
Інформаційна довідка 

 

Вид навчальна дисципліна  

Назва: Інноваційні технології в галузі захисту навколишнього середовища  

Код: ПП Н.01 

Тип: нормативна 

Рівень: третій (освітньо-науковий) 

Семестр, в якому викладається: 2 

Кількість кредитів ЄКТС: 10 

Лектор (викладач): д.т.н., проф. Ф. В. Стольберг, доцент, к.т.н. Сталінська І.В. 
Результати навчання: студент має компетентність працювати з літературними 

каталогами, базами даних зі спеціальності та наукометричними базами; здатність 

приймати участь в роботах по створенню, впровадженню та експлуатації технічних 

об’єктів та технологій на всіх етапах життєвого циклу; застосовувати існуючі або 

розробляти нові технічні методи, технології та обладнання захисту навколишнього 

середовища; проводити випробування та тестові перевірки технологій захисту довкілля, 

розробляти та проводити експерименти, а також практично втілювати у своїй професійній 

діяльності світові інноваційні технологічні  тенденції в формі інженерно-технічних 

рекомендацій. 

Дисципліни, на які спирається: Інноваційна діяльність та трансфер технологій.  

Зміст:  

Змістовий модуль 1.  Сучасний рівень розвитку інноваційних технологій, найкращі 

приклади їх практичного застосування в Україні та світі. 
Змістовий модуль 2.  Новітні напрямки прикладних досліджень в галузі захисту 

навколишнього середовища, прогнозні оцінки розвитку інноваційних технологій. 

Форми та методи навчання: словесні, наочні, практичні, дискусійні. Індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні. Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Конспектування 

лекцій. Обговорення тем, виконання вправ, постановка питань, самостійна робота.  

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

Вид учебная дисциплина   

Название: Инновационные технологии в области защиты окружающей среды. 

Код: ПП Н.01 

Тип: нормативная 

Уровень: третий (образовательно-научный) 

Семестр, в котором излагается: 2 

Количество кредитов ЕКТС: 10 

Лектор (преподаватель): д.т.н., проф. Ф. В. Стольберг, доцент, к.т.н. Сталинская И.В. 

Результаты обучения: студент имеет компетентность работать с литературными 

каталогами, базами данных по специальности и наукометрическими базами; способность 

принимать участие в работах по созданию, внедрению и эксплуатации технических 

объектов и технологий на всех этапах жизненного цикла; применять существующие или 

разрабатывать новые технические методы, технологии и оборудование для защиты 

окружающей среды; проводить испытания и тестовые проверки технологий защиты 

окружающей среды, разрабатывать и проводить эксперименты, а также практически 

воплощать в своей профессиональной деятельности мировые инновационные 

технологические тенденции в форме инженерно-технических рекомендаций. 

Дисциплины, на которые опирается: Инновационная деятельность и трансфер 

технологий. 

Содержание:  

Содержательный модуль 1.  Современный уровень развития инновационных 

технологий, лучшие примеры их применения в Украине и мире.  

Содержательный модуль 2. Новые направления прикладных исследований в области 

защиты окружающей среды, прогнозные оценки развития инновационных технологий. 

Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, дискуссионные. 

Индуктивные, дедуктивные, аналитические. Репродуктивные (объяснительно-

иллюстративные). Конспектирование лекций. Обсуждение тем, выполнение упражнений, 

постановка вопросов, самостоятельная работа. 

Язык обучения: украинский. 
 


