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ВСТУП 

 

Анотація 

Мета навчальної дисципліни  «Екологія людини» – формування знань щодо 

оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому 

середовищі та збереження генофонду людської популяції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент засвоює  теорію і 

методологію екології людини;  понятійно-термінологічну базу екології людини; 

взаємовідношення людини із навколишнім середовищем; рівні взаємовідносин 

між людиною і середовищем її існування; негативні фактори навколишнього 

середовища та їх вплив на життєдіяльність і здоров’я  людини;   правила 

здорового способу життя та раціонального харчування. 

Ключові слова: екологія людини, генофонд популяції, навколишнє 

середовище, екологічні чинники, життєдіяльність людини, здоров’я людини, 

раціональне харчування, адаптація організму людини, демографічна ситуація, 

екологічна культура і освіта. 

 

Аbstract 

The purpose of the discipline "Human Ecology" - the formation of knowledge 

about the optimal existence of man in an environmentally safe environment and the 

preservation of the gene pool of the human population. As a result of studying the 

discipline the student learns the theory and methodology of human ecology; conceptual 

and terminological basis of human ecology; human relationship with the environment; 

levels of relationships between man and his environment; negative environmental 

factors and their impact on human life and health; rules of healthy lifestyle and 

nutrition. 

Key words: human ecology, population gene pool, environment, ecological 

factors, human vital activity, human health, rational nutrition, adaptation of the human 

body, demographic situation, ecological culture and education. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –4 Галузь знань                                       

10 Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 2-й 2-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

Спеціальність 

101 Екологія 

 

Освітня програма                   

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекцій 

30 год. 6 год. 

Практичні 

15 год. 4 год. 
Загальна 

кількість годин 

- 120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній рівень: 

перший 

 (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

75 год. 110 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Екологія людини» є формування у 

студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

Здатність працювати в команді. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Екологія людини» є:
 
навчальні 

дисципліни «Біологія», «Загальна екологія», «Екологічна безпека», «Соціологія».
 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та оптимального природокористування. 

Уміти формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рівень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

 

Тема 1. Предмет, завдання і функції екології людини та історія  її розвитку 

як науки [1] – стор. 8-17; 23-25 [2] – стор. 10-26; [3] – стор. 9-18; 33-53. 

Тема 2. Антропоекосистема як основний об’єкт дослідження екології 

людини [1] – стор. 21-23;  [3] – стор. 90-112. 

Тема 3. Етапи взаємодії людини і навколишнього природного середовища 

[2] – стор. 244-252; [3] – стор. 59-88; [5] – стор. 59-68; [7] – стор. 15-19. 

Тема 4. Вплив навколишнього середовища на генофонд популяції  [2] – 

стор. 334-341;  [3] – стор. 18-33. 

Тема 5. Соціально-демографічні аспекти екології  людини  [2] – стор. 132-

146; [3] – стор. 147-165; [4] – стор. 254-269; [7] – стор. 45-48. 

Тема 6. Сучасні проблеми безпеки людства. Оцінювання ризику небезпек 

[3] – стор. 240-268; [4] – стор. 57-79;  [7] – стор. 41-45. 

Тема 7. Складові способу і якості життя. Рівень розвитку людського 

потенціалу [1] – стор. 107-108; [3] – стор. 183-213, стор. 214-239; [4] – стор. 94-97;  

[5] – стор. 243-271. 

 

Змістовий модуль 2. Здоров’я як визначальна характеристика спільноти 

людей в антропоекосистемі 

 

Тема 8. Здоров’я як екологічна проблема. Структура і зміст поняття 

здоров’я. Критерії здоров’я людини  [3] – стор. 269-281; [4] – стор. 181-186; [5] – 

стор. 116-122; [6] – стор. 94-101; [7] – стор. 19-21. 

Тема 9. Медико-екологічна діагностика стану здоров’я людини [4] – стор. 

204-218; [5] – стор. 277-279; [6] – стор. 98-108. 

Тема 10. Екологічні чинники впливу на стан здоров’я людини [1] – стор. 25-

50; [2] – стор. 147-176, стор. 193-197; стор.277-333;  [3] – стор. 282-299; [4] – стор. 

98-159; [6] – стор. 56-80. 
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Тема 11.  Реакція організму людини на вплив чинників довкілля [3] – стор. 

299-307; [6] – стор. 121-123. 

Тема 12. Поняття про основний обмін. Чинники, що впливають на 

особливості харчування [3] – стор. 113-128;  [6] – стор. 108-114, стор. 25-26; [7] – 

стор. 56-62. 

Тема 13. Принципи раціонального харчування. Сучасні тенденції розвитку 

типів харчування [1] – стор. 104-106;  [3] – стор. 129-146;  [6] – стор. 26-52. 

Тема 14. Адаптація внутрішнього середовища організму до зовнішніх 

впливів та біоритми людини.  Основні складові здорового способу життя. [1] – 

стор. 66-82, стор. 107-110;   [3] – стор. 308-326;  [4] – стор. 218-225, стор. 241-252; 

[5] – стор. 76-103; [7] – стор. 21-26, стор. 36-40. 

Тема 15. Людина як особистість і соціальна істота. Екологічна культура, 

освіта і виховання [3] – стор. 337-363;  [4] – стор. 278-291. 

 

 
 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

Тема 1. Предмет, завдання і функції екології людини та історія  її 

розвитку як науки 
7 2 - - 5 8 1 - - 7 

Тема 2. Антропоекосистема як основний об’єкт дослідження 

екології людини 
7 2 - - 5 8 - - - 8 

Тема 3. Етапи взаємодії людини і навколишнього природного 

середовища 
8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 4. Вплив навколишнього середовища на генофонд популяції 10 2 2 - 6 8 - - - 8 

Тема 5. Соціально-демографічні аспекти екології  людини   10 2 2 - 6 10 1 2 - 7 

Тема 6. Сучасні проблеми безпеки людства. Оцінювання ризику 

небезпек 
9 2 2 - 5 8 - - - 8 

Тема 7. Складові способу і якості життя. Рівень розвитку 

людського потенціалу 
9 2 - - 7 10 1 - - 9 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 6 - 40 60 3 2 - 55 

Змістовий модуль 2. Здоров’я як визначальна характеристика спільноти людей в антропоекосистемі 

Тема 8. Здоров’я як екологічна проблема. Структура і зміст 

поняття здоров’я. Критерії здоров’я людини   
6 2 - - 4 7 1 - - 6 

Тема 9. Медико-екологічна діагностика стану здоров’я людини 8 2 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 10. Екологічні чинники впливу на стан здоров’я людини 8 2 2 - 4 7 1 - - 6 

Тема 11.  Реакція організму людини на вплив чинників довкілля 7 2 - - 5 7 - - - 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 12. Поняття про основний обмін. Чинники, що впливають на 

особливості харчування 
6 2 - - 4 7 - - - 7 

Тема 13. Принципи раціонального харчування. Сучасні тенденції 

розвитку типів харчування 
9 2 3 - 4 9 - 2 - 7 

Тема 14. Адаптація внутрішнього середовища організму до 

зовнішніх впливів та біоритми людини.  Основні складові 

здорового способу життя. 

9 2 2 - 5 8 - - - 8 

Тема 15. Людина як особистість і соціальна істота. Екологічна 

культура, освіта і виховання 
7 2 - - 5 8 1 - - 7 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 9 - 35 60 3 2 - 55 

Разом за курсом  120 30 15 - 75 120 6 4 - 110 



Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

1 Тема 1. Вивчення впливу мутагенів навколишнього 

середовища на апарат спадковості людини. Класифікація 

спадкових хвороб та причини їх виникнення 

2 - 

2 Тема 2. Аналіз демографічної ситуації в Україні та 

окремих її регіонах 
2 2 

3 Тема 3. Кількісне оцінювання ризику небезпеки для 

життя та здоровья людини 
2  

Разом за змістовим модулем 1 6 2 

Змістовий модуль 2. Здоров’я як визначальна характеристика спільноти людей в 

антропоекосистемі 

4 Тема 4. Оцінка основних показників індивідуального 

рівня здоров’я. 
2 - 

5 Тема 5. Аналіз  стану  та причин захворюваності 

населення України (робота з медико-демографічним 

атласом України). 

2 - 

6 Тема 6. Визначення добового раціону харчування з 

урахуванням енерговитрат. 
3 2 

7 Тема 7. Визначення біоритмів організму людини 2 - 

Разом за змістовим модулем 2 9 2 

Усього годин 15 4 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

 ___ підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

 ___ підготовка до практичних занять – 2 години на 1 заняття; 

 ___ підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  
 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Підготовка до лекцій  (самостійне опрацювання 

лекцій для заочної форми навчання) 
15 36 

2 Підготовка до практичних робіт  15 4 

4 Підготовка до поточного модульного контролю 15 - 

5 Підготовка контрольної роботи - 40 

6 Підготовка до екзамену 15 30 

Разом 60 110 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• виконання завдань на практичних заняттях; 

• тестові завдання для поточного модульного контролю; 

• виконання контрольної роботи (для  заочної форми навчання); 

• екзамен. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю  і оцінки з екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

за виконання практичних робіт та тестових завдань для поточного модульного 

контролю, підготовку і презентацію реферату. 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок складає 40 

балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

екзамену. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

практичних заняттях. Метою підготовки і презентації реферату є 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів  

та їх оцінювання 

Практичні роботи 

    Кількість балів 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

5 5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана 

самостійно, чітко сформульовані цілі та завдання. Звіт 

відповідає встановленим вимогам, містить аргументовані 

висновки.  

4 4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; в цілому 

правильно складає звіт та робить висновки. 

3 3 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує практичну роботу згідно з 

інструкцією, іноді після консультації викладача. Складає 

звіт, але висновки не досить обґрунтовані. 

2 2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує роботу згідно з інструкцією; складений 

звіт містить неточності у висновках та помилки. 

1 1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує практичну роботу під керівництвом 

викладача. Складений звіт містить помилки і  неточності 

у висновках. 

0 0 Робота не виконувалася 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми – 35 

балів ( 7 робіт по 5 балів), для заочної форми – 10 балів (2  роботи по 5 балів). 
 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 15 балів  
 

Реферат та його презентація 

    Кількість балів 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

10 10 

Тему реферата розкрито повністю. Відповідь правильна, 

повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить 
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аргументовані висновки. Реферат оформлено за вимогами. 

8 8 

Тему реферата розкрито повністю. Відповідь в цілому 

правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу і 

оформленні реферату.  

5 5 
Тему реферата розкрито не повністю. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. 

4 4 

Оформлення реферату не відповідає вимогам. Відповідь 

має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія 

2 2 
Оформлення реферату не відповідає вимогам. Немає 

презентації. 

0 0 Реферат не виконувався 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми – 10 

балів ( 1реферат по 10 балів), для заочної форми – 10 балів (1  реферат по 10 балів). 

 

Контрольна робота (для заочної форми навчання) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

35-40 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. 

Використані не тільки рекомендовані джерела інформації, а й новітні, 

самостійно знайдені у періодичних виданнях та в Інтернет-ресурсах. 

Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота достатньо 

ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент вільно орієнтується в 

матеріалах. 

26-34 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела 

інформації. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота 

оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під 

час захисту роботи студент орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

неточності. 

16-25 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані формально або не зв’язані з матеріалами роботи. В 

оформлені роботи є порушення вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є 
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помилки та неточності. 

1-15 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. 

Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент слабо орієнтується в 

матеріалах, у відповідях є помилки.  

0 Роботу не виконано 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (заочна форма): 40 

балів за контрольну роботу 

 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

        Підсумковий контроль складається з тестування і письмової відповіді на 3 

контрольні питання. 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

Контрольне питання (1 питання - 10 балів) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

10 

Вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за 

необхідністю) аргументованість висновку. 

8 Вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні. 

6 
Вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні приклади та 

аргументація висновку. 

4 
Невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами. 

2 Невірна відповідь. 

0 Відсутність відповіді. 
 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних завдань 7 х 5 бали = 35 балів 2 х 5 балів = 10 балів 

Підготовка і захист реферату 1 х 10 балів = 10 балів 1 х 10 балів = 10 балів 

Поточний модульний контроль 1 х 15 балів = 15 балів - 

Виконання контрольної роботи - 1 к.р. х 40 балів  = 40 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 балів 100 балів 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання  

  

Елемент 

програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

 

Т1 

Практична робота № 1 5 
 

- 
Т2 

Т3 

Т4 

Т5 Практична робота № 2 5 Практична робота № 2 5 

Т6 
Практична робота № 3 5 - 

- 

 Т7 

ЗМ 2 

Т8 
Практична робота № 4 

5 

 
- 

 Т9 

Т10 
Практична робота № 5 5 - 

- 

 Т11 

Т12 
Практична робота № 6 5 Практична робота № 6 

5 

 Т13 

Т14 
Практична робота № 7 5 - - 

Т15 

 
Реферат 10 Реферат 10 

ПМК Тестові завдання 15 - - 

Контрольна 

робота 
- - Контрольна робота 40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума балів - 100 - 100 

 

 

9. Засоби навчання 

 

1. Методичні вказівки і прилади до виконання практичних робіт. 

2. Мультимедійна проекційна апаратура, ноутбук для презентацій (з 

використанням програми Microsoft PowerPoint). 

3. Бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні  

рекомендації, наукова література тощо).  

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, пояснювально-ілюстративний. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Василенко І.А., Трус І.М., Півоваров О.А., Фролова Л.А. Екологія людини: 

підручник. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 183 с. 

2. Гончаренко М.С. , Бойчук Ю.Д. Екологія людини: навчальний посібник: за ред. 

Н.В. Кочубей.  Суми: ВТД «Університетська книга»: Київ: Видавничий дім 

«Княгиня Ольга», 2005. 394 с. 

3. Димань Т.М. Екологія людини: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2009. 376 с. 

4. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручник. 2-ге видан. Рівне, 

2013. 385 с. 

5. Некос А. Н., Багрова Л. О., Клименко М. О. Екологія людини: підручник.  

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. 346 с. 

6. Петрук В.Г., Турчик М.П., Бобко О.О. Екологія людини. Частина 1 : 

навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2011. 148 с. 

7. Соломенко Л. І. Екологія людини : навчальний  посібник. Київ : «Центр 

учбової літератури», 2016. 120с. 

 

Допоміжна 

1. Білявський Г.О., Фурдуй  Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології : підручник,    

2-ге вид. Київ: «Либідь», 2005. 408 с. 

2. Василенко І.А. Півоваров О.А., Куманьов С.О.  Збірник задач та вправ з 

екології та хімії навколишнього середовища: навчальний посібник, вид. 3-є 

доп. і перероб. Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2015.  216 с. 

3. Димань Т.М., Мазур Т.Г. Безпека продовольчої сировини і харчових 

продуктів. Київ: Академія, 2011. 520 с. 

4. Дубовий В.І., Дубовий О.В. Екологічна культура: навчальний посібник. 

Херсон: Грінь Д.С., 2016. 256 с. 

5. Желібо Є. П., Заверуха Н.М.,Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: 

підручник / за ред. Є.П. Желібо. 6-те видан.  Київ: «Каравела», 2008. 344 с. 

6. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : навч. посіб.  

Київ: Основа, 2016. 267 с. 



 

18 

 

 

7. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2003.416 с. 

8. Зубар Н.М., Руль Ю.В., Булгакова М.К. Фізіологія харчування: практикум : 

навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 208 с. 

9. Павлоська Л.Ф., Дуденко Н.І., Дмитрієвич Л.Г. Основи фізіології, гігієни 

харчування та проблеми безпеки харчових продуктів. Суми, 2007. 440 с. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. URL: 

http://www.menr.gov.ua/.  

2. Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua. 

3.  http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Національна бібліотека України імені  В.І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/. 

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua. 

6. Національний екологічний центр України. URL: . 

7. World Health Organization/ URL: https://www.who.int/countries/ukr/ru/. 
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