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ВСТУП 

Ці методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни “Екологія з основами радіобіології”, які передбачають 

поглиблену проробку студентами найбільш важливих тем дисципліни 

самостійно.  

Самостійна робота – головний спосіб вивчення дисципліни, органічна 

частина навчального процесу на кафедрі екології та БЖД. Вона допомагає 

глибоко засвоїти матеріал, закріпити знання, поглибити вміння та навички в 

пізнавальній діяльності, творчо мислити; виховує організованість і 

дисциплінованість, активність та ініціативу, настирливість у досягненні мети; 

сприяє виробленню власних прийомів і методів пізнання, вчить раціонально 

організовувати та контролювати робочий час.  

Формою контролю самостійної роботи студентів є реферат, який 

подають викладачу за 2 тижня до закінчення семестру.  

 

Обсяг курсу 

Вид 

заняття 
лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть 

годин 
18 16 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

1. Вивчення лекційного матеріалу  

2. Написання та оформлення реферату.  

3. Підготовка до поточного та підсумкового контролю.  

1. Самостійна робота студентів  

1.1 Мета самостійної роботи  

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Екологія з основами 

радіобіології”: 

 - закріплення викладених на лекційних заняттях основних теоретичних 

положень курсу;  

- спонукання і активізація творчих здібностей студента, розвиток 

навичок роботи з технічною літературою і ресурсами мережі INTERNET;  

- якісна підготовка до складання заліку.  

Завдання до виконання самостійної роботи студентів:  

- відпрацювання і набуття практичних навичок з аналізу проблемних 

питань.  

1.2 Зміст самостійної роботи  

У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, які є 

запорукою належного вивчення матеріалу дисципліни „Екології з основами 

радіобіології”. Однією з важливих вимог підготовки фахівців є 

відпрацювання студентами навичок і самостійне набуття знань і умінь. 

Запланована послідовність вивчення дисципліни відповідає темам і 

змісту робочої програми. Вивчення нової теми починається після повного 

пророблення і засвоєння попереднього матеріалу.  

Студенти здійснюють самоконтроль знань за кожною із тем шляхом 

відповідей на основні запитання робочої програми. При підготовці до 

наступного лекційного заняття (згідно з робочою програмою) за рахунок 

бюджету часу, який відведено навчальним планом на самостійне вивчення 

курсу, студент працює з рекомендованою літературою з метою поглиблення, 

розширення і закріплення лекційного матеріалу.  



1.3. Вивчення лекційного матеріалу та оформлення рефератів  

Протягом семестру студент повинен вивчити матеріал лекцій та 

додаткову літературу згідно з наведеним нижче переліком.  

 

Теми для самостійного вивчення матеріалу дисципліни «Екологія з 

основами радіобіології» 

1. Історичний нарис розвитку екології. 

2. Виникнення і розвиток великого і малого колообігів речовин та енергії у 

межах біосфери. 

3. Порівняльний аналіз різних екоморфів (екологічних груп) живих 

організмів за відношенням до дії основних екологічних факторів. 

4. Сукцесій в екосистемах. 

5. Фотосинтез як головний процес перетворення неорганічної речовини в 

органічну. 

6. Рослинні угрупування (фітоценози). 

7. Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини пестицидами, 

важкими металами, антибактеріальними речовинами та виведення їх з 

організму людини. 

8. Шумове і електромагнітне забруднення атмосфери. 

9. Промислове забруднення атмосфери. 

10. Процес виробництва біогумусу у контексті розгляду альтернативних 

систем землеробства. 

Реферат – це стислий виклад у письмовому вигляді або у формі доповіді 

змісту наукової праці, літератури за темою.  

Підготовка рефератів – засіб оволодіння методикою і навичками роботи 

з літературою, використання загальних теоретичних і методологічних 

положень в ході аналізу певних процесів, явищ, подій, уміння пов’язати 

матеріал і реальність, обґрунтувати свої висновки. Разом з тим реферат – 

одна з форм перевірки знань студентів.  

 



Теми рефератів для самостійної роботи студентів при вивченні 

дисципліни “Екологія з основами радіобіології”:  

1. Історичний нарис розвитку екології.  

2. Екологічні групи рослин за середовищем мешкання.  

3. Механізми руйнування озонового шару.  

4. Еволюція поняття «Екологія».  

5. Екологічні проблеми України  

6. Видатні екологи України.  

7. Екологічні групи організмів за адаптацією до різних екологічних 

факторів.  

8. Основні аспекти екології мікроорганізмів.  

9. Поняття та основні складові життєвого циклу.  

10. Закономірності організації та еволюції екосфери.  

11. Альтернативні енергоресурси.  

12. Фактори динаміки численності популяцій у агроекосистемах. 

13. Основні екологічні закони. 

14. Основні екологічні принципи. 

15. Основні екологічні правила. 

16. Закони господарської діяльності людини та раціонального 

природокористування. 

17. Угруповання живих організмів. 

18. Поняття про середовище мешкання організму. 

19. Вплив середовища на організми. 

20. Екологічні фактори. 

21. Біотичні чинники середовища. Алелопатія. 

22. Біотичні чинники середовища. Аменсалізм. 

23. Біотичні чинники середовища. Симбіоз. Типи симбіотичних 

взаємин (мутуалізм, синойкія, паразитизм, коменсалізм тощо). 

24. Біотичні чинники середовища. Топічні, форичні, фабричні, 

трофічні зв’язки. 



25. Біотичні чинники середовища. Міжвидові та всередині видові 

зв’язки. 

26. Властивості біотичних елементів середовища. 

27. Основи системного підходу. 

28. Системний підхід в екології 

29. Основні ступені організації екосистем. 

30. Глобальна екосистема – біосфера. 

31. В.І. Вернадський – основоположник геохімії, вчення про 

біосферу, ноосферу. 

32. Ґрунт, як біокосний елемент екосистем. 

33. Природні умови і ресурси. 

34. Виникнення і розвиток великого і малого кругообігів. 

35. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіг кисню та водню 

36. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіг вуглецю. 

37. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіг азоту. 

38. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіг фосфору. 

39. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіг сірки. 

40. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіги калію, магнію та 

кальцію. 

41. Фотосинтез як головний процес перетворення неорганічної 

речовини в органічну. Світлова фаза фотосинтезу. 

42. Фотосинтез як головний процес перетворення неорганічної 

речовини в органічну. Темнова фаза фотосинтезу. 

43. Фотосинтез як головний процес перетворення неорганічної 

речовини в органічну. Світлова фаза фотосинтезу. C3-фотосинтез. 

44. Фотосинтез як головний процес перетворення неорганічної 

речовини в органічну. Світлова фаза фотосинтезу. С4-фотосинтез. 

45. Фотосинтез як головний процес перетворення неорганічної 

речовини в органічну. Світлова фаза фотосинтезу. САМ-метаболізм 

(кисневий метаболізм товстянкових). 



46. Шляхи адаптації живих організмів до змінюваних умов довкілля. 

47. Енергія екосистем. 

48. Біологічна продуктивність угруповань. 

49. Ланцюги живлення в екосистемах. 

50. Продуктивність екологічних систем. 

51. Штучні екосистеми – екосфери. 

52. Стратегія с.-г. виробництва. Напрями альтернативного 

рослинництва – екологічно чиста продукція. 

53. Проблема водних ресурсів та заходи, спрямовані на поліпшення 

джерел води. 

54. Промислове забруднення атмосфери. 

55. Радіоактивне забруднення атмосфери. 

56. Шумове і електромагнітне забруднення атмосфери. 

57. Санітарні вимоги до стану атмосфери. 

58. Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини 

нітратами. 

59. Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів 

харчування. 

60. Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини 

пестицидами, важкими металами, антибактеріальними речовинами та 

виведення їх з організму людини. 

Готуючи реферат, необхідно передусім вивчити матеріал підручника, 

ознайомитися з рекомендованою літературою, монографіями, журнальними 

та газетними статтями по темі. Потім потрібно скласти розгорнутий план за 

наступною схемою.  

1. Вступ.  

2. Основна частина, яка включає 3–4 питання теми.  

3. Висновки.  

4. Список використаних джерел.  



В ході вивчення літератури необхідно робити виписки, уточняти і 

конкретизувати план. Реферат рекомендується починати із вступу, де 

необхідно визначити актуальність теми, дати її загальну характеристику, 

практичний огляд літератури, зазначити мету реферату. В основній частині 

потрібно послідовно і аргументовано розкрити і проаналізувати головні 

проблеми теми. Кожне питання слід завершувати підсумковими висновками. 

У заключній частині потрібно зробити узагальнюючий висновок за темою в 

цілому.  

В списку використаних джерел першими вказуються закони, урядові 

документи, виступи державних діячів. Інші джерела слід вказувати в 

алфавітному порядку.  

В рефераті на всі цитати, важливі цифри, окремі положення потрібно 

робити посилання. Для цього в кінці речення в дужках необхідно вказати або 

повністю джерело (прізвище, ініціали автора, назва праці, місце видання, 

видавництво, рік видання, сторінки), або порядковий номер джерела у списку 

використаних джерел і сторінку. Обсяг реферату залежить від теми, 

використовуваної літератури, але в основному повинен мати 10–15 сторінок 

рукописного тексту.  

Студентам, які виступають з рефератом, бажано усно викладати його 

короткий зміст, а не читати написаний текст. Так вони вчаться 

обґрунтовувати власну думку, виробляють у себе лекторську майстерність. 

Реферат обговорюють і доповнюють усі студенти під керівництвом 

викладача.  

При аналізі реферату слід зупинитись на таких питаннях, як повнота та 

глибина розкриття теми, використання першоджерел, вірність складання 

плану, його відповідність змісту, аргументація положень та висновків, вміння 

вибирати, згруповувати та аналізувати матеріал, а також стиль і дотримання 

усіх вимог до оформлення реферату.  

Якщо реферат має суттєві недоліки, студент повинен його переробити, 

враховуючи зауваження і пропозиції.  



2. Контрольні заходи з дисципліни 

Обов’язковим елементом процесу пізнання і навчання є контроль знань. 

Тому викладач використовує перевірку знань, умінь та навичок студентів для 

внесення коректив у навчальний процес. Розроблена робоча програма 

передбачає поточний і підсумковий контроль знань.  

2.1 Поточний контроль знань  

Викладач використовує результати поточного контролю не тільки для 

оцінки рівня знань студентів, а й для коректив навчального процесу. Крім 

того, може бути з’ясована необхідність в проведенні додаткових 

консультацій щодо незрозумілих для студентів окремих питань, в проведенні 

додаткових занять, тощо. Поточний контроль виконання студентами робочої 

програми здійснюється здачею змістовних модулів відповідно до 

розроблених тестів за тематикою лекцій.  

2.2 Підсумковий контроль  

Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в ці- 

лому і є заключним з дисципліни. Після закінчення занять студенти 

складають залік з отриманих знань. Результати складання заліку фіксують у 

заліковій відомості та надають до деканату. До складання заліку допускають 

студентів, які успішно засвоїли лекційний матеріал та пророблені питання, 

що винесені на самостійну підготовку.  
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