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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 

 

 

Нормативна 
 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 ___________________ 

 ___________________ 

Загальна кількість 

годин - 45                                      

                  

 

 

Семестр 

5-й - 

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1 год. 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

20 год. - 

Практичні, семінарські 

10 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

15 год. - 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості 

годин для денної форми навчання – 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Надання студентам знань про основні закономірності взаємодії 

людини, суспільства та природи; формування екологічного мислення та 

екологічної свідомості людини. 

Завдання: вивчення механізму управління процесами 

природокористування та охорони довкілля, специфіки використання 

адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на 

природокористувачів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати:  

• сучасні екологічні проблеми охорони навколишнього природного 

середовища; 

• екологічні фактори, їх вплив на життєдіяльність організмів; 

• особливості впливу антропогенних факторів на навколишнє 

природне середовище; 

• сутність, значення, проблеми, принципи природокористування; 

механізм управління та його правове регулювання; 

• суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання 

природокористування; 

• основні принципи міжнародної екологічної співпраці; 

• екологічні проблеми ринку товарів і послуг. 

вміти: 

• користуватися законодавчими актами і нормативними документами, 

які регулюють питання природокористування; 

• за результатами аналізу інформації, що характеризує екологічну 

ситуацію, на основі відомостей про структуру об’єкта діяльності та 

його призначення класифікувати проблему та систему; 

• приймати практичні рішення щодо оптимального застосування 

набутих знань під час виконання своїх професійних обов`язків. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретичні основи екології. 

Тема 1.1 Історія розвитку екології. 

Тема 1.2. Предмет, метод і завдання екології. 

Тема 1.3. Екологічні фактори та їх взаємодія. 

Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища. 

Тема 2.1 Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє 

природне середовище. 

Тема 2.2 Господарський механізм управління природокористуванням. 

Тема 2.3 Правове регулювання охорони навколишнього природного 

середовища. 

Тема 2.4 Організація раціонального природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Тема 2.5 Екологічні проблеми ринку товарів та послуг. 

Тема 2.6 Екологічні аспекти безпеки харчових продуктів. 

Тема 2.7 Сучасні екологічні проблеми в Україні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулей і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Розділ 1. Теоретичні 
основи екології 

10 6 2   2       

Тема 1.1 Історія 

розвитку  екології 

2 2           

Тема 1.2 Предмет, метод 

і завдання екології 

2 2           

Тема 1.3 Екологічні 

фактори та їх взаємодія 

6 2 2   2       

Розділ 2. Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

35 14 8   13       

Тема 2.1 Розвиток 

продуктивних сил та 

антропогенний вплив на 

навколишнє природне 

середовище 

6 2 2   2       

Тема 2.2 Господарський 

механізм управління 

природокористуванням 

6 2 2   2       

Тема 2.3 Правове 

регулювання охорони 

навколишнього 

природного середовища 

6 2 2   2       

Тема 2.4 Організація 

раціонального природо-

користування та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

4 2    2       

Тема 2.5 Екологічні 

проблеми ринку товарів 

та послуг 

4 2    2       

Тема 2.6 Екологічні 

аспекти безпеки 

харчових продуктів 

6 2 2   2       

Тема 2.7 Сучасні еколо-

гічні проблеми в Україні 

3 2    1       

Усього годин 45 20 10   15       

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

 
№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Розділ 1. Теоретичні основи екології  

Тема 1.1 Історія розвитку  екології 

Тема лекції 1. Історія розвитку  екології . 

План 

1. Основні етапи розвитку екології. 

2. Історія розвитку законів про охорону навколишнього 

середовища. 

3. Кодекс законів про заборону полювання й орання деяких 

територій. 

 

2 

2 2 Розділ 1. Теоретичні основи екології  

Тема 1.2 Предмет, метод і завдання екології 

Тема лекції 2. Предмет, метод і завдання екології. 

План 

1. Визначення та основні поняття екології. 

2. Сучасна структура екології як науки. 

3. Основні завдання екології. 

 

2 

3 3 Розділ 1. Теоретичні основи екології  

Тема 1.3 Екологічні фактори та їх взаємодія 

Тема лекції 3. Екологічні фактори та їх взаємодія. 

План 

1. Види екологічних факторів. 

2. Поняття екосистеми та її компонентів. 

3. Основні екологічні поняття. 

 

2 

4 5 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.1 Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив 

на навколишнє природне середовище 

Тема лекції 4. Розвиток продуктивних сил та антропогенний 

вплив на навколишнє природне середовище. 

План 

1.  Основні джерела антропогенного забруднення 

середовища. 

2.  Екологічні проблеми сільського господарства. 

3.  Сутність і характер антропогенного впливу на навколишнє 

середовище 

2 

5 7 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.2 Господарський механізм управління природо-

користуванням 

Тема лекції 5. Господарський механізм управління 

природокористуванням. 

План 

1. Поняття «природокористування». 

2. Принципи раціонального природокористування. 

3. Методи управління природоохоронною діяльністю. 

4. Економічний механізм охорони навколишнього 

природного середовища. 

2 



 

6 9 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.3 Правове регулювання охорони навколишнього 

природного середовища 

Тема лекції 6. Правове регулювання охорони навколишнього 

природного середовища. 

План 

1. Законодавчі акти, які регулюють питання 

природокористування. 

2. Правове регулювання природокористуванням. 

3. Види природоохоронних органів та їх структура. 

2 

7 11 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.4 Організація раціонального природокористування та 

охорони навколишнього природного середовища 

Тема лекції 7. Організація раціонального природокористу-

вання та охорони навколишнього природного середовища. 

План 

1. Економічний механізм природокористування. 

2. Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального 

використання природокористування. 

3. Госпрозрахунковий механізм раціонального 

природокористування. 

2 

8 12 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.5 Екологічні проблеми ринку товарів та послуг 

Тема лекції 8. Екологічні проблеми ринку товарів та послуг. 

План 

1. Законодавча база щодо захисту прав споживачів. 

2. Система забезпечення якості товарів. 

3. Вплив антропогенних факторів на сировину, товари. 

4. Екологічне маркування продукції. 

2 

9 13 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.6 Екологічні аспекти безпеки харчових продуктів 

Тема лекції 9. Екологічні аспекти безпеки харчових продуктів 

План 

1. Поняття безпечності (нешкідливості) харчових продуктів. 

2. Азотовмісні шкідливі речовини в харчових продуктах. 

3. Забруднення харчових продуктів і сировини пестицидами і 

важкими металами. 

 

2 

10 15 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.7 Сучасні екологічні проблеми в Україні 

Тема лекції 10. Сучасні екологічні проблеми в Україні. 

План 

1. Стан навколишнього природного середовища в Україні. 

2. Екологічні проблеми України. 

3. Наслідки аварії на ЧАЕС. 

4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. 

 

2 

Разом 20 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено планом  

 

6.  Самостійна робота 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розділ 1. Теоретичні основи екології  

Тема 1.3 Екологічні фактори та їх взаємодія 

Екологічні фактори та їх взаємодія. 

2 

2 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.1 Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на 

навколишнє природне середовище 

 Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє 

природне середовище. 

2 

3 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.2 Господарський механізм управління природокористуванням 

 Господарський механізм управління природокористуванням. 

2 

4 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.3 Правове регулювання охорони навколишнього природного 

середовища 

Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища. 

 

2 

5 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.4 Організація раціонального природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища 

Організація раціонального природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища. 

2 

6 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.5 Екологічні проблеми ринку товарів та послуг 

Екологічні проблеми ринку товарів та послуг. 

2 

7 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.6 Екологічні аспекти безпеки харчових продуктів 

Екологічні аспекти безпеки харчових продуктів. 

2 

8 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.7 Сучасні екологічні проблеми в Україні 

 Сучасні екологічні проблеми в Україні. 

 1 

 Разом: 15 

 

7. Теми семінарських занять  

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 4 Розділ 1. Теоретичні основи екології 

Тема 1.3 Екологічні фактори та їх взаємодія 

Тема семінарського заняття 1. Походження життя на Землі 

та специфічні особливості ролі людини в біосфері. 

 

2 



План 

1. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. 

2. Основні функції та компоненти біосфери. 

3. Рівні організації життя. 

4. Проблеми походження життя на Землі. 

5. Еволюція біосфери. 

6. Еволюція людини. 

7. Специфічні особливості ролі людини в біосфері. 

2 6 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.1 Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив 

на навколишнє природне середовище. 

Тема семінарського заняття 2.Екологічні проблеми розвитку 

промисловості. 

План 

1. Екологічні проблеми теплоенергетики. 

2. Екологічний вплив гідроенергетики на навколишнє 

середовище. 

3. Екологічні проблеми використання атомної енергії. 

4. Транспортна система та проблеми її раціонального 

використання. 

2 

3 8 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.2 Господарський механізм управління природо-

користуванням 

Тема семінарського заняття 3. Господарський механізм 

управління природокористуванням. 

План 

1. Економічні аспекти природокористування. 

2. Проблеми вдосконалення природокористування. 

3. Ефективність заходів з охорони навколишнього 

природного середовища. 

2 

4 10 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.3 Правове регулювання охорони навколишнього 

природного середовища 

Тема семінарського заняття 4. Правове регулювання охорони 

навколишнього природного середовища. 

План 

1. Роль права в регулюванні взаємодії природи та суспільства. 

2. Закони України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", "Про охорону атмосферного повітря". 

3.  Кодекси України (земельний, водний, лісовий, про надра). 

4.  Система органів виконавчої влади з охорони навколиш-

нього середовища. 
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5 14 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.6 Екологічні аспекти безпеки харчових продуктів 

Тема семінарського заняття 5. Шляхи досягнення екологічної 

чистати навколишнього середовища та продуктів 

харчування. 

План 

1. Забруднення харчових продуктів та продовольчої 

сировини антибактеріальними речовинами. 

2. Харчові добавки. 

3. Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів 

2 



харчування. 

4. Шляхи досягнення екологічної чистоти навколишнього 

середовища та продуктів харчування. 

Разом 10 

 

8. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено планом  

9. Індивідуальні завдання 
 

№ 

з/п 

Назва теми Форма 

контролю 

1 Розділ 1. Теоретичні основи екології  

Тема 1.3 Екологічні фактори та їх взаємодія 

Екологічні фактори та їх взаємодія. 

Написання 

реферату 

2 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.5 Правове регулювання охорони навколишнього природного 

середовища 

Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища. 

Написання 

реферату 

3 Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища 

Тема 2.10 Сучасні екологічні проблеми в Україні 

 Сучасні екологічні проблеми в Україні. 

Написання 

реферату 

 

10. Методи навчання 

• словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні (ілюстрація-схема, таблиця, демонстрація – навчальний фільм, 

мультимедійні файли); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, підготовка 

доповіді, реферату). 
                                                                                                    

11. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, само-

контроль, взаємоконтроль, залік. 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 

9. Презентаційні матеріали. 
 

 



13. Рекомендована література 

Базова  
 

1. Конституція України. 

2. Земельний кодекс України. 

3. Водний кодекс України. 

4. Лісовий кодекс України. 

5. Кодекс України «Про надра». 

6. Закони України (зі змінами та доповненнями): 

 «Про відходи». 

 «Про охорону атмосферного повітря». 

 «Про природно-заповідні фонди України». 

 «Про рослинний світ». 

 «Про тваринний світ». 

 «Про екологічну експертизу». 

 «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку». 

 « Про поводження з радіоактивними відходами». 

 «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань». 

 «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату» від 04.02.04. 

7. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона 

навколишнього середовища: Навчальний посібник. – С.: Університетська 

книга, 2015. – 316 с. 

8. Харченко Б.І. Екологія: основи екології: Навчальний посібник. – К.: Ліра– 

К, 2015. -236 с. 

9. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2013. – 422 с. 

10. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія: Підручник для 11 

кл.загальноосвіт.навч.закл. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: 

Генеза, 2014. – 96 с.  

11. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини:  Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2014. – 272 с. 

 

Допоміжна  

1. Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. Екологія: Підручник. – К.: Конкорд, 2014. – 

524 с. 

2. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: 

Навчальний посібник. –  К.: Каравела, 2013. –  288 с. 

3. Радченко Л.О., Льовшина Л.Д., Головко М.П., М’ячиков О.В., Мартишко 

І.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: 

Світ книг, 2015. – 950 с. 

4. Савченко О.Ф. Екологічна економіка: Навчально–методичний посібник. – 

Полтава: ПУЕТ, 2013. – 389 с. 

5. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: 

Навчальний посібник. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2014. – 412 с. 



6. Димань Т.М., Мазур Т. Г. Безпека продовольчої сировини і харчових 

продуктів: Підручник. –  Львів: Компакт–ЛВ, 2014. – 520 с. 

 

 

15.Електронні  ресурси 

 

1. http://eco-live.com.ua/ - сайт «Екологія життя». 

2. http://epl.org.ua/ - сайт «Екологія. Право. Людина». 

3. http://eco.com.ua/  - сайт «Промислова екологія». 

4. http://zelenaplaneta.org.ua/ - сайт «Зелена планета». 

5. http://epochtimes.com.ua/ - сайт «Велика епоха». 

6. http://sworld.com.ua/ - портал наукових конференцій. 

7. http://ecomisto.if.ua/ - сайт «ЕкоМісто». 

8. http://zps.com.ua/ – сайт Держспоживінспекції України. 

9. http://eduknigi.com/ - онлайн-бібліотека освітньої та наукової літератури. 

10. http://technogprob.blogspot.com/ - сайт «Техногенні проблеми сьогодення». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.zelenaplaneta.org.ua/
http://epochtimes.com.ua/
http://sworld.com.ua/
http://ecomisto.if.ua/

