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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології 
(шифр і назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна циклу 

професійної підготовки 

 

Модулів – 1 Спеціальність 

183  «Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 
(шифр і назва) 

 

Освітня програма 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3  2-й 

Індивідуальне 

завдання: 

       Реферат______ 
                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 5. 

Ступінь вищої освіти 

 бакалавр  

30 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 

Лабораторні 

–  

Самостійна робота 

75 год. 

 

Вид контролю:   

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить – 1:1,7. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни  «Екологія людини та соціоекологія» – 

формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно 

безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської 

популяції, пошук шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства з 

навколишнім середовищем у межах локальних, регіональних і глобальної 

соціоекосистем. 

 

Завданнями навчальної дисципліни є  вивчення  загальних закономірностей 

взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, особливостей впливу факторів  

середовища на  організм людини,  напрямів цілеспрямованого  збереження і 

поліпшення здоров’я населення,  збереження оптимальних параметрів 

природного, культурного, техногенного середовища, а також оволодіння 

навичками дослідження демографічних, антропометричних, генетичних 

показників мінливості та адаптованості людських популяцій, прогнозування 

можливих змін у параметрах рівня  здоров’я людей під дією зовнішніх факторів, 

вивчити особливості появи і життя людини, як виду соціуму; вивчення природно-

соціальні проблеми діяльності людини в біосфері і їх принципи; розуміння 

необхідності переходу до стійкого розвитку;  розгляд сучасних методів охорони 

природного і антропогенного середовищ. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

знати: 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 людини;  вплив 

негативних факторів навколишнього середовища  на захворюваність населення; 

правила здорового способу життя та раціонального харчування; методичне 

забезпечення  соціологічних та екологічних досліджень; роль людини у довкіллі; 

еволюцію взаємодій у системі «людина-біосфера»; соціоекологічні закони, 

принципи і правила, тобто засади оптимального функціонування екосистем під 

впливом діяльності людини; методи аналізу  і прогнозування змін довкілля і 

пов’язаних з ними змін соціального середовища; принципи природокористування. 

 

 

вміти: аналізувати та оцінювати негативний вплив на здоров’я людини 

чинників довкілля; ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки; 

дотримуватися елементарних вмінь для запобігання негативних впливів 

середовища;  вести здоровий спосіб життя; визначати екологічний потенціал 

екосистем (природних і трансформованих); аналізувати демографічні фактори 

соціальної інфраструтури; оцінювати стан соціоекосистем. 
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Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  
 

К02 Знання і критичне розуміння предметної 

області та професійної діяльності.  
 

К 8. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  
 

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.  
 

К 10. 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. 

 

 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

 

Тема 1. Екологія людини як інтегральна дисципліна. 
Поняття екології людини. Предмет екології людини, мета екології людини. 

Основне практичне завдання екології людини. Функції екології людини. 

Історія розвитку екології людини як науки. Екологія людини у системі наук. 

Аксіоми екології людини. Методи дослідження екології людини: системний 

підхід; метод оцінювання; моделювання; антропоекологічне районування. Метод 

антропоекологічного прогнозування. 

 



6 

 

  

Тема 2. Антропоекосистема як основний об’єкт дослідження екології 

людини. 

Антропоекосистема – як об’єкт вивчення науки «Екологія людини». Цілі 

вивчення антропоекосистем. 

Структура антропоекосистеми. Модель антропоекосистеми. Рівні 

дослідження антропоекосистеми. Динаміка і функціонування антропоекосистеми. 

 

Тема 3. Вплив навколишнього середовища на генофонд популяції. 

Визначення понять ген, генотип, генофонд, хромосоми. Поняття «добрих» та 

«поганих» варіантів генів. Критерії оцінювання генофонду популяції.  

Чинники, що впливають на генофонд популяції. Мутаційний процес. Типи 

мутацій. Спонтанний рівень мутагенезу. Мутагени довкілля. Профілактика 

мутацій. Ізоляція і дрейф генів. Міграція. Міграційні процеси в Україні. 

Структура шлюбів. Поняття інбридингу та аутбридингу. 

Зниження інтенсивності природного добору в популяції людини сучасних 

умовах існування. 

Поняття генетичного моніторингу.  

 

Тема 4. Демографічні аспект екології  людини. 

 Поняття життєвого потенціалу. Тривалість життя і чинники, що на неї 

впливають. Смертність і статево-вікова структура населення. Рівень старіння та 

пенсійний вік в високорозвинутих країнах світу. 

Демографічна поведінка, народжуваність і відтворення населення.  

Поняття репродуктивної поведінки, загального коефіцієнту народжуваності, 

природного руху населення. 

Динаміка чисельності населення Землі і типи його відтворення. 

 

Змістовий модуль 2. Здоров’я як визначальна характеристика спільноти 

людей в антропоекосистемі 

 

Тема 5. Здоров’я як екологічна проблема. Структура і зміст поняття 

здоров’я. Критерії здоров’я людини. 
Визначення поняття «здоров’я». Біологічна, соціальна та психологічна 

сутність здоров’я. Характеристика ознак здоров’я. Фактори, що впливають на 

здоров’я людини. Три взаємопов’язані рівні здоров’я: суспільний, груповий та 

індивідуальний.  Ступені здоров'я. 

 Критерії індивідуального рівня здоров’я. Антропометрія. Характеристика 

типів конституції людини. Основні показники рівня здоров’я. 

 Експрес-оцінювання рівня фізичного здоров’я (Г.Апанасенко, 1988). 

 

Тема 6. Екологічні чинники впливу на організм людини і його реакції. 

 Вплив абіотичних чинників на здоров’я людини: вплив Сонця і космічних 

чинників; вплив кліматичних і метеорологічних чинників на людину; вплив 

геологічних, едафічних і гідрологічних чинників. 
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 Особливості впливу біотичних чинників на здоров’я людини Вплив 

антропогенних чинників на здоров’я людини. Фізичні антропогенні чинники – 

шумове забруднення, електромагнітне забруднення, вібрація, радіація. 

Реакція організму людини на вплив чинників довкілля. Реакції організму на 

вплив токсичних речовин: алергічні реакції, злоякісні пухлини, спадкові хвороби, 

уроджені аномалії. 

 

Тема 7. Складові способу і якості життя. 

Поняття способу життя, рівня життя, якості життя. Вплив сім’ї на 

формування способу і якості життя. Сучасні форми сімейного життя і життєвого 

устрою, зміна уявлень про сім’ю та сімейну мораль. 

Основні функції сім’ї. Розподіл населення за сімейним станом. 

Фактори, що впливають на рівень та якість життя. Поняття здорового 

способу життя. Фактори здорового способу життя. Вплив шкідливих звичок на 

стан здоров’я людини: куріння, зловживання алкоголю, наркоманія.  

 

Тема 8. Поняття про основний обмін. Чинники, що впливають на 

особливості харчування.  

Поняття про основний обмін. Залежність обміну речовин від умов 

існування.  Класифікація професій за добовими енерговитратами. Екологічний 

ефект їжі. Енерговитрати і стратегії їх поповнення. 

Вимоги до раціонального харчування.  Принципи раціонального 

харчування. Поняття про лікувальне харчування. Лікувальні дієти.  Режим 

харчування здорової людини. Вплив вітамінів, макро- і мікроелементів, овочів і 

фруктів на здоров’я людини.  

 

Змістовий модуль 3. Соціальна екологія у сучасних умовах  

розвитку світової економіки 

 

Тема 9. Історичні передумови зародження та становлення соціальної 

екології 

Основні поняття соціальної екології. Предмет та завдання. Зв'язок з іншими 

науками. Система взаємозв’язків «людське суспільство - природне середовище» 

як складна динамічна структура. Головні рушійні сили взаємовідносин 

суспільства і природи. Історія розвитку соціально-екологічних взаємовідносин: 

агрокультурна революція, індустріальна революція, науково-технічний прогрес. 

 

Тема 10. Взаємодія людини і суспільства в історії цивілізації 

Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища, її етапи.  

Теорія В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу – основне теоретичне 

джерело соціальної екології. Роль соціальних та антропогенно-технологічних 

факторів у створенні нового рівня творчої сили людського розуму. 

Інтелектуальний розвиток, інтелектуальна діяльність у різних екологічних 



8 

 

  

умовах. Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя. Духовна 

криза людства як основний фактор екологічної кризи. 

 

Тема 11. Екологія життєвого середовища людини, його компоненти. 

Харчування людини, концепції здорового харчування. 

Структура життєвого середовища людини. Основні екологічні 

характеристики компонентів життєвого середовища людини. Типи середовищ. 

Соціально-побутове середовище. Середовище поселення. Демографія, її основні 

тенденції розвитку. Демографічна ситуація у світі. Демографічна політика різних 

країн. Демографічні прогнози на майбутнє. Характер взаємовідносин людини з 

компонентами його життєвого середовища. 

Екологія харчування людини. Типи харчування. Харчові добавки та ступінь 

їхньої екологічної безпеки. Голод та бідність як тенденції економічного розвитку 

деяких країн. 

 

Тема 12. Поведінка людини в природному і соціальному середовищі 

Глобальна екологічна криза та її причини: демографічна ситуація, 

недосконалість технологічної діяльності, недостатній рівень екологічної освіти і 

культури людей, споживацька психологія людини і суспільства. 

Сутність поведінки людини, рівні та механізми регуляції поведінки, 

сутність і види людських потреб, сутність та механізми адаптації людини у 

природному і соціальному середовищі, специфіка поведінки людини у 

природному й соціальному середовищі, в екстремальних ситуаціях. Рівні 

регуляції поведінки. Своєрідність поведінки у природному та соціальному 

середовищах. 

Потреби як джерело активності особистості. Характеристика екологічних 

потреб.  

 

Тема 13. Екологічна психологія та екологічна свідомість 

Екологічна психологія  як відносно новий напрямок у сучасній науці. 

Поведінкова географія, її зв'язок з екологією, загальні особливості. Суб'єктивне 

ставлення до природи та його різновиди. Суб'єктивне сприйняття світу природи 

Екологічна свідомість. Структура антропоцентричної та екоцентричної 

екологічної свідомості 

 

Тема 14. Громадська екологічна ініціатива. Екологічні рухи 

Міжнародні проблеми збереження і використання живої і неживої природи. 

Соціальні, економічні та організаційні основи розвитку міжнародної співпраці в 

сфері екології. Екологічний аспект інтеграції України в Європейський Союз. 

Громадські екологічні рухи як специфічна, спонтанна і неформальна 

відповідь суспільства на наростання екологічних проблем промислово розвинених 

країн. Екологічні рухи у країнах Європи та Америці. Міжнародні екологічні 

конференції та семінари. Напрямки розвитку екологічної етики. 

Екологічна ініціатива населення України.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 

усього  

у тому числі 

  лекції прак-

тичні 

лабора-

торні 

Самост. 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

Тема 1. Екологія людини як інтегральна 

дисципліна. 
5 1 - - 4 

Тема 2.. Антропоекосистема як основний 

об’єкт дослідження екології людини. 
6 2 - - 4 

Тема 3. Вплив навколишнього середовища 

на генофонд популяції. 
9 2 1 - 6 

Тема 4. Демографічні аспекти екології  

людини. 
10 2 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 30 7 3 - 20 

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

антропоекосистемі 

Тема 5. Здоров’я як екологічна проблема. 

Структура і зміст поняття здоров’я. Критерії 

здоров’я людини. 

9 2 2 - 5 

Тема 6. Екологічні чинники впливу на 

організм людини і його реакції. 
6 2 - - 4 

Тема 7. Складові способу і якості життя. 6 2 - - 4 

Тема 8. Поняття про основний обмін. 

Чинники, що впливають на особливості 

харчування. 

9 2 2 - 5 

Разом за змістовим модулем 2 30 8 4 - 18 

Змістовий модуль 3.  Соціальна екологія у сучасних умовах розвитку світової 

економіки 

Тема 9. Історичні передумови зародження та 

становлення соціальної екології. 
9 2 1 - 6 

Тема 10. Взаємодія людини і суспільства в 

історії цивілізації. 
9 2 1 - 6 

Тема 11. Екологія життєвого середовища 

людини, його компоненти. Харчування 

людини, концепції здорового харчування. 

15 4 4 - 7 

Тема 12. Поведінка людини в природному і 

соціальному середовищі. 
10 3 1 - 6 

Тема 13. Екологічна психологія та 

екологічна свідомість. 
9 2 1 - 6 

Тема 14. Громадська екологічна ініціатива. 

Екологічні рухи. 
8 2 - - 6 

Разом за змістовим модулем 3 60 15 8  37 

Усього годин  120 30 15 - 75 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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 

1 

2 Тема 2. Аналіз демографічної ситуації в Україні та окремих її 

регіонах 
2 

Разом за змістовим модулем 1 3 

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

в антропоекосистемі 

3 Тема 3. Оцінка основних показників індивідуального рівня 

здоров’я. 
2 

4 Тема 4. Визначення добового раціону харчування з урахуванням 

енерговитрат. 
2 

Разом за змістовим модулем 2 4 

Змістовий модуль 3.  Соціальна екологія у сучасних умовах розвитку 

світової економіки 

5 Тема 5. Межі зростання економіки та варіанти можливого розвитку 

подій у навколишньому середовищі 
2 

6 Тема 6. Екологічна характеристика місця проживання та способу 

життя 
2 

7 Тема 7. Аналіз щоденних продуктів харчування та рівня їх 

екологічної безпеки. 
2 

8 Тема 8. Відеоекологія як один з напрямків гармонізації 

антропогенного середовища. 
2 

 Разом за змістовим модулем 3 8 

 Всього годин  15 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

1 Тема 1. Антропогенез.  Феномен людини та людина як екологічний 

фактор. Взаємовплив зовнішніх оболонок планети  і людини. 

Залежність здоров’я людини від фізичних  полів Землі. 
4 

2 Тема 2. Сучасні моделі гармонійного співіснування людського 

суспільства і біосфери.  
4 

3 Тема 3. Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм 

людини. Оцінка ризику для здоров`я населення від забруднення 

атмосферного повітря. Етапи оцінки ризику. Управління ризиками. 
6 

4 Тема 4. Основні антропогенні катастрофи. Глобальні екологічні 

кризи. 
6 

Разом за змістовим модулем 1 20 
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Продовження таблиці 

1 2 3 

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

в антропоекосистемі 

5 Тема 5. Залежність конституції тіла і расових особливостей людини 

від кліматичних умов життя. 
5 

6 Тема 6. Вплив негативних факторів навколишнього середовища на  

стан серцево-судинна системи, системи травлення, нервової системи 

та репродуктивна системи. Вплив негативних факторів 

навколишнього середовища на  стан кровотворної, лімфатичної, 

ендокринної та імунної систем 

4 

7 Тема 7. Вплив  етіологічних чинників (куріння, зловживання 

алкоголем, наркотична та фармакологічна залежність) на їх 

функціонування вищої нервової системи. Екологічні та 

геронтологічні умови життя довгожителів. Вплив соціальних 

факторів на тривалість життя. 

4 

8 Тема 8. Екологічність товарів народного споживання. Найпростіші 

методи контролю якості продуктів харчування. Правові аспекти 

навколишнього середовища та здоров‘я людини 
5 

Разом за змістовим модулем 2 18 

Змістовий модуль 3.  Соціальна екологія у сучасних умовах розвитку світової 

економіки 

9 Тема 9. Стратегія і принципи екорозвитку суспільства 6 

10 Тема 10. Соціоекологічні системи. Природні підсистеми. 6 

11 Тема 11. Антропогенна трансформація природної підсистеми в 

умовах техногенного забруднення соціоекосистеми. 

Біопродукційний процес в антропоекосистемі. 
7 

12 Тема 12. Розвиток демографії як науки. 6 

13 Тема 13. Позитивний вплив людини на природу та його наслідки. 6 

14 Тема 14. Екологічна освіта та екологічне виховання дітей і молоді. 6 

 Разом за змістовим модулем 3 37 

 Всього годин  75 
 

  

7. Індивідуальні завдання 

З метою активізації самостійної роботи та поглибленого вивчення матеріалу 

студенти отримують індивідуальні завдання, які є невід’ємною частиною 

самостійної роботи. При вивченні курсу «Екологія людини та соціоекологія» 

студенти виконують індивідуальне завдання  у формі реферату. 

Індивідуальне завдання у реферативній формі виконується згідно із 

запропонованими темами. Захист індивідуального завдання відбувається у вигляді 

мультимедійної презентації. Перелік рекомендованих тем рефератів наведено у 

Додатку Б. 
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Реферат повинен базуватися на проробці джерел базової та допоміжної 

літератури. Крім того, рекомендується використовувати в якості допоміжної 

літератури монографії, спеціальні статті, підручники та періодичні видання. 

Робота студента над індивідуальним завданням виконує одночасно кілька 

освітніх функцій. По-перше, в рефераті висвітлюються в більш конкретній формі 

ті питання, які викладачем були розглянуті коротко; по-друге, студент отримує 

навички роботи з науковою літературою та вміння аналізувати певну проблему; 

по-третє, захищаючи свою наукову роботу на занятті перед своїми колегами, 

автор реферату вчиться робити наукові доповіді і відстоювати свою точку зору в 

дискусії, в якій приймають участь самі студенти. 

 

8. Методи навчання 

Методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної, 

цілеспрямованої діяльності викладача і студентів, спрямовані на ефективне 

розв’язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через систему 

прийомів і засобів навчальної діяльності. 

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються три групи 

методів навчання: 

- словесні (бесіда, пояснення, розповідь); 

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження); 

- практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи). 

З  метою стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності використовуються такі методи:  навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

Практичні методи навчання сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, 

розділу. 

За рівне самостійної розумової діяльності студентів при вивченні навчальної 

дисципліни використовуються такі методи навчання: 

- проблемний виклад – передбачає створення викладачем проблемної ситуації 

і допомога студентам у виділенні та прийнятті проблемного завдання; 

- частково-пошуковий метод – включає студентів у пошук шляхів, прийомів і 

засобів розв’язання пізнавального завдання; 

- дослідницький метод – спрямований на включення студентів у самостійне 

розв’язання пізнавального завдання з використанням необхідного обладнання. 

Для поглибленого вивчення навчальної дисципліни рекомендується 

систематичне опрацювання додаткової літератури, фахових видань та 

використання ресурсів Інтернет.  З метою роз’яснення найбільш складних 

питань дисципліни та підвищення якості виконання індивідуальних завдань 

проводяться групові та індивідуальні консультації для студентів. 
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9. Методи контролю 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни  включає 

поточний контроль успішності та підсумковий контроль у вигляді екзамену.  

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді завдань різної складності, 

захисту звітів з практичних робіт, захисту написаних студентами рефератів та 

підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, захист практичних робіт, результатів виконання 

індивідуального завдання  (реферату) та екзамену. У разі успішного навчання 

протягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту практичних робіт, 

виконання поточних контрольних завдань, отримання мінімально встановленої 

суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без 

іспиту. 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 

екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий 

семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну сесію), до 

якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів 

модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 

 Під час поточного контролю проводиться усне опитування за результатами 

самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, оцінюються 

результати виконання студентом практичних робіт, а також якість виконання 

студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації.  

Модульні контрольні роботи проводяться в письмовій формі та включають 

тестові завдання і теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити 

рівень оволодіння теоретичним матеріалом, а також вміння застосовувати ці 

знання у практичній діяльності.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль  Виконання 

індивіду-

ального 

завдання 

(реферат) 

МКР 

Загальна 

сума  

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 

 
МКР1 МКР2 

 

МКР3 

 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

15 10 10 15 100 

2 2 5 3 3 2 2 5 3 5 6 5 5 2 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 
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10.1. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 
 

Рейтинг студента з навчальної дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за поточне усне опитування; 

2) за виконання практичних робіт; 

3) за підготовку, виконання та захист індивідуального завдання (реферату); 

4) за модульні контрольні роботи. 
 

Система рейтингових балів 

Т1,Т2, Т6, Т7, Т14                                                                                  ваговий бал – 2 

2 бал – поточне (усне) опитування; 
 

Т4, Т5,Т9                                                                                                  ваговий бал – 3 

3 бали – виконання практичної  роботи; 
 

Т3, Т8 ,Т10,Т12,Т13                                                                                ваговий бал – 5 

3 бали – виконання практичної  роботи; 

2 бал – поточне (усне) опитування; 
 

Т11                                                                                                             ваговий бал – 6 

6 балів – виконання двох практичних робіт; 
 

Критерії оцінювання виконання практичних робіт 

Протягом семестру студент в обов’язковому порядку виконує практичні 

роботи. У разі незадовільного виконання та оформлення практичної роботи вона 

повертається студенту на доробку з подальшим захистом. 
 

Критерії оцінювання виконання практичної роботи 

Критерії 
Кількість балів за практичну роботу 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Виконання роботи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Оформлення 1 1 1 1 1 1 1 1 

Захист 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всього балів 3 3 3 3 3 3 3 3 
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У разі пропуску студентом заняття з поважної причини графік ліквідації 

заборгованості визначається в індивідуальному порядку. 

 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Метою виконання індивідуального завдання є систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення 

навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Завершується виконання 

індивідуального завдання презентацією. 
 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Критерії Максимальна кількість 

балів 

Робота з літературними джерелами  3 

Самостійність та оригінальність дослідження 5 

Оформлення реферату  3 

Презентація  4 

Всього балів 15 
 

Критеріями оцінювання роботи з літературними джерелами є здатність 

студента тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, 

виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання 

презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження 

та оригінальність візуального представлення.  
 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт 

Протягом семестру студент виконує три модульні контрольні роботи. 

Перші дві модульні контрольні роботи (МКР1, МКР2) оцінюються максимум 

у 10 балів і містять 5 тестових питань і одне теоретичне питання. Кожне тестове 

питання оцінюється в 1 бал. Теоретичне питання оцінюється у 5 балів.  

Третя модульна контрольна робота (МКР3) оцінюється максимум у 15 балів і 

складається з трьох теоретичних питань. 

Максимальна оцінка за одне теоретичне питання 5 балів, мінімальна 0 балів.  

5 балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку;  

4 бали – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні; 

3 бали – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку;  

2 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами; 

 1 бал – невірна відповідь;  

 0 балів – відсутність відповіді. 
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Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (екзамену) 

Якщо загальна сума балів, отриманих за семестр є недостатньою для 

задовільної оцінки  або студент має бажання підвищити свою оцінку, то в період 

сесії проводиться підсумкова контрольна робота, розрахована на 50 балів. 

Екзамен з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі в рамках 

екзаменаційної сесії за її офіційним розкладом у НУК. Допуск до складання 

екзамену здійснюється за результатами виконання практичних робіт. 

Екзаменаційний білет містить п’ять тестових питань і чотири теоретичні 

питання. Кожне тестове питання оцінюється у 2 бали, кожне теоретичне питання 

оцінюється у 10 балів.  

10  балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку; 

 8 балів – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні;  

 6 балів – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку; 

 4 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами;  

2 бал – невірна відповідь;  

0 балів – відсутність відповіді.  

Максимальна оцінка за підсумкову контрольну роботу (екзамен) 50 балів, 

мінімальна 0 балів. 

На складання екзамену відводиться 2 академічних години. Повторне 

складання екзамену призначається на кінець семестру. 

Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної 

дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни. 

 

11. Методичне забезпечення 

 

 Навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять з 

дисципліни включає в себе такі складові: 

1 Навчальна програма з дисципліни; 

2 Робоча програма з дисципліни; 

3 Конспект лекцій; 

4 Плани практичних занять; 

5 Рекомендований список літератури для забезпечення самостійної 

підготовки студентів; 

6 Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт; 

7 Відео- аудіо- матеріали, плакати; 

8 Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів. 
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12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія : навч. посібник. / Б. Б. Гавриленко. - 

Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 227 с. 

2. Гончаренко М.С. Екологія людини: Навчальний посібник / М.С. Гончаренко, 

Ю.Д. Бойчук : за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»: К.: 

Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с. 

3. Димань Т.М. Екологія людини: підручник / Т.М. Димань. – К: ВЦ «Академія», 

2009. – 376 с. 

4. Залеський І.І. Екологія людини: підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – 

Рівне. – 2-ге видан. 2013, – 385 с. 

5. Основи екології та соціоекології : Навч. посіб. / М. М. Назарук; Наук.-метод. 

центр вищ. освіти. - 2-е вид., доповн. –Л. : Афіша, 2000. - 256 c. 

6. Соціальна екологія. Навчальний посібник / за ред. Л. П. Царика. — Тернопіль: 

підручники і посібники, 2002. – 206 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Антропосфера: сучасні інтерпретації: монографія / М. М. Кисельов [та ін.] ; 

[відп. ред. М. М. Кисельов] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. 

– Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2015. –192 с. 

2. Бойчук Ю.Д. Екологічні проблеми харчування людини /Ю.Д. Бойчук, Е.М. 

Солошенко, В.І. Смоляр, О.І. Циганенко. – К.: Око-Плюс, 2002 – 92 с. 

3. Гардашук Т. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. / Т. 

В. Гардашук. – К. : ТОВ "ВПЦ "Техпринт", 2000. – 126 с. 

4. Губарець В.В., Падалка І.А. Світ, який не повинен загинути. Людина і 

довкілля: сучасний аспект. - К.: Техніка, 2009. -320 с.  

5. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів / Т.М. 

Димань, Т.Г. Мазур. – К. Академія, 2011 – 520 с. 

6.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності / За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. – Львів: 

«Новий Світ-2000», 2001. – 320 с. 

7. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – 

Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.– 416 с. 

8. Основи екології. Соціальні та прикладні аспекти: навч. посібник / А. А. 

Герасимчук, Ю. І. Палеха ; Європейський ун-т. – 2. вид., доп. – К. : 

Видавництво Європейського ун-ту, 2002. – 107 с. 

 

13. Інтернет-ресурси 

 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.  

2. Міністерство екології та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. – 

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

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
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3. http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Всеукраїнська екологічна ліга. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ecoleague.net.  

5. Національна бібліотека України імені  В.І. Вернадського. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ 

6.  Міжнародний науковий журнал «Екологія та ноосферологія». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://uenj.cv.ua 

7. Екологія життя.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eco-

live.com.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.ecoleague.net/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://uenj.cv.ua/
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ДОДАТОК  А 

 

Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади екології людини 

 

1. Що вивчає екологія людини? 

2.  У чому полягає прикладне значення екології людини? 

3. Доробок яких учених XX ст. сприяв розвитку антропоекології як науки? 

4. З якими науками простежується найтісніший зв'язок екології людини? 

5.  Які основні блоки входять до складу антропоекосистеми? 

6. Що собою являє спільнота людей? 

7.  Що впливає на екологічну свідомість людей? 

10. Вкажіть функції, які виконує освіта в суспільстві. 

11.Які просторові рівні можна виділити в антропоекологічних дослідженнях? 

12.   Що є головним біологічним чинником фізичного виживання людини у 

змінюваних умовах? 

13. Що є основною умовою існування і розвитку людських спільнот? 

14.У чому полягає суть антропоекологічного процесу? 

15. Які негативні наслідки науково-технічного прогресу? 

16. Якими негативними процесами супроводжується збільшення чисельності 

населення на Землі? 

17. Які основні показники характеризують спільноти людей під час 

антропоекологічних досліджень? 

18. Які групи чинників характеризують антропоекологічну обстановку в регіоні? 

19.   До яких порушень природних комплексів призводила діяльність людини на 

ранньому етапі існування людства? 

20.  У який період історії людства відбулася перша екологічна криза і чим вона була 

зумовлена? 

21.   За якими критеріями оцінюють стан генофонду? 

22.  Які чинники впливають на генофонд? 

23.  Назвіть типи мутацій. 

24.  Яка сумарна частота спадкових захворювань у популяції? 

25.  Охарактеризуйте вплив, який здійснює інбридинг на здоров'я і спадковість 

людини. 

26.  У чому полягають позитивні та негативні прояви сучасних міграційних 

процесів для спадковості людини? 

27.   Чим зумовлено зниження інтенсивності природного добору в популяціях 

людини? 

28.  Вкажіть процеси, що найбільше загрожують генетичній безпеці України. 

29.  Які підходи використовують під час проведення генетичного моніторингу? 

30.Які чинники впливають на тривалість життя? 

31. Вкажіть основні причини вищої смертності чоловіків порівняно з жінками. 

32. Що таке природний рух населення? 
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33. Що таке репродуктивна поведінка? 

34.  У який спосіб розрізняють типи вікової структури населення? 

35. У яких регіонах країни найнижчі показники народжуваності? 

36. Як на структурі населення позначається міграція? 

37.  Охарактеризуйте історичні типи відтворення населення. 

 

 

Змістовий модуль 2. Здоров’я як визначальна характеристика спільноти 

людей в антропоекосистемі 

 

1.  Дайте визначення поняття «здоров’я». Три сутності здоров’я. 

2.  Характеристика ознак здоров’я. 

3. Фактори, що впливають на здоров’ я людини. 

4.  Охарактеризуйте ступені здоров’я. 

5.  Що таке індивідуальне здоров'я та здоров'я на популяційному рівні? 

6.  Які основні показники індивідуального рівня здоров'я? 

7.  Що таке антропометрія? 

8.  Характеристика типів конституції людини. 

9.   Основні показники експрес-оцінювання рівня фізичного здоров’я. 

10. Охарактеризуйте соціально-історичні типи здоров'я. 

11.У чому виявляються реакції організму на вплив несприятливих чинників 

середовища? 

12. До яких захисних реакцій вдається організм при зміні умов довкілля? 

13. Які абіотичні і біотичні чинники впливають на здоров'я людини? 

14. Охарактеризуйте основні антропогенні чинники впливу на здоров'я людини. 

15.  Поясніть, що таке стрес. 

16. Вкажіть стресогенні чинники. 

17. Що відбувається з організмом під час тривалого перебування в стані стресу? 

18. Що таке біологічна адаптація? Які бувають види адаптації? 

19. Охарактеризуйте види адаптогенних чинників.  

20. Як відбувається процес адаптації організму до низьких температур? 

21.  Вкажіть антропологічні параметри людини, пов'язані з температурним 

режимом. 

22. Які аспекти існування спільноти людей необхідно вивчити, щоб 

зрозуміти спосіб їх життя? 

23.  Що таке рівень життя, які показники характерні для нього? 

24.  Які елементи характеризують якість життя? 

25.  Яку роль відіграє сім'я у формуванні способу і якості життя? 

26.  Яким вимогам має відповідати харчування населення для забезпечення високої 

якості життя? 

27.  Які найважливіші фактори поведінки самозбереження? 

28.  Які основні джерела забруднення населених пунктів? 

29.  Як шкідливі звички впливають на якість життя? 

30.  Що показує індекс людського розвитку і як його обчислюють? 
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31.  Поняття здорового способу життя. Фактори здорового способу життя. 

32.  Основи раціонального режиму роботи і відпочинку. 

33.  Значення фізичних вправ у підвищенні розумової та фізичної працездатності 

людини. 

34.  Види і принципи загартовування. 

35.  Вплив шкідливих звичок на стан здоров’я людини. 

36.  Що собою являє харчування? 

37.  Які чинники обмежують розміри популяції? 

38.  Що таке основний обмін? 

39.  Які види шлункового травлення зустрічаються у представників 

    різних адаптивних типів? 

40.  Який характер харчування притаманний традиційним суспільствам? 

41.  Як змінюється тип харчування під впливом соціально-економічних чинників? 

42.  Які нові тенденції спостерігаються в харчуванні людини? 

43.  Охарактеризуйте якості, що визначають психологічні особливості особистості. 

44.  Як можна визначити ступінь духовно-морального стану суспільства? 

45.  Що собою являє духовність? 

46.  У чому полягає сенс життя людини? 

47.  Які функції виконує екологічна свідомість у життєдіяльності суспільства? 

48.  Вкажіть основні вимоги до екологічної освіти. 

 

Змістовий модуль 3.  Соціальна екологія у сучасних умовах розвитку світової 

економіки 

 

1. Передумови виникнення соціоекології.  

2. Визначення соціальної екології.  

3. Об’єкт соціальної екології.  

4. Предмет соціальної екології.  

5. Загальна характеристика соціоекосистеми.  

6. Соціоекосистеми: взаємозв’язок компонентів в історичному та еволюційному 

аспектах.  

7. Закони соціальної екології.  

8. Закономірності функціонування соціоекосистем.  

9. Природна і соціальна складові соціальної екології.  

10. Соціекосистема як різновид екологічної системи.  

11. Етапи взаємодії людини з природою. Історія розвитку соціально-екологічних 

взаємовідносин: агрокультурна революція, індустріальна революція, науково-

технічний прогрес. 

12. Етапи розвитку соціальної екології.  

13. Зв’язок соціальної екології з іншими науками.  

14. Основні методи соціальної екології.  

15. Зміст соціально-екологічної освіти.  

16. Поняття “стійкий екологічно безпечний розвиток”.  
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17. Екологічна ємність земної кулі та можливість її вичерпу- вання у зв’язку з 

темпами зростання населення.  

18. Сутність концепції “золотого мільярда”. В чому полягає її негуманна 

спрямованість?  

19. Сутність приватної власності на природні ресурси з погляду екології.  

20. Екологічна культура як складова національної культури.  

21. Екологічна етика. Екологічна свідомість і культура.  

22. Екологічна культура особистості.  

23. Пичини екологічної кризи в Україні.  

24. Причини і прояви глобальної екологічної кризи.  

25. Екологічна політика в Україні. 

26. Духовна криза людства як основний фактор екологічної кризи. 

27. Структура життєвого середовища людини. Основні екологічні характеристики 

компонентів життєвого середовища людини.  

28. Демографія, її основні тенденції розвитку як науки.  

29. Демографічна ситуація у світі.  

30. Демографічна політика різних країн.  

31. Демографічні прогнози на майбутнє.  

32. Екологія харчування людини. Типи харчування.  

33. Харчові добавки та ступінь їхньої екологічної безпеки. Голод та бідність як 

тенденції економічного розвитку деяких країн. 

34. Сутність поведінки людини, рівні та механізми регуляції поведінки. 

35. Сутність і види людських потреб. 

36. Сутність та механізми адаптації людини у природному і соціальному 

середовищі. 

37. Специфіка поведінки людини в екстремальних ситуаціях. 

38. Екологічна психологія  як відносно новий напрямок у сучасній науці.  

39. Громадські екологічні рухи як специфічна, спонтанна і неформальна відповідь 

суспільства на наростання екологічних проблем промислово розвинених країн.  

40. Конференції та семінари з екологічних проблем суспільства: від перших до 

сучасних.  
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ДОДАТОК  Б 

Теми рефератів 

 

1. Екологія людини як  актуальна галузь сучасного етапу розвитку екології. 

2. Генофонд людини та агресивні фактори навколишнього середовища. 

3. Етнос як складова антропоекосистеми. Антропологічні типи українців.  

    Національний характер українців. 

4. Екологічна ніша людини. Оточуюче людину середовище та його компоненти. 

5. Соціально-психологічні аспекти здорового способу життя. 

6. Вплив природного середовища на людину: ендемічні захворювання. 

7. Історія глобальних епідемій населення Землі. Войни та епідемії. 

8. Урбанізація та здоров`я людини. 

9. Антропоекологічні проблеми браку та сім`ї. 

10.  Екологія, алкоголь, демографія:  причини та наслідки 

11. Формування екологічної культури та етики. 

12. Екологія людини в сільській місцевості. 

13. Прогнози та можливі сценарії майбутнього людства. 

14. Екологічні захворювання людини. 

15. Хлорорганічні пестициди як фактор негативного впливу на здоров`я людей. 

16. Проблема хімічного забруднення довкілля. 

17. Методичні підходи до управління ризиками в екології. Інформування про  

     екологічні ризики. 

18. Особиста профілактика в умовах негативного антропогенного впливу на   

    довкілля. 

19. Вплив забруднення природного середовища металами на здоров`я. 

20. Профілактика отруєнь побутовими хімічними речовинами. Екологічні аспекти 

виробництва,застосування, утилізації цих речовин. 

21. Полімерні матеріали навколо нас. Екологічні аспекти виробництва, 

застосування та утилізації полімерних матеріалів. 

22. Геохімічні аномалії та їх вплив на здоров`я населення. 

23. Комп`ютери та мобільні телефони друзі чи вороги? Гігієнічні вимоги до 

застосування. 

24. Негативні наслідки інтенсифікації та глобалізації впливу людини на  природне 

середовище 

25. Сучасні оздоровчі методики. 

26. Регіональна екологічна політика. Екологічна політика за умов структурної 

перебудови економіки.  

27. Екологічні проблеми країн, що розвиваються.  
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28. Пріоритетні завдання екологічної політики України.  

29. Концепції стійкого розвитку зарубіжних країн.  

30. Екологічні проблеми України в соціальному, економічному та регіональному 

вимірах.  

31. Питання екології в партійних програмах.  

32. Релігія і екологія.  

33. Приватна власність на природні ресурси з погляду екології.  

34. Соціальні ризики екологічного характеру.  

35. Природа у слов’янській ментальності.  

36. Виробництво продуктів харчування: екологічний аспект.  

37. Екологічний аспект інтеграції України в ЄС.  

38. Екологічна культура як складова національної культури.  

39. Міжнародні екологічні стандарти якості.  

40. Екологічний і природно-ресурсний аспект глобалізації.  

41. Проблема питної води в Україні.  

42. Міжнародні екологічні стандарти серії ISO 14000.  

43. Поле здоров’я: спосіб життя, довкілля, спадковість, медичний захист.  

44. Громадське управління у сфері екології.  

45. Екологічна культура українців: традиція і сучасність.  
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