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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та умінь, спрямованих 

на засвоєння фундаментальних концепцій теоретичної екології, розуміння принципів 

функціонування екологічних систем, взаємодії живих організмів та людини у соціосфері, знання 

особливостей взаємозв’язків біосфери і техносфери, вміння ідентифікувати глобальні і регіональні 

екологічні проблеми та проблеми ресурсно-еколого-економічного спрямування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. вміти інтерпретувати основні закони природничих наук; 

2. мати навички самостійного пошуку інформації та її узагальнення. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна відноситься до обов’язкових – ОК21 в ОП 

«Філософія». Вона займає центральне місце у природничій підготовці фахівця філософа, 

інтегруючі знання всіх природничих дисциплін у гуманітарну сферу. Викладання даної 

дисципліни спрямовано на теоретичне опанування студентами основ екології та набуття здатності 

до використання отриманих знань, умінь та навичок для екологічного управління всім 

різноманіттям технологічних і соціальних систем. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- визначити і розуміти основні екологічні закономірності у природі та житті людини; 

- набути навички екологічного мислення з метою гармонізації користування благами природи 

та покращення гуманітарних комунікацій; 

- формування навичок взаємокорисної взаємодії з оточуючим середовищем та в різних 

соціальних та історико-культурних групах. 

Що спрямовано на формування наступних компетентностей: 

- ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

- ЗК 2 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

- ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

- ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики. 

- ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Розуміти основні екологічні закони у 
природі та суспільстві 

Лекції, самостійна 
робота 

Контрольні роботи, 
залік 

20 

1.2 Знати структуру та функціонування 
надорганізмових систем – популяції, 
екосистеми, біосфери 

Лекції, самостійна 
робота 

Контрольні роботи, 
залік 

20 

1.3 Знати правила та принципи взаємодії 
людини з довкіллям  

Лекції, самостійна 
робота 

Контрольні роботи, 
залік 

20 

2.1 Визначати проблеми довкілля для їх 
подальшого вирішення 

Лекції, самостійна 
робота 

Контрольні роботи, 
залік 

20 

3.1 Представляти результати пошуку та 
аналізу інформації про актуальні 

Лекції, самостійна 
робота 

Контрольні роботи, 
залік 

10 
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екологічні питання 
4.1 Формулювати власні судження щодо 

поставлених задач з прийняття рішень 
у сфері екології 

Лекції, самостійна 
робота 

Контрольні роботи, 
залік 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

 (код) 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 4.1 

ПРН 7 Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні 

проблеми та суперечності. 

+ + +  + + 

ПРН 10. Мати навички реферування, систематизованого огляду 

та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової 

літератури. 

+ + + + + + 

ПРН 16 Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські 

знання в різних сферах життєдіяльності. 

+  +   + 

ПРН 18 Ефективно працювати з інформацією: добирати  

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

 +  + +  

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 : РН 1.1, 1.3 – 15 балів/8 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 : РН 1.2, 2.1 – 15 балів/8 балів. 

3. Самостійна робота  з тем ЗМ 1: РН 3.1 – 9 бали/5 бали. 

4. Самостійна робота з тем ЗМ2: РН 4.1 – 9 бали/5 бали. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 1.1, 1.2, 1.3 – 16 балів/9 балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.1, 3.1, 4.1 – 16 балів/9 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів. 

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

- підсумкове оцінювання: залік.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових модулів: 

- бали, отримані під час семінарських занять (усне опитування); 

- бали, отримані за модульні контрольні роботи; (виконання письмових завдань); 

- бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку творчої роботи );  

- бали, отримані за підсумкову контрольну роботу (за письмові розгорнуті відповіді). 

 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожен модуль включає в себе лекції, 

семінари та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

входять лекції 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – лекції 6 –9. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється під час семестрового оцінювання 

(семінарські заняття, контрольні роботи, творчі роботи) та підсумкового оцінювання (підсумкова 

контрольна робота (розгорнуті відповіді) (залік)).  
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Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання максимум 80 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 20 балів). 

 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 

Підсумкова 

контрольна 

робота / 

Залік 

40 залікових балів (максимум) 40 залікових балів (максимум)  

20 

балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота  

(творча 

робота ) 

Семінарськ

і заняття 

Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(творча 

робота ) 

Семінарсь

кі заняття 

Модульни

й 

контроль 

9 балів 

(максимум) 

16 балів 

(максимум) 

15 балів 

(максимум) 

9 балів 

(максимум) 

16 балів 

(максимум

) 

15 балів 

(максимум) 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість отримати від 0,5  до 

2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     0,5 бала; 

 логіка викладення      0,5 бала; 

 використання основної і додаткової літератури  0,5 бала; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  0,5 бала. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Творчу роботу студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового модуля. 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9 балів; 

 тема розкрита неповно       7 балів; 

 реферат суто компілятивного рівня     4-5 балів; 

 розкритий лише окремий аспект     1-3 бали. 

Теми творчих робіт  викладач пропонує студентам на початку ЗМ- 1.   

 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Після завершення відповідно Змістового модуля 1 і Змістового модуля 2 проводяться 

контрольні роботи. Завдання контрольної роботи містить 2 запитань, правильна відповідь на 

кожне з яких оцінюється в 7,5 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних 

контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу». 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

 

На передостанньому семінарському занятті, з усього обсягу пройденого й відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу, проводиться підсумкова контрольна робота, яка має 2 

питання. Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне завдання) 

 

Відповідь повна, логічна, подане власне бачення проблеми, зроблені ґрунтовні 19-20 
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висновки й узагальнення                                           

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 4-6 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1-3 

Бали, отримані студентом на підсумковій контрольній роботі, додаються до балів, набраних 

студентом за результатами семестрового оцінювання (семінарські заняття, модульні контрольні 

роботи, творчі роботи ).   

Обов’язковою вимогою для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є набрання 

студентом не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Студенту, який отримав сумарно 

меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для одержання заліку 

необхідно, у визначені викладачем терміни, пройти співбесіду з пропущених тем лекцій та 

семінарських занять для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до складання 

заліку. Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – 40 балів. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 100-60 

Не зараховано / Fail 59-0 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій та самостійної роботи 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
семінари Самостійна 

робота 

1. Аутекологія та демекологія 

1 

Тема 1. Екологія в системі природничих, соціальних 

та технічних наук. Загальна теорія систем і 

системний підхід в екології 

2 2 7 

2 
Тема 2. Загальна теорія систем. Методологія 

екологічних досліджень 
2 - 8 

3 Тема 3. Середовище існування живих організмів - - 8 

4 Тема 4. Популяційна екологія – демекологія - - 7 

5 Самостійна робота 1. Особливості функціонування 

біосфери – глобальної екосистеми Землі 
- - 15 

Контрольна робота 1 - - - 

2. Синекологія. Прикладна екологія в соціосфері 

6 Тема 5. Синекологія 2 - 8 

7 Тема 6. Науково-технічний прогрес, розвиток 

цивілізації та екологія 
 - 7 

8 Тема 7. Поняття «забруднення довкілля». Основні 

види забруднення навколишнього середовища та 

його наслідки 

- - 7 

9 Самостійна робота 2. Екологічний моніторинг як 

спосіб контролю за станом навколишнього 

середовища 

- - 15 

Контрольна робота 2 - - - 
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ВСЬОГО 6 2 82 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Семінари – 2 год. 

Самостійна робота – 82 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Білявський Г.О. Бутченко Л.І. Екологія (теорія та практикум). – К.: Лібра, 2006. – 368 с. 

2. Гандзюра В.П. Екологія: Навчальний посібник. Видання 3-е, перероблене і доповнене – К.: 

ТОВ «Сталь», 2012. – 345 с. 

3. Загальна екологія (Online курс лекцій). – Режим доступу: 

https://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual 

4. Сафранов Т.А., Губанова О.Р., Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи 

природокористування: навчальний посібник. – Львів: "Новий світ-2000", 2013. – 350 с. 

5. Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та 

Олександрівського водосховища (1998–2016 рр.) / [В. Р. Алексієнко, С. Г. Бойченко, М. А. 

Бугема… В. М. Трохимець… та ін.]. – К.: Наукова думка, 2017. – 360 с. 

 

Додаткові: 

6. Барановский В.А. Екологічний атлас України / Барановский В.А. – К.: Географіка, 2000. – 44 с. 

7. Екологічний атлас України. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 104 с. 

8. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За аг. Ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – 

Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 654 с. 

9. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. / Рамад Ф. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 543 с. 

10. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища. Підручник для студентів 

екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. О.І.Бондаря, Г.І. Рудька. – 

К.: Вид-во  «ЕКМО», 2004. – 423 с. 

11. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. – К.: ТОВ 

«Центр екологічної освіти та інформації» – Т. І: А-Е. – 2007. – 432 с.; Т. 2: Є-Н. – 2007. – 

416 с.; Т. 3: О-Я. – 2008. – 472 с. 

12. Екологія людини: Навчальний посібник / Л.І. Сандуляк, Л.Л. Товажнянський, 

Ю.Г.Масікевич та ін., – Чернівці: "Зелена Буковина", 2005. – 240 с. 

13. Серебряков В.В., Трохимець В.М., Мякушко С.А., Алексієнко В.Р., Лопарев С.О. Зоологія 

хордових: підручник. – К.:  ВПЦ «Київський університет», 2020. – 665 с. 

 

Інтернет джерела: 

14. Загальна екологія (курс лекцій в мережі, доступний за посиланням 

https://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual). 
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