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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників 

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни
денна форма навчання

Кількість 

кредитів - 1,5

Галузь знань

07 «Управління та

адміністрування»

Нормативна

Модулів – 1
Спеціальність:

076 «Підприємництво,

торгівля та біржова

діяльність»

Рік підготовки

1-йЗмістових модулів – 3
Семестр

2-йЗагальна кількість 

годин – 54
Лекції

14 год.
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи 

студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

«Молодший спеціаліст»

Практичні

14 год.

Самостійна робота

26 год.

Вид вихідного

контролю: залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  роботи

студентів становить 28:26 (52:48%)



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу. До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються

кожного  мешканця  планети  й  від  яких  залежить  майбутнє  людства,  слід

віднести  екологічні  проблеми.  Екологічна  криза  нависла  над  усім  світом.

Найстрашнішим  злом  для  навколишнього  середовища  є  забруднення

людської  свідомості  хибними  злочинними  ідеями.  В  умовах,  коли

антропогенні  зміни  торкнулись  практично  всіх  екосистем  земної  кулі,

атмосфери  й  навіть  найближчого  до  планети  космічного  простору,

найважливішим  завданням  сучасності  стало  глобальне  поліпшення,

вдосконалення природокористування, обов’язкове екологічне обгрунтування

всіх видів господарської діяльності.

Аналіз  тенденцій  глобальних,  регіональних  і  локальних  змін  у

природних екосистемах та біосфері загалом свідчить про нагальну потребу

формування у молоді ґрунтових екологічних знань та культури спілкування з

природою,  необхідних  навичок  раціонального  природокористування,

екологізації практично всіх навчальних дисциплін.

Завдання курсу. Науково – технічний прогрес  сягнув рівня,  коли не

тільки  спеціаліст,  а  й  кожна  людина  повинна  володіти  певною  системою

біологічних  і,  особливо,  екологічних  знань.  Без  цих  знань  сьогодні

неможливе ні раціональне використання природних ресурсів, ні розв’язання

проблем  виробництва,  ні  охорона  навколишнього  середовища.  З  метою

отримання цілісної системи екологічних знань, в країні створена розгалужена

мережа  екологічної  освіти.  Дисципліна  «Екологія»  є  нормативною  й

обов’язковою  для  вивчення  студентами  всіх  спеціальностей  ВУЗу.  Вона

знайомить  студентів  з  основами  будови  біосфери,  законами  її  існування,

змінами,  що відбуваються  в  ній  природним шляхом та  завдяки  діяльності

людини. В курсі розглядаються питання пов’язані з будовою навколишнього

середовища,  його впливом на  живі  організми,  реакцією організмів  на  цей

вплив, законами співіснування всього живого на нашій планеті. 



Виходячи з цього, основними завданнями курсу є:

- оволодіння певною системою біологічних і екологічних знань;

- формування екологічного мислення;

- отримання знань про біосферу та закони її існування;

-  розкриття  можливостей  України,  як  незалежної  держави,  для  подолання

екологічної кризи;

- знайомство з багатством флори та фауни України;

- отримання знань про природу свого краю;

- формування у студентів системи навичок у спілкуванні з природою;

- отримання студентами знань щодо запобігання негативних змін у природі та

вирішування екологічних проблем, що виникли.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:

- основні теоретичні положення сучасної екології; 

- основні екологічні терміни, поняття, фактори, закони; 

- особливості будови біосфери, закономірності її функціонування; 

- умови стабільності біосфери, її біогеохімічні цикли;

- методи моделювання та прогнозу екологічних процесів і умов в біосфері;

-  причини  і  наслідки  розвитку  локальних,  регіональних  і  глобальних

екологічних криз; 

- стан природних ресурсів та їх використання, основні форми й особливості

антропогенного впливу на довкілля; 

- методи досліджень і оцінки екологічного стану компонентів біосфери;

-  основи  раціонального  природокористування  і  охорони  компонентів

біосфери;

-  особливості  екологічного стану природних і    антропогенних об'єктів  та

регіонів України;



-  причини  виникнення  кризових  екологічних явищ в основних регіонах

України; 

-  Закони  України  про  охорону  довкілля,  шляхи  покращення  екологічної

ситуації;

-  особливості  й  значення  міжнародних  зусиль  у  вирішенні  екологічних

проблем націй, регіонів і світу; 

- міжнаціональний характер сучасних еколого-соціальних і екологічних криз

та надзвичайних ситуацій; 

- основні сучасні принципи регіональної та глобальної екополітики;

- значення екологічної освіти та виховання у покращенні стану довкілля.

вміти: 

-  застосовувати  базові  фундаментальні  екологічні  знання  при  формуванні

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

активної  природоохоронної  життєвої  позиції  і  формуванні  світоглядних

орієнтирів на основі нових екологічних концепцій;

-  виконувати  нескладні  екологічні  узагальнення  (розрахунки),  робити

висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; 

- визначати приблизний ступінь екологічного ризику; 

-  ефективно  користуватися  екологічними  довідниками,  нормативними

документами та іншою екологічною документацією; 

- виконувати функції членів громадських експертних комісій з екологічних

питань  галузевого  рівня  та  членів  громадських  організацій

природоохоронного характеру;

- користуватися національними законодавчими і нормативними документами;

-  користуватися  матеріалами  національних  доповідей  України  про  стан

довкілля;  брати  участь  у  вирішенні  локальних,  обласних,  галузевих  і

національних екологічних проблем на рівні громадських експертиз;

- здійснювати пропаганду екологічних знань;



-  користуватися  матеріалами   національних   і  міжнародних

природоохоронних  документів  (законів,  угод,  програм,  конвенцій)  для

прийняття  екологічно-виважених  рішень  в  сфері  екополітичних  питань

локального та регіонального масштабу 

-  брати  участь  в  природоохоронних  акціях,  експертизах;  громадських

обговореннях;

- вести природовиховну роботу серед  населення.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теоретичної екології.

Тема 1. Екологія  як наука. Основні закони сучасної екології.

Тема  2.  Біосфера  –  глобальна  система.  Структура  та  особливості

функціонування біосфери.

Змістовий модуль 2.  Факторіальна та популяційна екологія.

Тема 3. Факторіальна екологія. Поняття про екологічні фактори.

Тема 4. Абіотичні, біотичні, антропогенні фактори. 

Тема 5. Екологія популяції та виду.

Змістовий  модуль  3.   Стратегія  і  тактика  збереження  та  стабільного

розвитку життя на Землі.

Тема 6. Глобальні екологічні проблеми планети Земля.

Тема 7. Охорона рослинного та тваринного світу, ландшафтів.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

усього у тому числі
л п лаб. с. р.

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основи теоретичної екології.

Тема 1. Екологія  як наука. Основні закони

сучасної екології.
5 2 2

Тема 2. Біосфера – глобальна система. 

Структура та особливості функціонування 

біосфери.

9 2 4 2

Разом за змістовим модулем 1. 14 4 4 4
Змістовий модуль 2. Факторіальна та популяційна екологія.

Тема 3. Факторіальна екологія. Поняття 

про екологічні фактори.
10 2 2 6

Тема 4.  Абіотичні, біотичні, антропогенні 

фактори.
10 2 2 6

Тема 5. Екологія популяції та виду. 7 2 2 2
Разом за змістовим модулем 2. 27 6 6 14

Змістовий модуль 3. Стратегія і тактика збереження та стабільного

розвитку життя на Землі.
Тема 6. Глобальні екологічні проблеми 

планети Земля.
5 2 2

  Тема 7.Охорона рослинного та тваринного

світу, ландшафтів.
8 2 4 6

Разом за змістовим модулем 3. 13 4 4 8
Усього годин 54 14 14 26



5. Теми практичних занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Будова та властивості біосфери. Закони, що визначають

процеси в ній.

2

2 Кругообіг речовин та енергії в біосфері. 2
3 Склад, властивості та значення атмосфери. 2
4 Будова  та  значення  гідросфери.  Хіміко-біологічні

властивості води.

2

5 Будова та значення літосфери. Хіміко-біологічна будова

ґрунту, його значення та охорона.

2

6 Охорона рослинного та тваринного світу, ландшафтів. 4
Разом 14

6. Самостійна робота

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Еволюція  взаємовідносин  людини  і  природного

середовища.

2

2 Природні ресурси Землі. 2
3 Атмосфера, її структура, хімічний склад та значення. 3
4 Літосфера, її структура, хімічний склад та значення. 3
5 Гідросфера, її структура, хімічний склад та значення. 3
6 Поняття про екосистеми. Екологічна ніша. 3
7 Динаміка угруповань. 2
8 Агроекосистеми, їх характеристика та значення. 2
9 Природоохоронні території, їх статут та значення. 3
10 Біогеоценози міста Бердянська та Бердянської коси. 3

Разом 26

7. Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний,  проблемне  викладання,  частково-

пошуковий, дослідницький, ілюстративно-демонстративний, стимулювання і

мотивації навчальної діяльності.

8. Методи контролю



Усний, письмовий, практичної перевірки, фронтальний, комбінований, 

самоконтроль.

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

За 4-бальною

шкалою

Оцінка

в ЄКТС
Критерії оцінювання

5(відмінно) А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і 

нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях,

самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок.
3(задовільно)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
Е Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 



вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні.

2(незадовільно

)
FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.

10. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма з дисципліни «Екологія».

2. Робоча навчальна програма з дисципліни «Екологія».

3. Конспект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.



11. Рекомендована література

Базова

1. Білявський  Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології 

-К.:Либідь, 1995 – 365 с.

2. Бігон. Екологія: організм, популяції, угруповання. - М. Мир, 1989.

3. Дідух Я.П. Популяційна екологія. - К.: Фітосоціоцентр, 1998 - 191 с.

4. Злобін Ю.А. Основи екології. Підручник. - К.: Лібра, 1998 - 248 с.

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

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