; очищення 

забруднених вод після миття вагонів, 

локомотивів). 

2 

6 Автомобільний транспорт (характеристика 

галузі, робота транспорту, необхідні ресурси). 

Будівництво автомагістралей як фактор 

антропогенного впливу на довкілля. 

Автотранспорт як споживач ресурсів. Склад 

відпрацьованих газів автомобільних двигунів. 

Фізичне забруднення довкілля. 

 

2 

7  Двигуни внутрішнього згоряння як основне 

джерело забруднення довкілля транспортом. 

Будова та робота ДВЗ. Характеристика токсичних 

речовин, які надходять в навколишнє 

середовище. Трансформація збудників в 

атмосферному повітрі. 

2 

8 Шляхи зменшення шкідливості викидів 

автомобільного транспорту. 

Використання сучасних типів обладнання, 

впровадження нових технологій з метою 

зниження токсичності відпрацьованих газів, 

застосування пристроїв очищення або 

нейтралізації відпрацьованих газів. Використання 

альтернативних видів палива. 

2 

9 Водний транспорт (характеристика галузі, 

робота транспорту, необхідні ресурси). Морський 

2 



та річний транспорт. Структура території порту. 

Гідротехнічні споруди. Енергетичні установки 

транспортного флоту. 

10 Вплив водного транспорту на навколишнє 

середовище. 

Забруднення біосфери відходами, одержаними в 

результаті експлуатаційної діяльності морських 

та річкових транспортних засобів. Забруднення 

відпрацьованими газами енергетичних установок 

суден. Нафтопродукти як основні забруднювачі 

водного басейну. Аварійні розливи нафти у 

Світовому океані та їх вплив на екосистеми. 

2 

11 Заходи попередження забруднення водного 

басейну. 

Дотримання міжнародних угод в галузі охорони 

вод Світового океану. Нові технології збереження 

нафтовантажів і нафтопалива в аварійних 

ситуаціях. Утилізація та знешкодження відходів 

морського та річкового флоту. Методи ліквідації 

забруднень (механічний, фізико-хімічний, 

біологічний). 

2 

12 Авіаційний транспорт (характеристика галузі, 

робота транспорту, необхідні ресурси). 

2 

13 Вплив авіаційного транспорту на довкілля. 

Шляхи зменшення шкідливих викидів. 

Вплив авіації на атмосферу Землі. Основні 

забруднюючі компоненти (окис вуглецю, 

неспалені вуглеводні, окиси азоту, сажа). 

Трансформація забрудників в атмосфері. 

Зменшення вмісту токсичних речовин у 

відпрацьованих газах. 

2 

14 Трубопроводний транспорт та забруднення 

навколишнього середовища. 

Склад магістральних трубопроводів. Порушення 

грунту та рослинності при будівлі трубопроводів. 

2 

 

5. Форми та методи викладання, навчання та оцінювання 

5.1. Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, лекція), наочні, практичні 

(лабораторна робота). 

5.2. Форма навчання: групова, фронтальна, аудиторна та позааудиторна. 

5.3. Форми та методи поточного  контролю: усний контроль, письмовий, 

практична перевірка, методи самоконтролю. 

5.4. Форми та методи підсумкового контролю: залік 

 



6. Розподіл балів, які отримують студенти 

6.1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види навчальної 

діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за шкалою ECTS та у 

чотирибальну національну (державну) шкалу: 

Сума балів за 

шкалою Коледжу 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Іспит  Залік  

90-100 А (відмінно) Відмінно  Зараховано  

82-89 В (дуже добре) Добре  

75-81 С (добре) 

65-74 D (задовільно) Задовільно  

60-64 Е (достатньо)  

35-59 FX (незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання) 

Незадовільно  Не зараховано 

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням) 

 

7. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення 

навчальної дисципліни 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Плани занять, конспекти лекцій. 

3. Перелік основної та додаткової літератури. 

4. Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, тощо. 

5. Засоби поточного контролю. 

6. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни. 

7. Відеоматеріали з тем навчальної дисципліни. 

 

8. Рекомендована література 

 

1. Транспортна екологія-навчальний посібник/ О.І. Запорожець, С.В. 

Бойченко, О.Л. Матвєєва, С.Й. Шаманський, Т.І. Дмитруха, С.М. Маджд; за 

заг. редакцією С.В. Бойченка. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 508 с. 

2. Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Худолій М.М. Транспорт і навколишнє 

середовище.- К.: Урожай, 1992. – 144 с. 

3. Промислова екологія: навч. посібник для вузів / С.О. Апостолюк {та ін.}. – 

2-ге вид., випр. та доп. – К.: Знання, 2012. – 430 с. 


