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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце ігавчаліьної дисцттл ііш в системі професійної підготовки фахівця
Навчальний курс “Екологія” є науковою дисципліною, що вивчає взаємодію 

організмів та їх угруповань із середовищем існування. В умовах, коли зміни в довкіллі 
набули загрозливого характеру та супроводжуються екологічними кризовими явищами, 
необхідно набути та засвоїти певні екологічні знання. Вивчення основ екології при 
підготовці фахівців інженерних спеціальностей має на меті не тільки вивчення 
фундаментальних закономірностей розвитку природи, а і вивчення прикладних аспектів, 
які спрямовані на вирішення практичних завдань повсякденного життя суспільства.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних 

знань та практичних навичок стосовно екологічної якості довкілля, вивчення прикладних 
аспектів екології, правових аспектів екологічних відносин, формування у студентів 
сучасного екологічного світогляду та екологічної культури.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- вивчення загального стану довкілля, умов формування та причин його змін під 

впливом природних і антропогенних факторів;
- прогнозування динаміки стану довкілля в часі і просторі;
- оцінка впливу деградованого природного середовища на людину;
- вивчення методів і засобів захисту атмосферного повітря, гідросфери, літосфери і 

біосфери в цілому від полютантів;
- визначення основних пріоритетів охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки;

- визначення методів і засобів управління природними та природно- 
антропогенними екосистемами на сучасному етапі розвитку суспільства.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни й 
навчального модуля

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 
складається з одного навчального модуля, який є логічно завершеною, відносно 
самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає 
проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
-глобальні проблеми екології, основні її закони, причини екологічної кризи; 
-загальні властивості біосфери, її будову та функціонування, природні та 

антропогенні джерела забруднень;
-проблеми екологічної безпеки атмосфери, гідросфери, літосфери;
-класифікацію природних ресурсів, сучасне споживання та стан забезпеченості 

суспільства природними ресурсами;
-види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
-види антропогенного навантаження на довкілля, техногенні та природні 

небезпечні явища і процеси, екологічні наслідки воєнних дій;
-новітні напрями прикладної екології;
-основні правові аспекти екологічного законодавства.
Вміти:
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-прогнозувати та оцінювати можливі негативні наслідки діяльності екологічно 
небезпечних підприємств та об’єктів, що становлять потенційну небезпеку для 
життєдіяльності людини;

-прогнозувати екологічні зміни в часі і просторі;
-запобігати забрудненню навколишнього середовища;
-приймати екологічно обґрунтовані оперативні рішення при виникненні 

надзвичайних ситуацій у навколишньому середовищі;
-поширювати екологічні знання серед населення.
1.5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 "Екологія”
Тема 2.1.1. Екологія як наука. Об’єкт, предмет мета та завдання сучасної екології. 

Основні терміни та визначення.
Взаємозв’язок історії розвитку суспільства і вчень про природу. Внесок В.І. 

Вернадського в становлення екології. Наукові і прикладні аспекти екології. 
Методологічні основи та принцип системності в екології. Основні природні екосистеми 
планети. Екологічні фактори. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. 

Тема 2.1.2. Будова біосфери та її функціонування.
Поняття “біосфера”. Трансформація енергії в біосфері: продуценти, консументи, 

редуценти. Еволюція біосфери. Суть вчення В.І.Вернадського про біосферу. Компоненти 
біосфери. Кругообіг основних біогенних елементів та води як основа функціонування 
біосфери. Фундаментальні закони і принципи в екології.

Тема 2.1.3. Глобальні екологічні проблеми біосфери.
Виснаження озонового шару. Парниковий ефект та його наслідки. Кислотні опади. 

Забруднення вод Світового океану: підземні і поверхневі води. Демографічні проблеми. 
Раціональне використання природних ресурсів. Проблеми поводження з відходами. 
Вплив стану довкілля на здоров’я людини.

Тема 2.1.4. Охорона атмосферного повітря.
Структура та основні компоненти атмосфери. Класифікація джерел забруднення 

повітря. Аналіз речовин, що забруднюють атмосферне повітря. Нормування якості 
атмосферного повітря. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”.

Тема 2.1.5. Охорона гідросфери.
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Екологічна безпека гідросфери. Основні джерела забруднень. Вплив забруднень на 
життєдіяльність живих організмів. Нормативні вимоги до якості води. Контроль і 
управління якістю води. Екологічний стан прісних водойм України. Екологічні проблеми 
Чорного та Азовського морів.

Тема 2.1.6. Охорона літосфери.
Екологічна безпека літосфери. Охорона і раціональне використання ґрунтів. 

Особливості забруднення літосфери. Контроль і управління якістю ґрунтів. Екологічна 
роль лісу. Охорона ландшафтів. Природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне 
значення природно-заповідних територій.

Тема 2.1.7. Акустичне забруднення довкілля.
Вплив шуму на людину і життєдіяльність біоценозів. Нормування акустичного 

навантаження. Методи та засоби захисту довкілля від акустичного забруднення. Вібрації. 
Нормування вібрацій та захист довкілля від вібраційного забруднення.

Тема 2.1.8. Забруднення довкілля електромагнітними полями.
Вплив напруженості електромагнітних полів на біологічні об’єкти. Методи, засоби 

та заходи захисту довкілля від небезпечного впливу електромагнітних полів. Радіоактивне 
забруднення та його вплив на навколишнє природне середовище.

Тема 2.1.9. Еколого-економічні підходи до управління станом навколишнього 
природного середовища в аспекті збалансованого природокористування.

Екологічний моніторинг та система екологічної інформації. Економічні методи 
управління в галузі охорони природи. Плата за використання природних ресурсів. Плата за 
забруднення навколишнього середовища та погіршення якості довкілля.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
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3.1.4. Промислова екологія: Навч. посіб. / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, 
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3.1.6. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -  К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. -  394 с.

3.1.7. Загальна екологія: навч. посів. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. Радомська, 
С.О. Бовсуновський. -  К.: НАУ, 2015. -  232 с.

3.1.8. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник- 
довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. -  К.: Вища шк., 2005. -  247 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела
3.2.1. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. 

Посібник. -  К: КНТ, Дакар, Основа, 2007. -412 с.
3.2.2. Основи акустичної екології: Навчальний посібник / За редакцією В.С. 
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