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Опис дисципліни 

Дисципліна «Основи екології і охорони природи» спрямована на розуміння 

глобальних проблем екології; розуміння законів екології; визначення екологічних 

фактів та їх вплив на людину і довкілля; запобіганні забрудненню навколишнього 

середовища; визначенню факторів забруднення гідросфери, атмосфери та 

літосфери; використанні засобів контролю за станом навколишнього природного 

середовища та охорону повітря від забруднення; розроблення засобів оцінки 

величини екологічних збитків. 

Структура курсу  

Години 

(лек./пр.) Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Будова та функціонування навколишнього середовища 

6/0 

1.1. Сучасна 

екологія та її 

складові 

частини 

Знати основні етапи розвитку екології, розуміти суть 

поняття «сучасна екологія», знати об’єкт предмет вивчення 

екології та структуру сучасної екології, розрізняти сучасні 

напрямки екологічної науки та методи екологічних досліджень, 

знати, розуміти та розрізняти основні екологічні закони: закон 

біогенної міграції атомів, закон 10%; закон константності; 

закон толерантності; закон незворотності та ін. 

Питання 

2/2 
1.2. Екологічні 

системи 

Знати поняття про екологічну систему, ланцюги живлення 

та піраміди мас, чисел і енергії, класифікацію екосистем, 

розвиток та еволюцію екосистем, основні екосистеми світу та 

України, принципи екологічного районування. Вміти будувати 

ланцюги живлення та вирішувати екологічні задачі 

Питання 

2/2 
1.3. Людина та 

біосфера 

Знати поняття біосфери та її складові частини, 

походження, еволюція та функції біосфери, розуміти місце 

людини в біосфері, «Людська цивілізація як новий фактор в 

існуванні біосфери», поняття ноосфера та потік енергії на 

Земній кулі. Вміти аналізувати зміни колообігу основних 

речовин у природі та зміну їх ланок антропогенною діяльністю  

Тести 
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Години 

(лек./пр.) Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 2. Проблеми відновлення, стабілізації та збереження навколишнього 

природного середовища 

6/0 

2.1. Аналіз 

сучасної 

екологічної 

ситуації 

Знати сучасну екологічна ситуацію, наслідки природних 

та антропогенних екологічних катастроф, кризові явища в 

екології та причини їх виникнення, а також зони екологічної 

небезпеки 

Питання 

6/2 

2.2. 

Забруднення 

атмосфери 

Знати класифікацію джерел забруднення атмосфери, 

екологічний вплив забруднень атмосфери, Розрізняти поняття: 

парниковий ефект, руйнування озонового шару, ядерна зима, 

смог та кислотні дощі, а також шумове, вібраційне та 

електромагнітне забруднення. Вміти робити оцінку 

забрудненості повітря за допомогою лишайників 

Питання 

4/2 
2.3. Гідросфера 

та її стан 

Знати джерела забруднення гідросфери, споживання 

прісної води, фактори забруднення прісної води, екологічний 

стан водойм України, методи очищення стічних вод, 

забруднення та охорону вод Світового океану. Ознайомитись із 

основними методами очищення стічних вод населених пунктів 

та правовою охороною вод 

Тести 

4/2 
2.4. Літосфера 

та її стан 

Розуміти забруднення літосфери, необхідність охорони 

ґрунтів, знати охорону земної поверхні, земних надр та 

рекультивацію порушених земель. Аналізувати закономірності 

поширення грунтів на території України та джерела їх 

забруднення 

Питання 

4/5 

2.5. Збереження 

біорізноманіття 

– головне 

завдання у 

справі 

збереження 

біосфери 

Розуміти поняття популяції, живі організми в умовах 

антропогенного стресу, знати особливості популяцій рослин та 

тварин. Ознайомитись з Червоними книгами України та світу. 

Ознайомитись з заповідною справою як фактором збереження 

біорізноманіття та сучасними біотехнологіями. Аналізувати 

особливості розвитку заповідної мережі України 

Питання 

2/0 
2.6. Енергетика 

та природа 

Ознайомитись з екологічним впливом ТЕС, АЕС, ГЕС. 

Знати принципи енергозбереження, відновлювальні джерела 

енергії та альтернативні види енергетики. 

Питання 

2/0 
2.7. Проблеми 

урбанізації 

Ознайомитись з поняттям урбоекологія, причинами та 

наслідками росту чисельності та кількості міст, з екологічним 

впливом промисловості та транспортних засобів, мезо-, макро- 

та мікрокліматом в містах, містами майбутнього. 

Питання 

2/0 

2.8. Відходи 

виробництва та 

екологія 

Знати проблеми утилізації відходів: хімічних виробництв 

та їх вплив на екологію, військові відходи. Розуміти порядок 

знешкодження відходів, поняття «торгівля відходами» та її 

небезпечні наслідки, способи утилізації відходів. 

Питання 

4/0 

2.9. Охорона 

природи на 

державному і 

міждержавном

у рівнях 

Знати природоохоронні концепції та механізм реалізації 

державної екологічної політики 
Питання 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 % від оцінки).    

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (підтверджених 

документально) дозволяється перескладання пропущених тем курсу.  
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Оцінювання 

1. Розподіл балів 

Поточне тестування та самостійна робота 

В
сь

о
го

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
МК 

Т.1.1 Т.1.2 Т.1.3 Т.2.1 Т.2.2 Т.2.3 Т.2.4 Т.2.5 Т.2.6 Т.2.7 Т.2.8 Т.2.9 

7,5 5 5 10 10 5 5 10 5 5 5 2,5 30 100 

2. Структура оцінки роботи студентів з тем змістовних модулів 

Лекції 
Ваговий 

показник 
Практичні роботи 

Ваговий 

показник 
Самостійна робота 

Ваговий 

показник 

Присутність 

на лекції 
1 

Присутність на 

практ. (лаб.) 

роботі 

1 

Виконання і 

представлення 

завдання 

1 

Активність 2 
Виконання 

роботи 
1 

Відповідність 

оформлення вимогам 
1 

Оформлення 

конспекту 
2 

Оформлення 

роботи 
1 

Якість (змістовність) 

виконання 
1 

Захист роботи 2 Захист 2 

Разом 5  5  5 

Додаткова навчальна робота студента 

Вид роботи Бали 

Написання та захист реферату 1-2 

Участь у науково-дослідній роботі 1-2 

Участь в олімпіадах 1-2 

Участь в наукових конференціях 1-2 

Призове місце на обласній, Всеукраїнській олімпіаді 5-10 

Наукові публікації 2 

Разом До 20 

3. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах За національною шкалою (залік) 

А 90-100 

Зараховано 

В 82-89 

С 74-81 

D 64-73 

Е  60-63 

FX 35-59 Незараховано з можливістю перескладання 

F 0-34 
Незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 


