




1. Мета дисципліни. 

 Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основними фундаментальними 

положеннями теоретичної екології, принципами функціонування екологічних систем, 

особливостями взаємозв’язків біосфери й техносфери, з глобальними й регіональними 

екологічними проблемами, з проблемами ресурсно-еколого-економічного спрямування, з 

основними принципами безпеки життєдіяльності в умовах забруднення довкілля різними 

факторами, а також на забезпечення відповідних сучасним вимогам знань студентів про 

загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, передусім  

техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров‘я людини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 

1. Знати – основні життєві форми організмів.  

2. Вміти –  здійснювати  аналіз й інтерпретацію результатів  досліджень. 

3. Володіти елементарними навичками – роботи з довідковою літературою та 

представленням інформації. Володіти українською мовою на базовому рівні. 

3. Анотація навчальної дисципліни.  

Дисципліна є складовою циклу фундаментальної, гуманітарної та 

загальноекономічної підготовки фахівців. Введення до навчального плану даної дисципліни 

рекомендовано Науково-методичною радою університету оскільки екологізація всіх сфер 

діяльності людини є загально визнаним пріоритетом держав і міжнародних інституцій в 

галузі вищої освіти. Предметом сучасної екології є взаємовідносини  організмів  із  

довкіллям та структурно-функціональна  організація  надорганізмових систем  (популяцій,  

угруповань,  екосистем,  біосфери), механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.  

Дисципліна є науковою основою всієї природоохоронної роботи, а також невід’ємною 

складовою екологічного менеджменту, екологічного прогнозування, оптимізації тих чи 

інших форм господарської, соціальної чи іншої діяльності людини в сучасному та 

історичному аспекті. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Формувати загальні компетентності: (ЗК 1, 2, 6):  здатність  реалізувати  свої  права  і  

обов’язки  як  члена суспільства, усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного 

демократичного)  суспільства  та  необхідність його сталого розвитку,  верховенства   права,   

прав   і  свобод   людини   і громадянина в Україні; 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, 

навички  використання  інформаційних  і  комунікаційних технологій та фахові 

компетентності (ФК 2,9): здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань, здатність застосовувати інноваційні підходи у процесі 

дослідженні феномену релігії. 

2. Опанувати сучасні підходи і положення, концепції екосистемної організації життя  в 

біосфері Землі; функціональну роль окремих компонентів екосистеми у процесах 

формування біопродуктивності екосистем та якості середовища; основні методи екологічних 

досліджень; особливості взаємодії і взаємозв'язків всіх компонентів у природничо-соціально-

економічній та технологічній сферах; основні глобальні та регіональні екологічні проблеми, 

роль людини і суспільства в їх виникненні та напрямки їх подолання; засади сталого 

(еколого-збалансованого) розвитку суспільства і принципи стратегії збереження довкілля та 

життя на Землі. 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

 
  

Форми  

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток 

у 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1. Знання 

1.1 Знати предмет і завдання сучасної екології як 

науки. 

 

 

 

 

Лекції, 

семінари, 

сам. робота 

 

 

 

 

 

Експрес-

опитування, усна 

доповідь, участь в 

обговоренні, 

поточна КР, МКР 

 

10 

1.2 Знати сучасні підходи і положення, концепції 

екосистемної організації життя  в біосфері 

Землі. 

5 

1.3 Розуміти функціональну роль окремих 

компонентів екосистеми у процесах 

формування біопродуктивності екосистем та 

якості середовища 

5 

1.4 Знати основні методи екологічних досліджень. 5 

1.5 Розуміти особливості взаємодії і взаємозв'язків 

всіх компонентів у природничо-соціально-

економічній та технологічній сферах. 

5 

1.6 Характеризувати основні глобальні та 

регіональні екологічні проблеми, роль людини 

і суспільства в їх виникненні та напрямки їх 

подолання 

10 

1.7 Знати засади сталого (еколого-збалансованого) 

розвитку суспільства і принципи стратегії 

збереження довкілля та життя на Землі 

5 

2. Уміння 

2.1 Обирати адекватні підходи щодо оцінки 

екологічної ситуації. 

 

Лекції, 

семінари 

сам. робота 

 

 

 

Експрес-

опитування, усна 

доповідь, участь в 

обговоренні, 

поточна КР, МКР 

 

 

5 

2.2 Аналізувати результати екологічних 

досліджень. 

10 

2.3 Знаходити і виокремлювати важливі екологічні 

аспекти в технічній, економічній та суспільній 

сферах діяльності людини. 

5 

2.4 Оцінювати роль екологічних факторів у 

розвитку і функціонуванні різних об’єктів 

людської діяльності. 

10 

3. Комунікація 

3.1 Брати участь у навчальній комунікації 

українською мовою. 

Семінари, 

лекції, 

сам. робота 

Експрес-

опитування, усна 

доповідь, участь в 

обговоренні, 

поточна КР, МКР 

 

10 

4. Автономність і відповідальність  

4.1 Усвідомлювати відповідальність за власні 

рішення при організації комплексного 

сам. робота, 

семінари 

Усна доповідь. 15 



дослідження екосистем, біоценозів чи окремих 

угруповань в екосистемах різних типів та 

масштабів. 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

 

Програмні результати  

навчання 

(за освітньою програмою) 

1.1 
1.

2 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

1.

6 

1.

7 
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН 1 Вільно спілкуватися з професійних 

питань державною та іноземною мовами 

усно і письмово, використовувати мови для 

ефективної міжкультурної комунікації. 

+ + + + + + + +  + + +  + + 

ПРН 4 Організовувати процес навчання і 

самоосвіти 
+ + + + + + + + + + + +  + + 

ПРН 12 Презентувати власний погляд у 

відкритих дискусіях з релігієзнавчої 

проблематики. 
+ + + + + + + + + + +    + + 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 - семестрове оцінювання:  

 Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів. Форми поточного та 

модульного контролю із зазначенням оцінюваних результатів навчання (РН) та 

мінімальну/максимальну кількість балів при оцінюванні наведено в таблиці: 

  

Види робіт та форми їх контролю, 

результати навчання, які оцінюються 

1 змістовий модуль 2 змістовий модуль 

Min. – 30 Max. – 50 Min. – 30 Max. – 50 

Поточні контрольні роботи, експрес-

опитування та участь у дискусії під час 

лекційних занять. РН 1.1-1.7, 2.1.-2.4, 

3.1. 

8 15 8 15 

Поточний контроль та участь у дискусії 

під час семінарських занять. РН 1.1.-1.7, 

2.1.-2.4, 3.1. 

5 8 5 8 

Усні доповіді на семінарських заняттях. 

РН 1.1.-1.7, 2.1.-2.4, 3.1, 4.1. 

4 7 4 7 

Модульна КР №1. РН 1.1.-1.5, 2.1.-2.4, 

3.1.  

12 20   

Модульна КР №2. РН 1.6.-1.7, 2.1.-2.4, 

3.1. 

  12 20 



 

- підсумкове оцінювання:  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 

Для студентів, які набрали сумарно менше ніж 60 балів, для одержання заліку 

обов’язково необхідно скласти матеріал (не пізніше як за тиждень до завершення курсу) 

за темами, за якими виникла заборгованість, у вигляді написання поточних контрольних 

робіт, усних відповідей і виконання самостійних письмових завдань.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Усі результати навчання оцінюються на лекціях та семінарських заняттях упродовж 

семестру. Після завершення відповідних тем для перевірки теоретичних знань проводяться 

поточні письмові контрольні роботи з тестовими та відкритими завданнями. Оцінювання 

знань та комунікативних навичок відбувається систематично, упродовж семестру, відповідно 

до тематичного плану лекційних та семінарських занять. Сума балів за семестр обчислюється 

за принципом накопичення: максимум 100 балів, мінімум 60 балів. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій, семінарських занять, 

завдань для самостійної роботи 

 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Семінари С/Р Конс. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Аутекологія та демекологія» 

1 Предмет, завдання та основні поняття екології.  2 1 - - 

2 Неоекологія та поняття енвайронментології.    2  

3 Основні поняття системного підходу в екології 2 1 - - 

4 
Методологія досліджень в екології. Основні 
екологічні закони 

 2 2  

5 Системні закони 2  5  

6 Чинники зовнішнього середовища  2  - - 

7 
Основні стратегії пристосування живих 
організмів до середовища. Основні чинники, що 
визначають характеристики екосистем 

 2 2  

8 Класифікація екочинників 2    

9 
Екологічна ніша як фундаментальне поняття 
екології 

2 1 - - 

10 
Адаптація – основний механізм пристосування 
організмів до довкілля. 

 1   

11 Популяційна екологія 1  5 - 

12 
Особливості екологічних досліджень на 
аутекологічному та демекологічному рівнях 

2  5 - 

13 
Структура популяції та екологічні стратегії. 

Статичні та динамічні параметри популяції 
 2   

14 Класифікація популяцій   2  

Модульна контрольна робота 1 1  - - 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Синекологія та екологічний моніторинг» 
15 Поняття про синекологію 2  - - 

16 
Науково-технічний прогрес, розвиток цивілізації 
та екологія 

2  10  

17 Діяльність всесвітніх екологічних організацій   2  

18 
Cукцесія та її роль в глобальних екологічних 
процесах 

2    

19 
Біорізноманіття та видове багатство: різниця та 

значення 
  2  

20 Стійкість та продуктивність екологічних систем  1   

21 Екологічна криза. Концепція сталого розвитку  1   

22 
Екологічні проблеми атмосфери та принципи 
охорони повітряного середовища 

2  - - 

23 Екологія атмосфери, гідросфери та літосфери 1  - - 

24 
Екологічний моніторинг як спосіб контролю за 
станом навколишнього середовища в 
історичному та сучасному аспекті 

2  5 - 

25 
Забруднення атмосфери та водних екосистем. 
Проблема твердих побутових відходів 

 2 2  

26 Альтернативні джерела енергії   2  
Модульна контрольна робота 2 1  - - 
Консультація -  - 2 

Всього годин за семестр  28 14 46 2 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:         
Лекцій – 28 год. 
Семінари -14 год 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 46год. 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Сафранов Т.А. Еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник / 

Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. - Львів: "Новий світ-2000", 2013 - 350 с. 

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

В.П. Гандзюра– К.: ТОВ «Сталь», 2012. – 345 с. 

3. Білявський Г.О. Екологія (теорія та практикум)./ Білявський Г.О., Бутченко Л.І.  – К.: 

Лібра, 2006.-368с. 

4. Лукашов Д.В. Безпека життєдіяльності: Курс лекцій для студентів біологічних 

факультетів. – К., 2004. – 180 с. 

5. Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для студентів 

вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2011. 

6. Яремчук І.Г. Економіка природокористування.— К., 2000. — 431 с. 

7. Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності.— К., 

2006.— 304 с. 

8. Желібо Є. П„ Заверуха Н. М., Запарний В. В. Ж516 Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. 

/ За ред, Є. П. Желібо. 6-е вид. - К.: Каравела, 2008. — 344 с 

Додаткова: 

1. Барановский В.А. Екологічний атлас України. / Барановский В.А. – К.: Географіка, 

2000. – 44 с. 

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



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

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

5. 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. 

6. 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. 

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

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