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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Екологія 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

 Індустріально-педагогічний технікум 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія природничих 

дисциплін  

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія природничих 

дисциплін 

Владимирова Н.В. 

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень  (короткий цикл), НРК України -  

5 рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
20 тижнів  протягом  4 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  2 кредити 

ЄКТС, 60 годин, з яких 40 годин становить контактна 

робота з викладачем ( 28 годин лекцій,  12 годин 

семінарських занять),  20 годин становить самостійна 

робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Розробка програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є здобуття системи знань про  основні тенденції 

техногенних змін у довкіллі, принципи екологічного прогнозування та моделювання 

стану довкілля.  

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

ВСТУП 

Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Стан навколишнього 

природного середовища в Україні. Роль та основні завдання спеціаліста в охороні та 

раціональному використанні природних ресурсів у процесі професійної діяльності. 

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 

 

Тема І. Екологія як наука про довкілля. Основні екологічні поняття, закони, 

терміни. 

Визначення, предмет, завдання й значення екології. Історичний нарис виникнення, 

становлення та розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її зв'язок з 

іншими дисциплінами. Екологія та її ключові питання. Значення екологічного прогнозування 

в умовах прогресуючого впливу людини на природу 

Література: [1] с. 13-30, 44-70,  

                                 [2] с. 7-20, 48-62 

 

Тема 2. Природне середовище та його компоненти. Біосфера і 

перетворювальна діяльність людини. 

Поняття про природне середовище та структуру. Загальні властивості біосфери. Роль 

В.І. Вернадського у вивченні біосфери. Склад і функціонування біосфери. Глобальні процеси 

у біосфері. Кругообіги речовин у біосфері (біологічні, геологічні). Кругообіги вуглецю, води, 

кисню, азоту, фосфору, сірки. Трансформація енергії у біосфері. Продуктивність біосфери. 

Вплив антропогенного фактора на кругообіг речовин та енергії у біосфері. Ноосфера. 

Відновні та невідновні ресурси біосфери та їх використання. 

Популяція як форма існування виду. Чисельність, густота популяції. Структура популяцій. 

Біоценоз, екосистема, біогеоценоз. Взаємодії в екологічних системах. Структури біогеоценозів 

(просторова, видова, трофічна). Ланцюги та межі живлення. Продуктивність та продукція 

екосистем. Види штучних біоценозів. Збідненість і відносна нестійкість штучних біоценозів. 

Способи підтримки рівноваги. 

Література: [1] с.30-44,  

                                 [2] с. 20-36 

 

Тема 3. Екологічна криза. Сучасна екологічна ситуація в світі. 

Поняття про екологічну кризу. Причини та шляхи виходу з екологічних криз Екологічні 

кризи антропогенного та природного походження. Наслідки екологічних катастроф. 

Екологічні катастрофи та кризи України та регіону. 

Література: [1] с. 485-495, 

                                 [4] с. 102-116 

 

Розділ 2. ПРАКТИЧНА ЕКОЛОГІЯ 

 

Тема 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 

  Забруднення довкілля. Види забруднення навколишнього середовища: природне і 

антропогенне забруднення. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю. 

Поведінка забруднювачів у природному середовищі. Найбільш поширені забруднювачі. 

Явище синергізму. Глобальний характер впливу антропогенного забруднення на біосферу 

та окремі екосистеми. Види забруднення довкілля та їх вплив на людину та її діяльність.  

Література: [1] с. 130-157, 

                                 [2] с. 108-123 

 

Тема 5. Екологічні проблеми атмосфери. 



 

 

Значення атмосфери. Джерела і види забруднення атмосфери. Природне 

забруднення. Антропогенні фактори забруднення атмосфери.. Промислове, радіоактивне, 

шумове, електромагнітне забруднення атмосфери. Кліматичний аспект забруднення 

атмосфери. Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин, рослин. Стан повітряного 

середовища в Україні. Заходи боротьби із забрудненням атмосфери. Правова охорона 

атмосфери. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (1992). 

Література: [1] с. 157-193,  

                                 [2] с. 92-98,  

                               [4] с.155-181 

    

Тема 6. Екологічні проблеми гідросфери. Охорона і раціональне використання 

водних ресурсів 

Водні ресурси планети, їх запас і розподіл. Ресурси води України, області. Проблеми 

від зростання споживання води. Збільшення споживання води промисловістю, для 

побутових потреб і в сільському господарстві. Проблеми водних ресурсів і заходи, спрямовані 

на поліпшення джерел води. Значення підземних вод. Економія прісної води. Забруднення 

внутрішніх водойм, підземних вод, радіоактивне забруднення води. Екологічний стан 

водойм України. Заходи щодо зменшення ступеня забруднення води: методи очищення 

побутових стічних вод, використання стічних вод для зрошення, замкнуті технології 

водозабезпечення. Нормативні вимоги до якості води. Правова охорона вод. Водний кодекс 

України (1995). 

Література: [1] с. 260-271,  

                                 [2] с. 85-92,  

                                 [4] с.181-209 

 

Тема 7. Охорона літосфери 

  Грунт - основний засіб виробництва в господарстві. Охорона грунту від виснаження. 

Ерозія грунтів і шкода, що завдається нею. Охорона фунтів від водної ерозії. Захист грунтів 

від вітрової ерозії. Забруднення та засмічення фунтів. Меліорація земель та її екологічні 

наслідки. Сучасний стан фунтів України та шляхи його поліпшення. Контроль і управління 

якістю фунтів. Охорона і раціональне використання земних надр. Рекультивація порушення 

земель. Правова охорона земель. Земельний кодекс України (2001). Основи законодавства про 

надра. Кодекс України про надра (1994). 

   Література: [1] с. 276-290,  

                                  [2] с. 75-85,  

                                  [4] с. 209-232 

 

Тема 8. Збереження біорізноманіття. Червона книга. Заповідна справа. 

Значення рослин у житті людини. Рослинні ресурси України, області. Короткий огляд 

лісових ресурсів. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів та їх охорона.. 

Охорона природних кормових угідь і підвищення ефективності їх використання для потреб 

сільського господарства. Червона книга. Заповідна справа. Значення тварин у природі і 

житті людини. Причини вимирання тварин. Рідкісні та зникаючі види фауни України. 

Охорона тваринного світу. Рибні ресурси України та їх охорона. Правова охорона флори і 

фауни. Лісовий кодекс України (1994). Закон України "Про тваринний світ" (1993). 

Література: [3] с. 111-127,  

                                 [4] с. 232-258 

 

Тема 9. Енергетика і природа. 

Теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції. Альтернативні 

джерела енергії. Радіоекологія. Джерела радіоактивного забруднення об'єктів навколишнього 

середовища. Природні джерела. Джерела штучних радіонуклідів. Аварія на ЧАЕС. Міграція 



 

 

радіонуклідів у навколишньому середовищі та об'єктах сільськогосподарського виробництва. 

Прогнозування надходження радіонуклідів. Основні принципи організації ведення 

господарства на забруднених радіонуклідами територіях. 

 Література: [3] с. 190-213,  

                                   [4] с.258-293 

 

Тема 10. Екологія і здоров'я людини. 

Якість природного середовища і здоров'я людей. Захворювання, пов'язані із 

забрудненням навколишнього середовища. Екологічно безпечні продукти харчування. 

Раціональне харчування. Якість води і стан здоров'я людей. Радіація і здоров'я. Методи 

виведення шкідливих речовин з організму людини. 

Література: [1] с. 356-426, 

                                  [3] с. 291-327 

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦ1ЙНО-ЕКОНОМ1ЧНІ  АСПЕКТИ  РАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Тема 11. Проблеми урбанізації і утилізації відходів. 

Урбоекологія. Мілітаристична екологія. Проблема утилізації відходів. Міжнародна 

торгівля відходами. 

Література: [1] с. 290-306,  

                         [4] с. 293-337 

 

Тема 12. Основи економіки природокористування 

Визначення якості та обсягу забруднень природного середовища. Екологічний 

моніторинг і його види. Збитки від забруднення навколишнього середовища. Екологізація 

економіки.  

Література: [1] с. 326-332,  

                                  [4] с. 116-129 

 

 Тема 13. Основи раціонального природокористування 

         Безвідходні і маловідходні виробництва. Значення безвідхідних технологій. 

Використання та переробка відходів. Біотехнологія. Безвідходне споживання. 

Література: [1] с. 290-306,  

                                 [4] с. 116-129 

 

           Тема 14. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. 

Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля. Організація служб охорони 

навколишнього природного середовища. Екологічне право. Економічний менеджмент. 

Екологічний маркетинг. Екологічна освіта і виховання. Роль громадськості України в 

охороні навколишнього природного середовища. Міжнародні організації та конвенції. 

Література: [1] с. 495-50, 

                        [3] с. 387-398, 

                       [4] с. 337-338 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати  основні теоретичні положення та структуру сучасної екології,  особливості 

будови біосфери, закономірності її функціонування,  роль взаємозв'язків усіх 

природних процесів і явищ,  причини   та   наслідки   розвитку   локальних,   



 

 

регіональних   і глобальних  екологічних криз;  стан природних ресурсів і причини 

виникнення кризових екологічних явищ в основних регіонах України. 

РН2. 

Знати основні екологічні аспекти й суть заходів довкілля в цілому й охорони 

окремих природних ресурсів,  основи економіки та стратегії природокористування,  

Закони України "Про охорону довкілля", шляхи поліпшення екологічної ситуації. 

РН3. 

Уміти  застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні 

особистого відношення до об'єктів природи й суспільства, при ствердженні активної 

природоохоронної життєвої позиції,  робити висновки щодо конкретних екологічних 

ситуацій. 

РН4. 

Уміти ефективно користуватися екологічними довідниками, національними 

законодавчими і нормативними документами,  брати участь у вирішенні районних, 

галузевих і національних екологічних проблем,  вести природоохоронну роботу 

серед населення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 6 

Вміти застосовувати Закони України «Про охорону довкілля», шляхи 

поліпшення екологічної ситуації,  основні закономірності взаємодії людини, 

суспільства і природи, механізми управління процесами  охорони довкілля та 

природокористування, специфіку використання адміністративних, правових, 

економічних і виховних важелів впливу на природо користувачів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовний модуль 1. 

Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ. 

Л1. 

 

Тема 1. Екологія як наука про довкілля. Основні екологічні поняття, 

закони, терміни. 

Визначення, предмет, завдання й значення екології. Історичний нарис 

виникнення, становлення та розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура 

екології, її зв'язок з іншими дисциплінами. Екологія та її ключові питання. 

Значення екологічного прогнозування в умовах прогресуючого впливу людини на 

природу. 

 

Л2. 

 

Тема 2. Природне середовище та його компоненти. Біосфера і                             

перетворювальна діяльність людини. 

Поняття про природне середовище та структуру. Загальні властивості 

біосфери. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери. Склад і функціонування 

біосфери. Глобальні процеси у біосфері. Кругообіги речовин у біосфері (біологічні, 

геологічні). Кругообіги вуглецю, води, кисню, азоту, фосфору, сірки. 

Трансформація енергії у біосфері. Продуктивність біосфери. Вплив 

антропогенного фактора на кругообіг речовин та енергії у біосфері. Ноосфера. 

Відновні та невідновні ресурси біосфери та їх використання.Популяція як форма 

існування виду. Чисельність, густота популяції. Структура популяцій. Біоценоз, 

екосистема, біогеоценоз. Взаємодії в екологічних системах. Структури 

біогеоценозів (просторова, видова, трофічна). Ланцюги та межі живлення. 



 

 

Продуктивність та продукція екосистем. Види штучних біоценозів. Збідненість і 

відносна нестійкість штучних біоценозів. Способи підтримки рівноваги. 

Л3. 

 

 

Тема 3. Екологічна криза. Сучасна екологічна ситуація в світі. 

Поняття про екологічну кризу. Причини та шляхи виходу з екологічних криз 

Екологічні кризи антропогенного та природного походження. Наслідки 

екологічних катастроф. Екологічні катастрофи та кризи України та регіону. 

СЗ1 Екологічна ситуація України та регіону.                                                                                                  

Розділ 2 .ПРАКТИЧНА ЕКОЛОГІЯ 

Л4 

Тема 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 

 Забруднення довкілля. Види забруднення навколишнього середовища: 

природне і антропогенне забруднення. Основні техногенні забруднювачі й 

методи їх контролю. Поведінка забруднювачів у природному середовищі. 

Найбільш поширені забруднювачі. Явище синергізму. Глобальний характер 

впливу антропогенного забруднення на біосферу та окремі екосистеми. Види 

забруднення довкілля та їх вплив на людину та її діяльність.  

 

Л5 

Тема 5. Екологічні проблеми атмосфери. 

Значення атмосфери. Джерела і види забруднення атмосфери. Природне забруд 

нення. Антропогенні фактори забруднення атмосфери.. Промислове, 

радіоактивне, шумове, електромагнітне забруднення атмосфери. Кліматичний 

аспект забруднення атмосфери. Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, 

тварин, рослин. Стан повітряного середовища в Україні. Заходи боротьби із 

забрудненням атмосфери. Правова охорона атмосфери. Закон України "Про 

охорону атмосферного повітря" (1992). 

СЗ 2. Основні джерела антропогенного забруднення. 

Л6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Екологічні проблеми гідросфери. Охорона і раціональне 

використання вод них ресурсів 

Водні ресурси планети, їх запас і розподіл. Ресурси води України, області. 

Проблеми від зростання споживання води. Збільшення споживання води 

промисловістю, для побутових потреб і в сільському господарстві. Проблеми 

водних ресурсів і заходи, спрямовані на поліпшення джерел води. Значення 

підземних вод. Економія прісної води. Забруднення внутрішніх водоймів, 

підземних вод, радіоактивне забруднення води. Екологічний стан водойм 

України. Заходи щодо зменшення ступеня забруднення води: методи очищення 

побутових стічних вод, використання стічних вод для зрошення, замкнуті 

технології водозабезпечення. Нормативні вимоги до якості води. Правова охорона 

вод. Водний кодекс України (1995). 

Л7 

Тема 7. Охорона літосфери 

Грунт - основний засіб виробництва в господарстві. Охорона грунту від 

виснаження. Ерозія грунтів і шкода, що завдається нею. Охорона фунтів від водної 

ерозії. Захист грунтів від вітрової ерозії. Забруднення та засмічення фунтів. 

Меліорація земель та її екологічні наслідки. Сучасний стан фунтів України та 

шляхи його поліпшення. Контроль і управління якістю фунтів. Охорона і 

раціональне використання земних надр. Рекультивація порушення земель. 

Правова охорона земель. Земельний кодекс України (2001). Основи законодавства 

про надра. Кодекс України про надра (1994). 



 

 

СЗ3 

 
Екологічні проблеми атмосфери та літосфери. 

Л8 

 

Змістовний модуль 2  

 

Тема 8. Збереження біорізноманіття. Червона книга. Заповідна справа. 

Значення рослин у житті людини. Рослинні ресурси України, області. Короткий 

огляд лісових ресурсів. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів та 

їх охорона.. Охорона природних кормових угідь і підвищення ефективності їх 

використання для потреб сільського господарства. Червона книга. Заповідна 

справа. Значення тварин у природі і житті людини. Причини вимирання тварин. 

Рідкісні та зникаючі види фауни України. Охорона тваринного світу. Рибні 

ресурси України та їх охорона. Правова охорона флори і фауни. Лісовий кодекс 

України (1994). Закон України "Про тваринний світ" (1993). 

Л9 

Тема 9. Енергетика і природа. 

Теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції. Альтернативні 

джерела енергії. Радіоекологія. Джерела радіоактивного забруднення об'єктів 

навколишнього середовища. Природні джерела. Джерела штучних радіонуклідів. 

Аварія на ЧАЕС. Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі та об'єктах 

сільськогосподарського виробництва. Прогнозування надходження радіонуклідів. 

Основні принципи організації ведення господарства на забруднених 

радіонуклідами територіях.  

Л10 

Тема 10. Екологія і здоров'я людини. 

Якість природного середовища і здоров'я людей. Захворювання, пов'язані із 

забрудненням навколишнього середовища. Екологічно безпечні продукти 

харчування. Раціональне харчування. Якість води і стан здоров'я людей. Радіація і 

здоров'я. Методи виведення шкідливих речовин з організму людини. 

СЗ4 
Забруднення навколишнього середовища та здоров'я людини  

 

Розділ 3.ОРГАНІЗАЦ1ЙНО-ЕКОНОМ1ЧНІ  АСПЕКТИ  РАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Л11 

 

Тема 11. Проблеми урбанізації і утилізації відходів. 

Урбоекологія. Мілітаристична екологія. Проблема утилізації відходів. 

Міжнародна торгівля відходами. 

Л12 

Тема 12. Основи економіки природокористування 

Визначення якості та обсягу забруднень природного середовища. Екологічний 

моніторинг і його види. Збитки від забруднення навколишнього середовища. 

Екологізація економіки. Значення безвідхідних технологій. Використання та 

переробка відходів. Біотехнологія. Безвідходне споживання. 

СЗ5 Урбанізоване середовище і здоров’я 

Л13 

  Тема 13. Основи раціонального природокористування 

Безвідходні і маловідходні виробництва. Значення безвідхідних технологій. 

Використання та переробка відходів. Біотехнологія. Безвідходне споживання. 

Директорська контрольна робота. 



 

 

Л14 

Тема 14. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. 

Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля. Організація 

служб охорони навколишнього природного середовища. Екологічне право. 

Економічний менеджмент. Екологічний маркетинг. Екологічна освіта і 

виховання. Роль громадськості України в охороні навколишнього природного 

середовища. Міжнародні організації та конвенції. 

СЗ6 Охорона навколишнього середовища 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1 Підготовка до лекції. 

НД 2 Підготовка до обговорення та/або опитування за темами семінарського заняття 

НД 3 Тестування 

НД 4 Підготовка та обговорення тем рефератів, доповідей та презентацій 

8.   Методи викладання, навчання 

МН 1 Інтерактивні лекції. 

МН 2 Проблемні лекції 

МН 3 Семінарські заняття 

МН 4 Проблемно-пошукові методи навчання 

МН 5 Аналіз конкретних ситуацій 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою:  

Оцінка   Рівень  Визначення  

5 (відмінно)  високий   студент має систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу; чітко  

володіє  понятійним  апаратом;   

викладає  матеріал  впевнено,   у  

логічній послідовності; робить 

узагальнення та висновки; наводить 

практичні приклади у контексті 

тематичного теоретичного матеріалу 

4 (добре)  достатній   студент достатньо вільно орієнтується 

в матеріалі дисципліни; вірно 

розкриває зміст питань; робить певні 

узагальнення, але не наводить 

практичних прикладів  у  контексті  

тематичного  теоретичного  

матеріалу, або  допускається 

незначних помилок у формулюванні 

термінів, категорій 



 

 

3 (задовільно)  середній   студент слабо орієнтується в матеріалі 

дисципліни, невпевнено та плутано   

розкриває  зміст  контрольних   

питань,   допускається   помилок   при 

визначення термінів, не робить 

висновків та узагальнень, не наводить 

практичних прикладів 

2 (незадовільно)  початковий   ставиться студентові який не 

орієнтується в матеріалі дисципліни, 

дає неправильні відповіді на поставлені 

теоретичні запитання або розкриває їх 

зміст менше, ніж на 60%. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання тестових завдань, 

оцінювання поточного тестування, перевірка виконання ситуативного завдання 

(вирішення, презентація, обговорення) 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання:  

М 1.  Опитування.  

М 2.  Тестування  

М 3.  Перевірка виконання ситуативного завдання (вирішення, презентація, 

обговорення)  

Форма підсумкового контролю: 4 семестр – залік;  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання  

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

 

Основна література 

1. Федоренко О.І. Основи екології: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 543с. 

2. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища: Навч.посіб. 

- К.: «Знання», 2002. - 203. 

3. Білявський Г.О. Основи екології. Підручник. - К.: Либідь, 2004. - 408с. 

4. Запольський А.К. Основи екології. Підручник. - К.: Вища школа, 2005. - 382. 

5. Лук'янова Л.Б. Основи екології. Навч.посіб. - К.: Вища школа, 2000. - 327с. 

 



 

 

 

Додаткова література 

1. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). -К.:НПУ, 

2000.-110 с. 

2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. - К., 2000. -   237 с 

3. Кучерявий В.О. Екологія. - Львів: Світ, 2000. - 493 с 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. kipt.sumdu.edu.ua 

2. Інші сайти. 
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Форма навчання 

Денна 
      

Змістовний модуль 1 

Розділ 1. Теоретичні аспекти загальної екології. 

Т.1. Екологія як наука про довкілля. Основні екологічні 

поняття, закони. 

4 2 - - - 2 

Т.2. Природнє середовище та його компоненти. Біосфера і 

перетворювальна діяльність людини. 

4 2 - - - 2 

Т.3. Екологічна криза. Сучасна екологічна ситуація в Світі. 5 2 2 - - 1 

Разом за  

розділом 1  

13 6 2 - - 5 

Розділ 2. ПРАКТИЧНА ЕКОЛОГІЯ       

Т.4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 3 2 - - - 1 

Т.5. Екологічні проблеми атмосфери. 6 2 2 - - 2 

Т.6. Екологічні проблеми гідросфери. Охорона і раціональне 

використання вод них ресурсів 
4 2 - - - 

2 

Т.7. Охорона літосфери 6 2 2 - - 2 

 Змістовний модуль 2 

Т.8Збереження біорізноманіття. Червона книга. Заповідна 

справа. 

4 2 - - - 

2 

Т.9. Енергетика і природа. 3 2 - - - 1 

Т.10. Екологія і здоров'я людини. 5 2 2 - - 1 

Разом за розділом 2 31 14 6 - - 11 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦ1ЙНО-ЕКОНОМ1ЧНІ  АСПЕКТИ  

РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
     

 

Т.11. Проблеми урбанізації і утилізації відходів. 3 2 - - - 1 

Т.12. Основи економіки природокористування 5 2 2 - - 1 

Тема 13. Основи раціонального природокористування 3 2 - - - 1 

Тема 14. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. 

 
5 2 2 - - 

1 

Разом за розділом 3 16 8 4 - - 4 

Разом  60 28 12 - - 20 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ЗК 12., / ПРН 6. РН 1. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 4., Л 5.,  

Л 6., Л.7, Л 8., Л 9., Л 

10.,  Л 11., Л 12., Л 13., Л 

14., СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., 

СЗ 4., СЗ 5, CЗ6 

НД 1., НД 2,НД 

3,НД4 
МН 1., МН 2., МН 3.,  

МН 4., МН 5. 
ЗН 1., ЗН 2.  М 1.,   

М 2.,  М 3.  

ЗК 12., / ПРН 6. РН 2. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 4., Л 5.,  

Л 6., Л.7, Л 8., Л 9., Л 

10.,  Л 11., Л 12., Л 13., Л 

14., СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., 

СЗ 4., СЗ 5, CЗ6 

НД 1., НД 2, ,НД 

3,НД4 
МН 1., МН 2., МН 3.,  

МН 4., МН 5. 
ЗН 1., ЗН 2. М 1.,   

М 2.,  М 3.  

ЗК 12., / ПРН 6. РН 3. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 4., Л 5.,  

Л 6., Л.7, Л 8., Л 9., Л 

10.,  Л 11., Л 12., Л 13., Л 

14., СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., 

СЗ 4., СЗ 5, CЗ6 

НД 1., НД 2, ,НД 

3,НД4 
МН 1., МН 2., МН 3.,  

МН 4., МН 5. 
ЗН 1., ЗН 2.  М 1.,   

М 2.,  М 3.  

ЗК 12., / ПРН 6. РН 4. 
СЗ 1., СЗ 2., СЗ 3., СЗ 4., 

СЗ 5, CЗ6 НД 2, НД 3,НД4 МН 3., МН 4., МН 5. ЗН 1., ЗН 2.  М 1.,   
М 2.,  М 3.  

 


