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1. Анотація курсу 

«Екологія» є дисципліною, яка сприяє формуванню в майбутніх фахівців 

системних, комплексних знань та практичних навичок їх застосування з питань 

правової охорони довкілля, забезпечення раціонального природокористування та 

екологічної безпеки, досягнення сталого розвитку суспільства. Студенти 

отримують теоретичні знання і практичні навички в сфері управління екологічною 

безпекою; захисту довкілля від забруднення; контролю та моніторингу довкілля; 

процедури здійснення екологічного аудиту; технологій переробки і організації 

утилізації промислових та твердих побутових відходів; оцінки впливу будь-якого 

виду господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення. 

2. Мета та цілі курсу 

Мета викладання дисципліни - формування у студентів цілісної картини світу, 

гармонії суспільства та природи, особистої та суспільної відповідальності за стан 

довкілля, розуміння проблем природокористування, раціонального використання 

природних ресурсів і їх відтворення.  

Завдання дисципліни 

- знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

- здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 

природничих наук. 

- здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 
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- здатність до використання основних принципів та складових екологічного 

управління. 

- здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 

екологічної мережі. 

- здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

 

Загальні компетентності:  

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності 

Фахові компетентності:  

ФК 1. Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні 

навички в професійні діяльності 

 

3. Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний з використання індивідуальної форми 

навчання. В рамках вивчення дисципліни «Основи екології» передбачено: 

– лекції (за структурою заплановані лекції. Для проведення лекцій планується 

використання мультимедійного комплексу для наочного відображення 

представленого матеріалу); 

– практичні роботи (на практичних роботах планується засвоєння 

теоретичного матеріалу); 

– самостійна робота студентів буде проводитися з використанням 

різноманітних дидактичних методів навчання. 

 

4. Програмні результати навчання: 

ПР 8. Виявляти здатність до взаємодії, співробітництва з широким колом осіб для 

провадження професійної або навчальної діяльності. 

ПР 9. Вибирати методи опису та ідентифікації об’єктів виробництва. 

ПР 14. Демонструвати прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ПР 18. Випробовувати та використовувати базові знання зі спеціалізованих 

підрозділів аграрної науки у сфері плодівництва, виноградарства і овочівництва. 

 

5. Обсяг курсу 

Вид заняття Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

К-ть годин 16 14 60 



 

6. Ознаки курсу 

Рік 

видання 

Семестр Спеціальність Курс Нормативний/вибірковий 

2020 1 Геодезія та 

землеустрій 

3 Н 

 

7. Політика курсу 

Під час підготовки до лабораторних занять, проведення контрольних заходів 

студенти повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено 

Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до 

Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

 

8. Схема курсу 

Ти

жде

нь 

Тема, план 

Форма 

діяльнос

ті 

(заняття) 

Матеріали 

 

Літерату

ра 

год 

1 Тема 1. Екологія як наука, її 

науковий та прикладний аспекти. 
лекція 

Опорний 

конспект 
 2 

2 
Тема 2. Екологічні фактори.  лекція 

Опорний 

конспект 
 2 

3 Тема 3. Популяція як біологічна 

система. 
лекція 

Опорний  

конспект 
 2 

4 Тема 4.Екологія угрупувань і 

екосистем. 
лекція 

Опорний 

конспект 
 2 

5 Тема 5. Структурні та 

функціональні властивості 

біосфери 

лекція 
Опорний 

конспект 
 2 

6 Тема 6. Основні аспекти охорони 

навколишнього природного 

середовища. Стратегія вирішення 

екологічних проблем. 

лекція 
Опорний 

конспект 
 2 

7 Тема 7.Проблеми збереження 

біоти. Червона і Зелена книги 

України. 

лекція 
Опорний 

конспект 
 2 

8 Тема 8. Екологічна ситуація в 

Україні. 
лекція 

Опорний 

конспект 
 2 

 



 

 

 

 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 

П
М

К
 Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 

 

 ЗМ 1, ЗМ 2 ... ЗМ 5 –  змістові модулі. 

Т 1, Т 2….Т 24 – теми. 

 

 

 

 



10. Рекомендована література 

Основна 

1. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум / Г. О. Білявський, 

Л.І.Бутченко – К. : Лібра, 2004. – 368 с.  

2. Андрейцев А.К. Основи екології: Підручник. — К.: Вища шк., 2001. — 358 

с. 

3. Анісімова C., Риболова О.В., Поддашкін О.В. Екологія. — К.: Грамота, 

2001.— 136с. 

4. Злобін ЮА. Основи екології — К.: Вид-во "Лібра", TOB, 1998. — 248 с. 

Допоміжна 

1. Коваленко Г. Д. Основи екології : навч. посібн. / Г. Д. Коваленко, Г. С.Попенко. 

– Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 228 с.  

2. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навч. посібн. для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Сафранов. – Львів : НовийСвіт,  2004. 

– 248 с. 

3. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. 

Чудак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.  

4. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування : курс 

лекцій. Практикум : навч. посібн. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. – 

592 с.  

5. Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного 

середовища (Екологія та охорона природи) : підручник / В. С. Джигирей, В. М. 

Сторожук, Р. А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2001. – 272 с.  

6. Екологія: основи теорії і практикум / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. 

Гвоздецький та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с.  

7. Олійник Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. 

П. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.  

8. Основи екології / О. І. Бондар, І. В. Корінько, В. М. Ткач та ін. ; за ред. проф. 

д.ф.-м.н., академіка АН Вищої школи України О. І. Федоренко. – К. ; Х., ДЕІ-ГТІ, 

2005. – 236 с.  

9. Основие кології та природокористування / В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. 

Позднякова та ін. – Х. : ТОВ "Олант", 2002. – 384 с.  

 

11. Інформаційні ресурси 

 



1. БФ "Екоправо-Львів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecopravo.lviv.ua.  

2. Веб-каталог з довкілля. – Режим доступу : http://www.webdirectory.com/.  

3. Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. – Режим 

доступу: http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/indexen.htm.  

4. Еко-бюлетень / РЕЦ-КИЇВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rec-kyiv.org.ua.  

5. Екологічні сторінки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nature.org.ua.  

6. Еколого-культурний центр "Бахмат". – Режим доступу: 

http://www.bakhmat.org. Засіб пошуку інформації про довкілля. – Режим 

доступу: http://www.isleuth.com/envi.html.  

7. Інформація з екології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.emfund.com.ua. 

8. Каталог сайтов о природных ресурсах и экологии. – Режим доступа: 

http://www.list.priroda.ru. 

9. Каталог Українських Web-ресурсів з екології. – Режим доступу: 

http://catalog.uintei.kiev.ua/index.php. 

10. Коаліція українських екологічних неурядових організацій "Альтер-Еко". – 

Режим доступу: http://www.alter-eco.org.ua.  

11. Колекція посилань на екологічні сайти. – Режим доступу: 

http://www.ceroi.net/index.htm. 

12. Міжнародний суспільний рух "Екологія людини". – Режим доступу: 

http://www.ecochel.msk.ru.  

13. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Режим доступу : 

http://www.mns.gov.ua.  

14. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Державний 

департамент – Адмiнiстрацiя зони відчуження i зони обов’язкового 

відселення. – Режим доступу: http://www.ic-chernobyl.kiev.ua.  

15. Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України. – 

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

16. Щоденник  планети. – Режим доступу: http://www.phschool.com 

/sf/planetdiary/ . 
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