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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість 

кредитів - 3 

Галузь знань: 

10 Природничі науки; 

18 Виробництво і 

технології 

Спеціальність: 

101 Екологія; 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

 

Нормативна 

Модулів - 1 Освітня програма: 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища; 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 

1-й 

Загальна 

кількість  

годин - 90 

Семестр 

1-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної 

роботи  

студента - 8 

Освітній рівень: 

бакалавр 
Лекції 

15 

Практичні роботи 

15 

Самостійна робота 

90 

Вид контролю: 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:3. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є: надання студентам початкових знань з 

основного понятійно-термінологічного апарату та фундаментальних основ сучасної екології, 

особливостей навчання за фахом «екологія», матеріалу щодо найважливіших напрямків роботи 

екологічних служб, які знайдуть своє застосування в практичній роботі фахівця-еколога. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є: формування у 

студентів теоретичних знань і практичних умінь їх застосування для вирішення конкретних 

завдань, для самостійного розв'язання науково-дослідних проблем, що постають перед 

екологом як фахівцем в різних галузях народного господарства 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- специфіку підготовки фахівця-еколога у ВНЗ; 

- ключові поняття з екології; 

- кваліфікаційні вимоги до фахівця екологічної спеціальності; 

- організаційні та структурні особливості Міністерства природних ресурсів 

України та його основних підрозділів; 

- елементи наукових досліджень, які б дозволили на високому кваліфікаційному 

рівні використовувати їх для формування своєї професійної діяльності. 

вміти: 

- бачити, усвідомлювати і розуміти проблему; 

- аналізувати інформацію; 

- визначати мету діяльності (своєї або колективу); 

- моделювати можливі шляхи вирішення проблем; 

- визначати засоби досягнення мети і економічно оцінювати їх ефективність; 

- коригувати процес досягнення мети; 

- прогнозувати результати діяльності. 

Згідно з вимогами (освітньо-професійної) програми студенти повинні досягти таких 

результатів навчання (компетентностей): о усвідомлювати і застосовувати теоретичні основи 

екології та охорони довкілля; о володіти екологічною термінологією та використовувати її на 

практиці; о засвоїти кваліфікаційні вимоги до фахівця - еколога; о орієнтуватися в системі 

наскрізної екологічної освіти; о використовувати знання сучасних екологічних проблем; о 

обирати найраціональніші способи розв'язання завдань екологічного спрямування; о 

опрацьовувати основну і додаткову навчальну літературу, знаходити інші інформаційні 

джерела та працювати з ними під час виконання завдань поза аудиторної самостійної роботи. 

Міждисциплінарні зв'язки. Дана дисципліна представляє собою спеціалізовану 

дисципліну, яка тісно пов'язана із фундаментальними та фаховими дисциплінами, серед яких 

геологія з основами геоморфології, загальна гідрологія, метеорологія та кліматологія, основи 

загальної екології та неоекології, раціональне використання природних ресурсів та ін. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К01. Знання та розуміння предметної області 

та професійної діяльності 

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

К11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт  

ПР01. Демонструвати розуміння основних 

принципів управління природоохоронними 

діями та/або екологічними проектами. 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 

правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в галузі 
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К13. 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.  

К14. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

К15. Здатність до критичного осмислення 

основних теорій, методів та принципів 

природничих наук. 

К18. Здатність до оцінки впливу процесів 

техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних 

ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю 

К21. Здатність обґрунтовувати необхідність 

та розробляти заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-біологічного 

різноманіття та формування екологічної 

мережі. 

К30. Здатність до самостійного орієнтування 

в рекреаційній мережі природно-курортних 

територій України та вести роз’яснювально-

просвітницьку діяльність ходо їх охорони 

природничих наук, що необхідні для аналізу 

і прийняття рішень в сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 

використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР13. Уміти формувати ефективні 

комунікативні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 

сфері екології. 

ПР14. Уміти доносити результати діяльності 

до професійної аудиторії та широкого загалу, 

робити презентації та повідомлення. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і 

практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля. 

ПР25. 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. 

ПР26. Вміти виявляти геопатогенні та 

геопозитивні зони, оцінювати можливий 

ризик виникнення кризових геологічних 

явищ та катастроф. 

ПР27. Вміти приймати організаційні, 

нормативно-правові, природоохоронні та 

інші рішення, які забезпечують екологічно-

безпечне функціонування інженерно-

технічної інфраструктури. 

ПР29.. Вміти оцінювати перспективи 

управління і характеристики курортної та 

рекреаційної діяльності, надавати 

рекомендації щодо раціонального 

використання природних ресурсів для 

рекреаційної діяльності. 

 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К02 Знання і критичне розуміння предметної 

області та професійної діяльності. 

К05. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та забезпечення 

сталого розвитку суспільства.  

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з біології, хімії, 

фізики, математики, біотехнології та 

фахових і прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для моделювання 

та вирішення конкретних природозахисних 
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К 9. 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. 

 К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та кризових явищ і 

процесів 

задач у виробничій сфері. 

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що відбуваються у 

ньому 

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх реалізації 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати 

природні та штучні системи і процеси в 

основі природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Етапи розвитку екологічної освіти. Основні положення Концепції 

екологічної освіти в Україні. Елементи основ студентських наукових досліджень. 

Тема 1. Екологія як наука. 

Вчення про екологію як науку: зміст, розділи, тематика екології, її зв'язок з іншими 

дисциплінами. Історія розвитку відносин між людиною та природою Роль екологічних знань. 

Основні екологічні вчення. Розділи екології: аутекологія, демекологія, синекологія. 

Найважливіші терміни та поняття екології. Вчення про неоекологію як екологію сучасних 

екосистем. Вчення про екосистему, біогеоценоз, біоценоз, біотоп. Завдання екології та 

проблеми, які вона досліджує: механізми адаптації до середовища, регуляція чисельності 

популяції, управління продукційними процесами, стійкість природних та антропогенних 

ценозів. Найважливіші сучасні екологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення. 

Уявлення про ноосферу. Концепція стійкого розвитку як основний загальновизнаний шлях 

розвитку відносин між людським суспільством та природою на сучасному етапі. Екологічна 

обґрунтованість природокористування, закони невиснажливого природокористування. 

Основні екологічні закони, закони Коммонера, закони Чіраса. 

Тема 2. Екологічна освіта. 

Уявлення про екологічну освіту. Основні етапи розвитку вищої екологічної освіти. 

Визначення поняття сталий розвиток та освіта для сталого розвитку. Головна роль 

екологічної освіти в процесі впровадження освіти для сталого розвитку. Основні положення 

Концепції екологічної освіти України: принцип неперервності екологічної освіти, мета та 

завдання екологічної освіти. Зміст та структура формальної і неформальної екологічної 

освіти. Найважливіші ідеї екологічної освіти та шляхи їх реалізації. Компоненти екологічної 

освіти: екологічні знання, екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика, 

екологічна культура. Схема екологічної освіти в Україні за рівнями навчання. Особливості 

екологічної освіти в дошкільних та шкільних освітніх закладах. Шкільна програма курсу 

«Екологія рідного краю». Мета вищої екологічної освіти - формування в майбутніх фахівцях 

екологічної культури. Загальні уявлення про екологічну культуру. Відмінності екологічної 

культури від екологічного виховання. Шляхи формування та пріоритети екологічної 

особистості. 

Тема 3. Система вищої освіти в Україні. 

Закон України «Про вищу освіту»: структура вищої освіти; зміст вищої освіти, 

стандарти вищої освіти. Входження України до Болонського процесу. Завдання вищої школи 

щодо відповідності рівню вимог міжнародної спільноти до майбутніх фахівців. Особливості 

вищої освіти за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування». Поняття освітньо-кваліфікаційних рівнів та освітньо-

професійних програм вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця-еколога, 

професійна кваліфікація. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця-еколога: 

структура за циклами навчання. Особливості підготовки фахівців екологів у вищому 

навчальному закладі. Кадрове, методичне та матеріально- технічне забезпечення їх підготовки 

у ЗНУ. Навчальні дисципліни загальноосвітнього, гуманітарного, фахово-спрямованого 

циклів. Блок загальноосвітніх наук як фундамент для засвоєння фахово-спрямованих наук. 

Значення дисциплін гуманітарного блоку для формування світогляду майбутнього фахівця 

еколога. Блок фахово-спрямованих наук для формування знань, умінь і навичок з майбутньої 

спеціальності у фахівця-еколога. Варіативна компонента стандарту вищої освіти, як вона 

формується. Уявлення про дисципліни, що вивчаються за обранням студентів. Завдання 
кожної дисципліни, її зміст та значення для формування майбутнього фахівця-еколога. 

Тема 4. Наукова складова навчального процесу. 

Наукова складова навчального процесу. Студент і науково-дослідницька діяльність. 

Предмет та сутність науки. Наукова новизна й гіпотеза, явище та закономірність. Методи й 
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методики наукових досліджень. Екологічні дослідження, їх основні напрями. Визначення 

проблеми. Вимоги до тематики наукових досліджень. Вибір теми та реалізація наукового 

дослідження. Наукові школи та напрями наукових досліджень у ВНЗ, у якому студент 

навчається. Студентська науково-дослідна робота в даному ВНЗ. Робота з каталогами у 

бібліотеці. Вимоги до оформлення та форм впровадження результатів наукових досліджень. 

Правила оформлення літературних посилань. Творчо-розвиваючі види студентської 

діяльності. Післявузівська діяльність. 

Розділ 2. Практична підготовка майбутнього фахівця-еколога. Базові основи 

екологічного управління. 

Тема 5. Система екологічного управління загального та спеціального 

призначення. 

Органи управління в екологічній сфері. Система екологічного управління загального та 

спеціального призначення. Правова основа управління в екологічній сфері та його загальні й 

спеціальні функції. Міністерство екології та природних ресурсів України та засади його 

діяльності. Основні завдання Міністерства екології та природних ресурсів України. Структура 

органів міністерства екології та природних ресурсів України. Центральні, регіональні та 

місцеві органи управління в екологічній сфері, органи загального і спеціального управління в 

галузі охорони навколишнього природного середовища, в галузі використання окремих 

природних ресурсів та охорони інших об'єктів і територій, а також сфер екологічної 

діяльності. 

Тема 6. Органи контролю за станом навколишнього природного середовища. 

Державні органи контролю за станом навколишнього природного середовища. 

Державна екологічна інспекція, її структура та завдання. Громадський екологічний контроль. 

Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища. 

Основні завдання громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного 

середовища. Об'єкти громадського контролю. Організація та здійснення громадського 

контролю, права громадських інспекторів, їх взаємодія з державними органами контролю 

стану навколишнього природного середовища. Міжнародне співробітництво у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. Міжнародні екологічні організації. 

Тема 7. Сфера діяльності фахівця - еколога. 

Природно-ресурсний потенціал України. Сучасне народне господарство України та 

класифікація його найважливіших галузей. Роль галузей господарства у виникненні 

екологічних проблем. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів. 

Різні типи забруднення та їх значення для загального стану оточуючого природного 

середовища окремих регіонів та землі в цілому. Кіотський протокол. Уявлення про ГДК, 

ГДВ. Збитки від забруднення навколишнього природного середовища. Оцінка екологічних 

ризиків. Поняття про екологічний моніторинг. Наукові категорії природокористування. 

Екологічні служби України та їх значення для розвитку народного господарства. 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

Лек.  Практ. Сам. роб. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Етапи розвитку екологічної освіти. Основні положення Концепції екологічної освіти в Україні. 

Елементи основ студентських наукових досліджень. 

Тема 1. Екологія як наука. 15 2 2 11 

Тема 2. Екологічна освіта. 15 2 2 11 

Тема 3. Система вищої освіти в Україні. 15 2 2 11 

Тема 4. Наукова складова навчального процесу. 15 2 2 11 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 8 44 

Змістовий модуль 2. Практична підготовка майбутнього фахівця-еколога. Базові основи екологічного управління. 

Тема 5. Система екологічного управління загального та спеціального 

призначення. 

16 2 2 12 

Тема 6. Органи контролю за станом навколишнього природного 

середовища. 

26 3 3 20 

Тема 7. Сфера діяльності фахівця - еколога. 18 2 2 14 

Разом за змістовим модулем 2 60 7 7 46 

Всього годин 120 15 15 90 



5. Теми практичних занять 
Практичні заняття спрямовані на поглиблення теоретичних знань Навчити студента 

готувати початкові дані для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, визначати зону 

впливу джерела та підприємства, розраховувати і проектувати санітарно-захисну зону 

підприємства, готувати вихідні дані та визначати розрахункові умови для розробки і 

затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні 

об'єкти. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 2 3 

1. Вступ. Уявлення про екологію як науку. 2 

2. Екологічна освіта. 2 

3. Система вищої освіти в Україні. 2 

4. Наукова складова навчального процесу. 2 

5. Система екологічного управління загального та спеціального призначення. 3 

6. Органи контролю за станом навколишнього природного середовища. 2 

7. Сфера діяльності фахівця - еколога. 2 

Разом 15 

6.Самостійна робота 
Метою самостійного вивчення дисципліни є засвоєння студентами навчального 

матеріалу по окремих темах дисципліни, які виносяться на ці заняття. Самостійна робота 

студентів з дисципліни включає такі види робіт:  

— самостійна робота студента під час аудиторних занять; — робота над конспектами 

лекцій, підготовка до практичних робіт; — вивчення навчального матеріалу за підручниками, 

навчальними посібниками, методичними вказівками, опрацювання матеріалу за 

першоджерелами, науковою і спеціальною літературою;  — робота з бібліотечними фондами 

та дистанційними джерелами з метою пошуку необхідної інформаці; вивчення окремих 

питань тем тематичного плану. При вивченні їх необхідно звертати увагу на рекомендовані 

сучасні літературні джерела та проводити пошук в мережі Інтернет.  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Концепція стійкого розвитку як основний загальновизнаний шлях розвитку 

відносин між людським суспільством та природою. 

11 

2. Особливості екологічної освіти в дошкільних та шкільних освітніх 

закладах. Шкільна програма курсу «Екологія рідного краю». 

11 

3. Система оцінювання знань у вищій школі. 11 

4. Правила оформлення літературних посилань. 11 

5. Структура органів міністерства екології та природних ресурсів України та 

Запорізької області 

12 

6. Міжнародні екологічні організації. 20 

7. Оцінка екологічних ризиків. 14 

Разом 90 

 

 

7. Методи контролю та методи навчання  
Словесні  (лекція,  семінари,  бесіда);  наочні –  (ілюстрація,  презентація,  демонстрація), 

практичні (збір інформації, графічно-схематичне зображення інформації).   

Основними видами занять, які проводяться під керівництвом викладача, є лекції та 

практичні (семінарські) роботи і самостійна робота.  
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На лекціях розглядаються основні положення  дисципліни.  Під  час  проведення  лекцій 

використовуються  мультимедійні  засоби для  інтерактивної  демонстрації  прикладів  та  

графічного матеріалу. До деяких лекцій студентам додається презентація основних 

положень. При виконанні  практичних (семінарських)  робіт зміцнюються знання за темами 

отриманого лекційного матеріалу та самостійно вивчених питань.  

При самостійній роботі студенти виконують індивідуальне завдання 

• пасивні методи навчання: засвоєння лекційного матеріалу;   

• активні методи навчання: полеміка, ділові ігри, ситуаційні завдання, логічні схеми, 

тренінги тощо;   

• демонстраційні матеріали: слайди, відеофільми, географічні карти;  

• моделювання мереж природно-заповідного фонду;   

• моделювання екомереж різних рівнів;   

• застосування прикладів стандартів ISO тощо. 

 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного 

модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної складності, захист звітів з 

практичних робіт, виконання самостійної роботи та підсумкового контролю у формі 

письмового заліку. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів, виконання самостійної роботи та заліку. Підсумковий 

тест проводиться в період екзаменаційної сесії за затвердженим розкладом. Студент 

допускається до підсумкової атестації за умови виконання практичних робіт у повному 

обсязі. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 

практичних робіт, виконання самостійної роботи, отримання мінімально встановленої суми 

балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без заліку. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 

балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати 

у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то 

він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 

додаткового індивідуального завдання.  

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його 

бажанням, може бути звільненим від семестрового контролю. Студент, який набрав за всі КЗ 

менше 60 балів, складає підсумковий семестровий контроль (проводиться у письмовій 

формі), до якого він допускається , якщо має за виконання всіх передбачених елементів 

модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 



8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Сам. 

роб. 

 

Практичні 

роботи 

 

МКР 

Підсумковий  

тест 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

21(13) 

 

21(13) 

 

10(6) 

 

10(6) 

 

100(60) 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

5(3) 5(3) 7(4) 5(3) 5(3) 6(3) 5(3) 
Т1, Т2, …. Т7 – теми змістових модулів; (у дужках вказані мінімально достатні бали) 

Максимальна кількість балів за цикл практичних робіт (7 робіт) дорівнює 3 бали × 7= 21 бал. 

На кожному лекційному занятті викладач оцінює знання кожного студента. Студент відповідає на тести за темою попереднього 

лекційного заняття. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Матеріал для самостійної роботи студента, який передбачений в темі семінарського заняття одночасно із аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне 

опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового модульного контролю 

Максимальна кількість балів за самостійне завдання дорівнює 21 (3 бали × 7 самостійних робіт) 

8.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



8.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на 

теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні 

практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, 

передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного 

і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує 

узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал 

викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але 

мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні 

програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без 

достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з 

суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної 

кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами. 

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати 

практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні. 

При цьому за кожну неправильну відповідь знімається один бал. За неточності у 

формулюваннях та поняттях 0,5 бали. 

 

Система рейтингових балів 

1. Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист практичних робіт; 

2) результатів виконання МКР; 

3) результатів виконання індивідуального завдання; 

4) відповіді на заліку. 

2.Поточний модульний контроль: 

Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 10 балів. 

 
9. Методичне забезпечення 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються: 

1. Конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних  робіт;   

2. Презентації лекцій з курсу – ел.вигляд;  

3. Нормативні документи, навчальна та довідкова література.  

4. Відеофільми, фото та відеоматеріали  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення якості 

виконання індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуальні консультації за 

розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та захисту 

практичних робіт. 
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10. Рекомендована література 
Основна: 

1. Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В. та ін. Вступ до фаху: Підручник / М.О. 

Клименко, В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, Р.В. Петрук, Л.В. Клименко, Н.В. Гнілуша. - 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.- 428 с 

2. Білявський Г.О. Основи екології: Підручн. для студ. вищ. навч. зак. - К.: Либідь, 2004. - 

408 с. 

3. Заверуха Н.М. Основи екології. Навчальний посібник для студентів вузів / Н.М. 
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«Університетська книга», 2005. - 416 с. 

5. Кучерявий В.П. Екологія: Підручн. для студ вузів.- Вид. 2-ге.- Львів: Світ, 2001. - 480 с. 

6. Некос В.Ю. Екологія людини. Підручник для студ. вузів / В.Ю. Некоз. - Харк. нац. ун-т 

ім. В.Н. Каразіна. - 2007. - 469 с. 
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с. 

8. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування: навч. посіб / О.М. 
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Додаткова: 

1. Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю.Д. Бойчук, Е.М. 
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9. Джерела інформації по проблемам охорони навколишнього середовища при участі 
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11. Перелік контрольних питань 
1. Обґрунтуйте значення екології для розвитку людської цивілізації. 

2. Поясніть, що таке енвайронментологія та раціональне (збалансоване) 

природокористування. 

3. Опишіть загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи. 

4. Назвіть екологічні права громадян України. 

5. Опишіть, що являє собою процес екологічного аудиту. Які його форми Вам відомі? 

6. Наведіть обов'язки, що покладаються на громадян України у сфері охорони довкілля. 

Відповідь обґрунтуйте ст. 16 і 50 Конституції України. 

7. Опишіть об’єкти та суб’єктів екологічного аудиту. Якими є його основні принципи? 

8. Охарактеризуйте поняття «екологічні ризики». Наведіть сутність і класифікацію 

ризиків. Опишіть, як здійснюється управління екологічними ризиками. 

9. Які основні Міжнародні організації у сфері екології, охорони довкілля, раціонального 

природокористування Ви знаєте? 

10. Поясніть, в чому полягає сутність екологічного маніфесту М.Реймерса? 

11. Наведіть класифікацію забруднень біосфери за ступенем небажаних для екосистеми 

антропогенних змін. Поясніть наведені типи забруднень на прикладах. 

12. Опишіть системи газоочищення на промислових підприємствах. Як здійснюється 

аналітичний контроль промислових викидів? 

13. Опишіть систему охорони атмосферного повітря на підприємствах. Наведіть основні 

показники забруднення атмосфери. Наведіть основні шляхи модернізації технологічного 

обладнання. 

14. Охарактеризуйте обладнання та технології водопідготовки, водоспоживання, 

водовідведення та очистки стічних вод у промисловому секторі. 

15. Проаналізуйте, якою є стратегічна мета дій з охорони довкілля. 

16. Проведіть аналіз проблем роботи очисних споруд при очистці стоків та переробці 

шламів. 

17. Охарактеризуйте відомі Вам контрольно-вимірювальні прилади для аналізу води. 

18. Надайте характеристику процесів знезаражування води. 

19. Опишіть етапи підготовки питної води. 

20. Поясніть, що розуміють під словосполученням «Раціональне використання водних 

ресурсів». 

21. Опишіть загальну схему та дайте характеристику системи регулювання 

природокористування. 

22. Охарактеризуйте систему охорони земель як об’єкта природного середовища. Правова 

охорона земних надр в Україні. 

23. Перерахуйте Державні органи, які входять до організаційно-управлінської структури 

природокористування. 

24. Наведіть основні положення галузі екології ґрунтів. Охарактеризуйте основні 

показники забруднення ґрунтів. 

25. Обґрунтуйте сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її 

охорони. 

26. Опишіть, що являє собою природоохоронне законодавство. Які види юридичної 

відповідальності використовуються у сфері охорони навколишнього середовища? 

27. Охарактеризуйте основні альтернативні (відновлювальні) джерела енергії. 

28. Опишіть, в чому полягає сутність затратної концепції природокористування. 

29. Надайте характеристику правової охорони та організаційно-правових заходів щодо 

природно-заповідного фонду України. 

30. Наведіть класифікацію природних ресурсів. 

31. Опишіть, в чому полягають відмінності затратно-ресурсного та рентного підходів при 

економічній оцінці природокористування. 

32. Охарактеризуйте систему управління відходами: збір, сортування та транспортування 
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відходів; технології, обладнання та устаткування для переробки різного типу відходів. 

33. Наведіть найбільш яскраві приклади позитивного та негативного впливу людської 

цивілізації на довкілля. 

34. Опишіть, в чому полягають переваги відтворювального підходу при економічній 

оцінці природокористування від підходів інших типів. Перерахуйте їх. 

35. Надайте характеристику: утилізації відходів; маловідходним та безвідходним 

технологіям. 

36. Опишіть процес рециклінгу та охарактеризуйте важливість використання вторинних 

ресурсів. Наведіть перелік обладнання та устаткування для переробки відходів. 

37. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані зі змінами 

в гідросфері. Наведіть приклади. 

38. Визначте, коли виник термін «моніторинг» і що він означає. 

39. Опишіть, як вирішується проблема інтегрованого управління та поводження з 

твердими побутовими відходами. Обґрунтуйте на прикладі Києва і Київської області. 

40. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані з 

демографічними процесами та явищем урбанізації. Наведіть приклади. 

41. Охарактеризуйте систему моніторингових спостережень. Що виявляють за її 

допомогою? 

42. Що Ви знаєте про проблему невикористаних ядохімікатів (пестицидів, промислових 

відходів, ракетного палива тощо) в Україні і світі? 

43. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані з 

виробництвом і споживанням енергії. Наведіть приклади. 

44. Наведіть класифікації моніторингових спостережень, що Вам відомі. 

45. Опишіть освітньо-кваліфікаційні рівні в системі освіти України. Обґрунтуйте на 

прикладі фахівця-еколога. 

46. Наведіть перелік процесів та тенденцій розвитку промислового виробництва, які 

призводять до глобальних екологічних проблем. 

47. Опишіть структуру системи моніторингу. 

48. Перерахуйте 12 основних напрямів, за якими можна розподілити усю різноманітність 

глобальних екологічних проблем згідно з програмою ООН з проблем навколишнього 

природного середовища (ЮНЕП)? 

49. Охарактеризуйте місце, яке в загальній системі управління станом оточуючого 

природного середовища займає моніторинг. Зобразіть схематично. 

50. Наведіть Ваші обґрунтування необхідності підвищення екологічної свідомості, науки, 

освіти, виховання та культури окремої людини та суспільства. 

51. Опишіть, яким чином війни та військові конфлікти можуть спричинювати суттєвий 

негативний вплив на навколишнє середовище. Які екологічні наслідки може мати подібний 

вплив? 

52. Дайте характеристику інституту екологічної експертизи. Якими є його мета та 

завдання? 

53. Опишіть відомі Вам біосенсорні технології. Які можливості вони надають? 

54. Охарактеризуйте об’єкт та предмет екології як науки. Дайте визначення об’єкта. 

55. Опишіть, скільки класів пріоритетних забруднювачів довкілля виділяють при 

проведенні моніторингових спостережень. Як певні забруднювачі пов’язані з середовищем, 

яке досліджується? 

56. Охарактеризуйте нанотехнології та їхній потенціал для вирішення проблем в екології, 

медицині та промисловості. 

57. Наведіть перелік пріоритетних теоретичних завдань традиційної і сучасної екології. 

58. Опишіть, що являє собою система екологічного менеджменту, коли та з яких причин 

вона виникла? 

59. Опишіть коротко екологічну ситуацію в Україні. Назвіть найбільш небезпечні в 

екологічному плані її регіони і території. 
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60. Перерахуйте пріоритетні завдання прикладної екології. 

61. Наведіть основні стандарти в системі екологічного менеджменту, які Вам відомі. Що 

вони декларують? 

62. Коротко охарактеризуйте етапи розвитку взаємин людини та природи (4 періоди + 3 

етапи). 

63. Опишіть докладно 1 (давній) період взаємин людини та природи. Яким загалом був 

вплив людини на довкілля протягом даного етапу розвитку? 

64. Опишіть докладно 2 період (рабовласницький лад і феодалізм) взаємин людини та 

природи. Яким загалом був вплив людини на довкілля протягом даного етапу розвитку? 

65. Опишіть докладно 3 період (епоха капіталізму) взаємин людини та природи. Яким 

загалом був вплив людини на довкілля протягом даного етапу розвитку? 

66. Опишіть докладно 4 (сучасний) період взаємин людини та природи. Яким загалом був 

вплив людини на довкілля протягом даного етапу розвитку. 

67. Опишіть докладно 4 (сучасний) період взаємин людини та природи. На основі яких 

суспільних процесів та тенденцій його ділять на 3 етапи? Опишіть основні риси цих етапів. 

68. Опишіть різноманітність екологічних напрямків в сучасному світі. Охарактеризуйте 

відмінності між традиційною (Геккелівською) та сучасною екологією (неоекологією). 

69. Проаналізуйте можливі екологічні наслідки науково-технічного прогресу. 

70. Наведіть загальні положення щодо конференції у Ріо-де-Жанейро 1992 року. 

Охарактеризуйте її екологічне та суспільно-політичне значення. 

71. Дайте оцінку широкому трактуванню поняття «екологія» у сучасному світі. 

Обґрунтуйте причини цього явища. 

72. Наведіть визначення та основні постулати стратегії сталого розвитку. 

73. Наведіть найбільш яскраві приклади позитивного та негативного впливу людської 

цивілізації на довкілля. 

74. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони науково-технічний прогресу. 

75. Наведіть структуру екології. На яких позиціях вона будується? 

76. Охарактеризуйте сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність 

проблеми її охорони. 

77. Наведіть перелік знань, навичок та досвіду, якими має володіти сучасний еколог. 

78. Обґрунтуйте значення екології для розвитку людської цивілізації. 

79. Проведіть аналіз взаємообумовленості екологічних проблем та економічної діяльності 

людства. 

80. Наведіть загальні положення прогнозів Медоуза стосовно перспектив людства. 

81. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані зі змінами 

в гідросфері. Наведіть приклади. 

82. Наведіть перелік негативних екологічних наслідків, пов’язаних з господарюванням 

людини в галузях сільського та лісового господарства. 

83. Перерахуйте пріоритетні прикладні завдання екології. 

84. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані зі змінами 

в літосфері. Наведіть приклади. 

85. Опишіть процеси та тенденції розвитку промислового виробництва, які призводять до 

глобальних екологічних проблем. 

86. Перерахуйте відомих Вам вчених та мислителів, які внесли значний вклад у розвиток 

екології як науки та сформулюйте у чому полягали їхні досягнення. 

87. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані зі змінами 

біоти. Наведіть приклади. 

88. Перерахуйте 12 основних напрямів, за якими можна розподілити усю різноманітність 

глобальних екологічних проблем згідно з програмою ООН з проблем навколишнього 

природного середовища (ЮНЕП)? 

89. Поясніть, в чому полягає поняття «забруднення довкілля». Що є безпосередніми та 

опосередкованими об’єктами забруднення? 
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90. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані зі зміною 

атмосфери і клімату. Наведіть приклади. 

91. Поясніть, яким чином війни та військові конфлікти можуть спричиняти суттєвий 

негативний вплив на навколишнє середовище. Які екологічні наслідки може мати подібний 

вплив? 

92. Наведіть класифікацію забруднень біосфери за ступенем небажаних для екосистеми 

антропогенних змін. Поясніть наведені типи забруднень на прикладах. 

93. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані з 

демографічними процесами та явищем урбанізації. Наведіть приклади. 

94. Опишіть, що є об’єктом і предметом екології як науки. Дайте визначення об’єкта. 

95. Охарактеризуйте основні джерела забруднень екосистем та біосфери в цілому. 

96. Сформулюйте, в чому полягають глобальні екологічні проблеми, пов’язані з 

виробництвом і споживанням енергії. Наведіть приклади. 

97. Наведіть перелік пріоритетних теоретичних завдань традиційної і сучасної екології. 

98. Проаналізуйте, як науково-технічний прогрес співвідноситься з глобальними 

екологічними проблемами. 


