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ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 
Компетенції 1. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 

2. Знання та розуміння теоретичних основ екології, 
охорони довкілля та збалансованого 
природокористування 

Програмні 
результати 
навчання 

1. Розуміти основні екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та природокористування. 

2. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 
суспільства на основі розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, використовувати різні види та 
форми рухової активності для ведення здорового способу 
життя. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета засвоєння і формування знань у майбутніх фахівців про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, 

особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами 
природокористування.  

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота 

Специфічні результати 
навчання і форми їх 
контролю 

 інтерпретувати основні екологічні закони та загальні закономірності взаємодії живих і неживих компонентів 
екосистеми та популяції людей з навколишнім середовищем; 

 розуміти загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов довкілля та оцінювати небезпечність 
забруднення довкілля для здоров’я людини;  

 знати нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища та міжнародні концепції 
природокористування;  

 застосовувати знання з екології при виконанні своїх професійних обов'язків. 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин лабораторно-практичні; модульний контроль (2 модулі);підсумковий 
контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ 

Лекція 1. Екологія як наука, її науковий та 
прикладний аспекти 

Лабораторно- 
практичне 
заняття 1 

(ЛПЗ 1,2) 

Основні середовища життя й 
адаптації до них організмів: водне 
середовище; ґрунт як середовище 
існування; наземно-повітряне 
середовище. 
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Історія розвитку екології як науки.  
Коливання чисельності та гомеостаз 
популяції Лекція 2. Екологічні фактори. 

Лекція 3. Популяція як біологічна система ЛПЗ 3,4 Структурні та функціональні 
властивості біосфери.  

 

Лекція 4. Екологія угрупувань і екосистем 

 
Модуль 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ НА 

ЗЕМЛІ. 
Лекція 5. Основні аспекти охорони 

навколишнього природного 
середовища. Стратегія вирішення 
екологічних проблем. 

ЛПЗ 5,6 Природоохоронні концепції. Роль 
громадськості в охороні 
навколишнього середовища. 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Система екологічного законодавства 
України.  
Проблеми збереження біоти.  
Червона і Зелена книги України. 
Екологічний опис природно-заповідного 
об’єкта.  
Аварія на Чорнобильській АЕС та її 
наслідки 

    

Лекція 6. Екологічна характеристика типових 

об’єктів. 

 

ЛПЗ 7,8,9 Стан здоров’я населення України. 
Чинники, що створюють загрозу 
генофонду нації 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

 

Підсумкове оцінювання 
 

100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50 підсумкове тестування 

  до 50 відповіді на тестові питання 



Модульне оцінювання 100 бальна сумарна до 20 усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях 

до 30 результат засвоєння блоку самостійної роботи 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Всі учасники освітнього процессу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


