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ВСТУП
Людство не загине у атомному жаху –
воно задихнеться у власних відходах
Нільс Бор
Стрімкі темпи промислового розвитку, які характерні для ХХ
століття, призводять, як наслідок, до значних антропогенних порушень
та понаднормових техногенних навантажень на об’єкти довкілля, до
зростання ризиків виникнення кризових екологічних ситуацій.
Світовою тенденцією є посилення нераціонального, а в деяких
випадках виснажливого використання природних ресурсів. Темпи
впровадження природоохоронних заходів поступалися і поступаються
темпам використання природних ресурсів, що призводить до зростання
негативного дисбалансу в природних екосистемах. Антропогенна
діяльність сприяє перетворенню біосфери у техносферу – частину
біосфери, в якій природні екосистеми перетворені людиною в
техногенні або природно-техногенні комплекси шляхом прямого або
опосередкованого впливу інформаційно-технічних засобів.
На межі тисячоліть виникло розуміння ролі екологічних знань та
екологічної освіти для підтримання рівноваги біосфери, яка
порушується під впливом антропогенної діяльності. З цих позицій
важливою науково-технічною дисципліною, яка визначає способи та
засоби досягнення екологічно розумного компромісу між людиною та
природою, є техноекологія – розділ екології, який вивчає джерела та
можливий вплив виробничої діяльності на довкілля. У сучасному
суспільстві різко зростає важливість ролі техноекології та екологічної
інженерії, які мають на меті оцінювати ступінь шкоди, завданий
довкіллю
різними
галузями
виробництва,
розробляти
та
вдосконалювати інженерно-технічні засоби захисту навколишнього
середовища, розвивати основи створення замкнутих та безвідходних
технологічних циклів та виробництв з мінімізацією або й повним
виключенням негативного впливу на довкілля.
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Особлива увага в підручнику “Техноекологія” приділяється
характеристиці та аналізу впливу окремих галузей виробництва на
навколишнє середовище та заходам боротьби зі шкідливим впливом
викидів, скидів та накопиченням відходів. Вивчення дисципліни
базується на знаннях, одержаних у результаті вивчення таких
навчальних дисциплін, як «Вступ до фаху», «Гідрологія»,
«Ґрунтознавство», «Геологія з основами геоморфології», «Біологія»,
«Хімія з основами біогеохімії», «Загальна екологія (та неоекологія)»,
«Екологія людини». Оскільки базисом для викладання цієї дисципліни
є вчення про біосферу (з урахуванням всіх її складових) та знання про
вплив антропогенної виробничої діяльності на довкілля, то
дисциплінами, що забезпечують вивчення цього курсу, можна вважати
переважну більшість дисциплін усіх циклів підготовки бакалавра.
Нормативна дисципліна “Техноекологія” становить фундамент для
вивчення інших дисциплін професійно-наукового циклу, що
розглядають “людський фактор” (охорона праці, моніторинг довкілля,
нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
та ін.), а також спеціальних дисциплін, які розвивають її положення в
рамках проектних, технологічних, конструкторських, управлінських та
інших рішень щодо запобігання руйнування біосфери (інженерна
екологія або екологічна інженерія, екологічний менеджмент,
екологічна політика тощо). Тому матеріал навчальної дисципліни
«Техноекологія» слугує базою або використовується в дисциплінах
«Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенного навантаження
на навколишнє середовище», «Екологічна безпека», «Моделювання та
прогнозування стану довкілля», «Організація та управління в
природоохоронній діяльності» та ін.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальна
характеристика національного господарства, основних технологічних
процесів окремих його галузей, характеристика природних ресурсів, які
використовуються окремими галузями виробництва, характеристика та
аналіз впливу цих виробництв на навколишнє середовище, заходи
боротьби зі шкідливим впливом викидів, скидів та накопиченням
відходів, альтернативні екологобезпечні технології.
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Метою навчальної дисципліни «Техноекологія» є формування
знань щодо структури національного господарства, впливу його
окремих галузей на навколишнє природне середовище, а також методів
запобігання техногенному забрудненню довкілля.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Техноекологія» є:
- набуття здібностей визначати вплив виробничої сфери на
навколишнє природне середовище;
- усвідомлення проблем та шляхів покращення стану природного
середовища;
- формування фундаментальних знань про особливості
використання природних ресурсів різними виробництвами та впливу
цих виробництв на навколишнє природне середовище.
- формування знань про альтернативні екологобезпечні
виробництва та набуття компетентностей щодо екологізації
виробничих процесів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні знати:
- фактори середовища та місце серед них техногенних факторів;
- техногенез та його характерні риси;
- енергетичні ресурси: первинні (відновлювані та невідновлювані)
та вторинні (продукти збагачення та сортування вугілля, гудрони,
мазут та ін.);
- принцип роботи теплових електричних станцій та їх негативний
вплив на довкілля;
- заходи зменшення шкідливого впливу атомних електричних
станцій на довкілля;
- проблеми вичерпності мінеральних ресурсів (фізична межа
вичерпності, екологічна, економічна);
- соціально-економічні проблеми, пов’язані зі спорудженням
водосховищ;
- шляхи забруднення навколишнього середовища в процесі
пошуків, розвідування та експлуатації нафтових та газових родовищ;
- проблеми забруднення довкілля у зв’язку з транспортуванням
нафти та нафтопродуктів;
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- способи видобування вугілля, їх вплив на навколишнє
середовище;
- загальну схему металургійного циклу;
- джерела забруднення атмосфери у доменному виробництві
(ливарний цех, коксівний газ, доменний газ);
- основні
шляхи
утилізації
відходів
сталеплавильного
виробництва;
- особливості, пов’язані з розміщенням підприємств кольорової
металургії;
- особливості розміщення підприємств целюлозно-паперової
промисловості;
- технологічні процеси легкої промисловості та їх вплив на
навколишнє природне середовище;
- географію хімічної промисловості України та її основні
показники;
- вплив хімічної промисловості на навколишнє природне
середовище;
- основні показники впливу сільськогосподарського виробництва
на довкілля;
- вплив агропромислового комплексу на навколишнє природне
середовище;
- транспортний комплекс та заходи боротьби з його шкідливим
впливом на навколишнє природне середовище;
- вплив житлово-комунального господарства на довкілля та
проблеми поводження з твердими побутовими та промисловими
відходами.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
- характеризувати природні ресурси;
- класифікувати техногенні забруднення за походженням та
ступенем небезпечності;
- приймати обґрунтовані рішення щодо покращання технологій
виробництв та закриття екологічно небезпечних виробництв;
- аналізувати
процеси
формування
антропогенних
гірничопромислових ландшафтів;
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- давати оцінку проблемам, пов’язаним із порушенням земель;
- розуміти та пояснювати зміни в ресурсному потенціалі
(земельні, лісові), пов’язані з будівництвом гідроелектричних станцій;
- обґрунтовувати можливості та переваги різних видів
нетрадиційної енергетики (сонячної, вітрової та ін.);
- оцінювати фактори, що зумовлюють розміщення металургійних
підприємств;
- класифікувати ресурси, необхідні для металургійного
виробництва;
- аналізувати методи захисту природного середовища від
шкідливого впливу чорної металургії;
- аналізувати шляхи зменшення шкідливого впливу ливарного
виробництва на навколишнє природне середовище;
- аналізувати вплив підприємств хімічної та легкої промисловості
на навколишнє природне середовище та рекомендувати шляхи його
зменшення;
- пояснювати вплив лісозаготівлі на компоненти природного
середовища;
- аналізувати галузеву структуру сільського господарства та
забруднення ним компонентів навколишнього середовища;
- аналізувати вплив будівництва та експлуатації автомобільних
доріг на навколишнє природне середовище;
- аналізувати вплив на навколишнє природне середовище
паливно-енергетичного господарства та міського наземного
транспорту.
Знання та вміння, що отримані студентами внаслідок вивчення
дисципліни «Техноекологія», можуть знадобитися їм як фахівцям в
процесі роботи на промислових підприємствах або в організаціях та
інших структурах національного господарства.
На думку авторів, це видання дасть можливість студентам глибше
усвідомити необхідність екологізації всіх виробничих процесів і
сприятиме розширенню їхнього науково-технічного кругозору.
У роботі над підручником було використано матеріали
Т.А.Акімової і В.В.Хаскіна (2000), Г.О.Білявського (2004),
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А.П.Войцицького і В.П.Дубровського (2009), В.М.Удод (2005, 2007),
Л.Г.Мельника (2003), а також Національних доповідей України про
стан навколишнього природного середовища у 2003 – 2011 рр.,
статистичні дані Міністерства аграрної політики (www.minagro.gov.ua),
Міністерства палива та енергетики (www.mpe.gov.ua), Міністерства
охорони навколишнього природного середовища (www.menr.gov.ua),
Міністерства транспорту і зв’язку (www.mintrans.gov.ua) та
Міністерства промислової політики (www.indastry.gov.ua) України.
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