
 

 

 

 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 01 – 

Освіта/Педагогіка 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність – 

014.11 «Середня освіта 

(Фізична культура)» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання     к.р     –     . 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

1-й семестр: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

16 год.  

Практичні, семінарські 

14 год.  

Лабораторні 

 . 

Самостійна робота 

60 год.  

Індивідуальні завдання:   

– – 

Вид контролю:  

Диф. залік диф. залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інтегруюча система 

закономірностей взаємодії живих організмів і навколишнього природного середовища. 

Метою дисципліни є дати студентам сучасне, досить поглиблене розуміння 

системних уявлень про екологію як необхідний механізм гармонізації відносин у 

системі "суспільство – довкілля – техносфера", про необхідність екологізації 

життєдіяльності людини, практичних засобів та механізмів цього процесу для 

досягнення збалансованого розвитку в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  

- формування у студентів необхідної бази знань з теоретичних і 

практичних питань сучасної екології; 

- надання  уявлення про  механізм  впливу людської діяльності на стан 

довкілля і зворотну дію, аналіз основних джерел впливу на оточуюче 

природне середовище та першочергових вимог щодо його збереження; 

- засвоїти понятійно-термінологічний апарат, що використовується в 

комплексному аналізі природних екологічних процесів і явищ;  

- формування у студентів наукового практичного світогляду, 

аналітичного мислення, які сприятимуть вирішенню екологічних 

проблем сьогодення; 

- закладання в майбутніх спеціалістів основ екологічної культури. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- предмет, зміст, сутність дисципліни «Екологія», основні методи 

екологічних досліджень, головні поняття, терміни, дефініції екології; 

- структуру та властивості біосфери, основні фактори та закони її 

функціонування; 

- сутність, структуру, класифікацію екосистем, їх значення у 

функціонуванні біосфери; 

- основні форми та особливості антропогенної дії на оточуюче 

природне середовище; 

- роль науково-технічного прогресу в утворенні екологічних проблем; 

- природно-наукові та економічні основи раціонального 

природокористування; 

- основні нормативні документи й закони України у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та природокористування; 

- основні методи управління якістю навколишнього середовища та 

раціонального природокористування; 

- причини, особливості, наслідки техногенних забруднень на стан 

компонентів природного середовища; 

- види екологічних стандартів, екологічне та природоохоронне 

нормування впливу техногенних об’єктів на навколишнє природне 

середовище;  

вміти: 



застосовувати фундаментальні екологічні знання для оцінки еколого-

економічного стану регіону, країни; 

ефективно користуватися екологічними довідниками, законодавчими та 

нормативними документами про охорону навколишнього природного 

середовища; 

формувати системне розуміння екологічних процесів і явищ, які набувають 

особливих форм прояву та значення в розвитку суспільства; 

формулювати практичні пропозиції для поліпшення стану навколишнього 

природного середовища та раціоналізації природокористування; 

аналітично інтерпретувати сучасні екологічні тенденції та їх прогресивні 

спрямування; 

аналізувати інтегровані показники стану навколишнього середовища та 

економічної ефективності природоохоронних заходів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. Екосистемний рівень організації матерії та 

антропогенний вплив на довкілля  

Тема 1. Предмет, метод, сутність і завдання екології 

1.1. Екологія як наука, її структура та роль у сучасному суспільстві. Поняття 

екології, її предмет, об’єкт і завдання. 

1.2. Історичний розвиток взаємостосунків людини з природою. 

1.3. Основні завдання екології.  

Тема 2. Екосистемний рівень організації матерії 

2.1. Природне середовище та екологічні чинники. Поняття природного 

середовища. Визначення природного середовища. Види природного середовища. 

Екологічні чинники середовища: поняття та класифікація. Загальні закономірності 

та їх дія на живі організми. Лімітуючи чинники. 

2.2. Популяції. Поняття популяції. Статистичні та динамічні показники 

популяцій. Динаміка чисельності популяцій. 

2.3. Екосистеми. Поняття екосистем, класифікація екосистем. Енергія та 

принципи функціонування екосистем. Допустима дія та стійкість екосистем. 

Розвиток екосистем: сукцесія. Поняття екологічних компонентів. Основні 

екологічні компоненти екосистем: енергія, атмосфера, вода, ґрунт, інформація, 

біота. Характеристика кожного з цих екологічних компонентів. Екологічна 

піраміда. Гомеостаз. Гомеостаз як рівноважний стан природних систем. Харчовий 

ланцюг та його різновиди. Харчові мережі. 

2.4. Закони екології. Основні екологічні закони. Значення законів 

Вернадського, Комонера та Чираса для раціонального природокористування. 

Тема 3. Біосфера – глобальна екосистема Землі. Глобальні екологічні 

проблеми. 

3.1. Біосфера. 

Терміни "біосфера" та "жива речовина". Вчення Вернадського В. І. про 

біосферу та ноосферу. Межі біосфери. Біосфера як одна з оболонок Землі. 

Атмосфера, літосфера, гідросфера в складі біосфери. 

3.2. Загальні властивості біосфери. Кругообіг речовин та енергії в біосфері. 



Місце екосистем у організації біосфери. Біогенні хімічні елементи. Біогеохімічні 

цикли. Малий біологічний і великий геологічний кругообіг речовин. Кругообіг 

води, азоту, вуглекислого газу, а також кругообіг сірки, фосфору, вуглецю як 

найбільш життєво важливих речовин біосфери. Динаміка й еволюція біосфери. 

3.3. Глобальні екологічні проблеми. Глобальні екологічні проблеми. 

Демографічна проблема. Забруднення навколишнього природного середовища. 

Проблема сучасних змін клімату. Рамкова конвенція ООН про зміни клімату. 

Виснаження озонового шару в стратосфері. Тропосферний озон. Закислення 

навколишнього середовища. Кислотні дощі. Проблема ставлення та поводження з 

відходами виробництва. Проблеми радіаційного забруднення довкілля. 

Тема 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. 

4.1. Забруднення довкілля. 

Джерела, види й масштаби забруднення навколишнього середовища. 

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. Забруднення атмосфери, гідросфери та ґрунтів. 

4.2. Вплив різних галузей промисловості на стан довкілля. Гірничодобувна 

промисловість. Хімічна, нафтохімічна та нафтопереробна  промисловість. Чорна 

та кольорова металургія. Паливно-енергетичний комплекс. Сільське 

господарство. Житлово-комунальне господарство. Транспортно-шляховий 

комплекс. Забруднення об’єктів навколишнього природного середовища. 

Тема 5. Економічні механізми охорони природного середовища та 

раціонального природокористування. 

5.1. Природні ресурси. 

Класифікація природних ресурсів. Міжнародні природні ресурси. Ресурсний 

цикл як антропогенний кругообіг речовин. Принципи раціонального 

природокористування. Сучасні екологічні вимоги до діяльності людини. 

5.2. Раціональне природокористування. 

Поняття мало- та безвідходних технологій. Класифікація відходів. 

Проблеми утилізації відходів у різних сферах діяльності людини. Основні 

принципи створення безвідходних технологій. Безвідходне споживання. 

5.3. Методи управління природоохоронною діяльністю. 

Економічний механізм охорони довкілля. Еколого-економічні показники 

оцінки виробничих процесів. Ефективність заходів з охорони НС. Методичні 

підходи до визначення економічних та соціальних збитків від забруднення НС. 

Економічне стимулювання природоохоронної діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності. Узгодження та видача ліцензій на право 

природокористування. Екологічні фонди. Екологічне страхування. 

Тема 6. Екологічний моніторинг довкілля. Контроль якості стану 

довкілля в Україні. 

6.1. Контроль та керування якістю природного середовища. Поняття про 

ефект сумації. Критерії оцінки якості природного середовища. Стандарти якості 

природного середовища. 

6.2. Екологічний моніторинг. Поняття екологічного моніторингу та його 



завдання. Класифікація моніторингу. Формування бази даних для екологічного 

моніторингу. Комплексний моніторинг біосфери. Забезпечення моніторингу. 

Оцінка впливу промислового об’єкта на довкілля. Екологічна експертиза об’єктів. 

Контроль викидів промислових підприємств та інших господарчих об’єктів. 

6.3. Законодавство у сфері охорони довкілля. Правова основа охорони 

атмосферного повітря, водних об’єктів, надр. Законодавство у сфері заповідної 

діяльності. Екологічне право. Поняття, предмет та джерела екологічного права. 

Екологічні правопорушення. Правовий режим природокористування та охорони 

НС. Види відповідальності за екологічні правопорушення.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин  

денна форма  заочна форма  
усьо

-го 

у тому числі  усьо

-го 

у тому числі 

Лек Пр. Лаб Інд. С.р Лек

. 

Пр. Лаб

. 

Інд С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Предмет, 

метод, сутність і 

завдання екології. 

 2    10      15 

Тема 2. Екосистем 

ний рівень 

організації 

матерії.  

 4 2   10  2    10 

Тема 3. Біосфера 

– глобальна 

екосистема землі. 

 2 2   10   2   10 

Тема 4. 

Антропогенний 

вплив на 

навколишнє 

середовище. 

 4 4   10  2    15 

Тема 5. Охорона 

природного 

середовища та 

раціональне 

природокористува

ння. 

 2 4   10   2   15 

Тема 6. 

Екологічний 

моніторинг 

довкілля. 

Контроль якості 

стану довкілля в 

Україні. 

 2 2   10      15 



Разом   16 14   60 80 6 4   80 

ІНДЗ       К.р      

Семестровий 

контроль (залік, 

іспит) 

 Діф. 

залік 
    Діф. 

залі

к 

     

Усього годин 90 16 14   60  16 4   80 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна 

форма 

навчання) 

Кількість 

годин 

(заочна  

форма 

навчання) 

1 Життя як термодинамічний процес 2 2 

2 Вивчення проблем природокористування 2 2 

3 Методики підрахунку терміну вичерпання 

невідновних  природних ресурсів 

2  

4 Антропогенне забруднення атмосферного повітря 2  

5 Техногенне забруднення природних вод 2  

6 Антропогенний вплив на ґрунтовий покрив 2  

7 Визначення розмірів плати за складування твердих 

відходів. 

2  

 Усього 14 4 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна 

форма 

навчання) 

Кількість 

годин 

(заочна  

форма 

навчання) 

1 Вивчення лекційного матеріалу згідно тематики курсу 

лекцій   

30 10 

2 Підготовка до практичних занять та оформлення звітів. 20 10 

3 Написання контрольної роботи за варіантом  60 

4 Підготовка рефератів, доповідей  10  

 Разом  60 80 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

Для студентів денної форми навчання – підготовка рефератів за визначеною 

викладачем темою або вузькою проблематикою з дисципліни. Для студентів 

заочної форми написання контрольних робіт. 

 
8. Методи навчання 

1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

2. Наочні методи (демонстрування, ілюстрації, показ об’єкта, моделі). 

3. Практичні методи (виконання завдань практичних занять, лабораторних 

робіт).  

 
9. Методи контролю 

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 

2. Поточний та підсумковий контроль знань (індивідуальне опитування, 

контроль виконання тестів, реферати, оцінка якості підготовки та захисту 

індивідуальних завдань, що виконуються під час аудиторних занять та під час 

самостійної роботи). 

3. Робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність конспекту практичних занять, оцінка активності 

студента на практичних заняттях, якості підготовки та захисту доповідей-

повідомлень). 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

Лекції: контроль 

відвідування, 

ведення конспекту 

(питань що винесені 

на самостійне 

опрацювання) 

1,25 2,5 1,25 2,5 1,25 1,25 10 

Практичні заняття 3 3 3 5 3 3 20 

опитування, що 

виконуються під час 

аудиторних занять, 

реферати 

(максимальний бал) 

15 15 30 

виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

15 15 30 

наукові статті, тези 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 1. Навчальна програма з дисципліни «Екологія» для студентів денної та 

заочної форми навчання з спеціальності 263  «Цивільна безпека». 

 2. Робоча навчальна програма з дисципліни «Екологія» для студентів денної  

та заочної форми навчання з з спеціальності 263  «Цивільна безпека». 

 3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни – 

«Екологія» для студентів денної та заочної форми навчання з спеціальності 263  

«Цивільна безпека».–  Кременчук: КрНУ. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

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

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

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

Попенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 228 с.  

3. Коваленко Г. Д. Основы экологии : учебн. пособ. / Г. Д. Коваленко, Г.С. 

Попенко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2009. – 280 с.  

4. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навч. посібн. 

для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Сафранов. – Львів : Новий Світ-

2000, 2004. – 248 с.  

5. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля / С. М. Суха-рев, С. 

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

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

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

592 с.  

7. Шевчук В. Я. Екологічне управління / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкин, Г. 

О. Білявський. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.  

 



Додаткова література 

8. Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації 

Кіотського протоколу в Україні / за ред. В. Я. Шевчука. – К. : Геопринт, 2005. – 

150 с.  

9. Гриценко А. В. Радиоэкология регионов Украины: Харьковская область / 

А. В. Гриценко, Г. Д. Коваленко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2003. – 128 с.  

10. 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.  

11. Екологічний менеджмент / за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К. 

: Центр навчальної літератури, 2004. – 408 с.  

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

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

13. Коваленко Г. Д. Основи радіоекології : навч. посібн. / Г. Д. Коваленко, 

В. С. Волошин. – Маріуполь : Вид. ПДТУ, 2003. – 138 с.  

14. Коваленко Г. Д. Радиоэкология Украины : монография / Г. Д. Коваленко. 

– Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. – 264 с.  

15. Мельник Л. Г. Екологічна економіка / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД 

"Університетська книга", 2002. – 346 с.  

16. Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних . 

Силах України : наук.-методич. посібн. / за ред. О. І. Лисенка, С. М. Чумаченька, 

Ю. І. Ситника. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424 с. 

17. Олійник Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. 

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

18. 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. 

19. Основи екології та природокористування / В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, 

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

 

Інформаційні ресурси 
20. Бюллетень "Проблемы химической безопасности" [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.waste.com.ua/ucs/index.html. 

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

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

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

23. Глобальний ресурсний інформаційний банк даних [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.grida.no. 

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

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

25. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та в справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Режим доступу : 

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


