
ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І ДОВКІЛЛЯ 

Вибіркова навчальна дисципліна для магістрів кафедри екології 

(ІІІ семестр, 32 год. – лекції; 16 год. - практичні) 

Викладач: доцент кафедри екології Джура Наталія Миронівна  

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/jura-n-m 

 

Анотація:  Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання 

про зміни, які відбуваються у довкіллі за впливу військової діяльності, наукові та гуманітарні 

аспекти екологічної безпеки з питань ліквідації наслідків бойових дій в зоні ООС, 

організаційно-правові засади державного управління щодо ліквідації наслідків військових дій, а 

також екологічно безпечні методи ремедіації довкілля. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Військова діяльність і довкілля» є розвиток 

загальних і фахових компетентностей, формування теоретичних знань і системного підходу до 

розуміння екологічних наслідків впливу військових дій на деградацію довкілля, шляхів 

усунення екологічних загроз методами ремедіації. 

Цілі курсу: 

• формування комплексу знань про зміни, які відбуваються у довкіллі за впливу військової 

діяльності та екологічно безпечні методи ремедіації;  

• розвиток загальних компетентностей для продукування ідей, розв’язання екологічних 

проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; 

• формування практичних умінь і навичок виявляти, ставити та розв’язувати комплексні 

проблеми усунення екологічних загроз у довкіллі за впливу військової діяльності.  

 

Після вивчення курсу студент повинен знати:  

• зміни, які відбуваються у довкіллі за впливу військової діяльності;  

• наукові та гуманітарні аспекти екологічної безпеки з питань ліквідації наслідків бойових дій;  

• організаційно-правові засади державного управління щодо ліквідації екологічних наслідків 

військових дій; 

• головні аспекти впливу військової промисловості на довкілля та екологічні наслідки збройних 

конфліктів і військових дій;  

• шляхи деградації компонентів довкілля під час військових дій та проведення навчань;  

• основні види шкідливих речовин, які надходять у навколишнє середовище під час випробування та 

застосування вибухових речовин;  

• ступінь впливу на людину та екосистеми радіонуклідів, які надходять у довкілля внаслідок 

видобування та переробки радіоактивних речовин і випробувань ядерної зброї;  

• методи ремедіації довкілля внаслідок військової діяльності. 

 

Після вивчення курсу студент повинен вміти:  

• аналізувати ступінь порушення стану компонентів довкілля та втрати біорізноманіття на 

військових полігонах і місцях локалізації конфліктів;  

• застосовувати сучасні методи аналітичних досліджень складу атмосферного повітря, ґрунту, 

водного середовища та інших компонентів екосистем; 

• розробляти критерії екологічної оцінки та визначати біологічні індикатори стану абіотичних 

компонентів природного середовища та екосистем у зоні впливу військової промисловості, ведення 

бойових дій та радіоактивного забруднення. 

• інтерпретувати види надзвичайних ситуацій воєнного часу,  екологічні наслідки (загрози) 

військових дій в Україні: екологічні проблеми, екологічні катастрофи, транскордонні конфлікти; 

• передбачати і пояснювати вплив війн і військових конфліктів на стан природного середовища: 

атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти та земельні ресурси, біорізноманіття, здоров’я 

населення; 

• проводити екологічну оцінку зони бойових дій як складної організаційної системи (руйнування 

гідротехнічних споруд, дамб і гідроелектростанцій, транспортних та інженерних комунікацій, 

підтоплення, провалля і зсуви, різноманітні забруднення внаслідок руйнування складів і сховищ  

тощо). 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/jura-n-m


• оприлюднювати результати про стан природного середовища та біорізноманіття на територіях, які 

зазнавали впливу військової діяльності, на громадських зібраннях, наукових конференціях та в 

наукових публікаціях; 
• привертати увагу наукової спільноти і громадськості до проблеми деградації екосистем і ризику 

змін окремих параметрів біосфери внаслідок збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій 

військового часу. 
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