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Основи «зеленої» промисловості

Компетентності,
формування яких
забезпечує
навчальна
дисципліна

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан
навколишнього
середовища
та
пошуку шляхів «озеленення»
діяльності у різних галузях промисловості.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- передумови формування, цілі та принципи «зеленої» економіки;
- особливості «зелених» енергетики, промисловості, сільського
господарства;
- приклади бізнес-кейсів «зелених» ринків, товарів, послуг.
вміти:
- визначати умови, які роблять можливим «озеленення»
промисловості;
- визначати основні можливості та труднощі, пов’язані з
«озелененням» ключових галузей;
- окреслювати можливі стратегії «озеленення» економіки

Програмні
результати
навчання

Усі спеціальності
Усі програми
Перший (бакалаврський)
Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки (циклу 1)
4 кредитів ЄКТС (120 академічних годин)
2 семестр (ІІІ – ІV чверті)
Екології, теплотехніки та охорони праці (ЕТОП)
Доц., канд. техн. наук Матухно Олена Вікторівна
E-mail: helen_mt@ukr.net, кімн. М805
Українська
Немає
Формування у студентів комплексу знань з теорії та практики
«зеленої» промисловості.

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів
навчання:
Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти
та самоосвіти.
Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з
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різних предметних галузей для вирішення практичних задач «зеленої»
економіки.
Обирати
оптимальну
стратегію
господарювання
та/або
природокористування.
Уміти пояснювати соціальні, економічні та екологічні наслідки
впровадження «зелених» проектів.
Зміст навчальної
Модуль 1. Теоретичні засади «зеленої» економіки
дисципліни
Модулі 2. Європейський «зелений» курс
Модуль 3. Показники «зеленого» зростання в Україні
Модуль 4. Механізми впровадження інструментів «зеленої» економіки
Заходи та методи
Оцінювання модулів 1-4 здійснюється за результатами виконання
оцінювання
однієї контрольної (модуль 1-2) та однієї екзаменаційної (модуль 3-4)
робіт у тестовій формі.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Семестрова оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок з 14 модулів за 12-бальною шкалою.
Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього
Усього годин за навчальним планом
у тому числі:
Аудиторні заняття
з них:
- лекції
- лабораторні роботи
- практичні заняття
- семінарські заняття
Самостійна робота
у тому числі при :
- підготовці до аудиторних занять
- підготовці до заходів модульного контролю
- виконанні курсових проектів (робіт)
- виконанні індивідуальних завдань
- опрацюванні розділів програми, які не
викладаються на лекціях
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Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу
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