
 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Етичний кодекс вченого 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Етичний кодекс вченого 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Психологія особистості», «Етика 

та психологія ділових відносин» 

Викладач Шевченко Олександр Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

Результати навчання (уміння та навички): По завершенню вивчення курсу здобувачі вищої 

освіти повинні знати: основні етичні поняття та категорії; зміст та особливості професійної 

етики в діяльності еколога; визначення професійно важливих якостей ученого, які мають 

моральну природу; можливі шляхи (засоби) вирішення моральних конфліктних ситуацій в 

професійної діяльності; поняття етикету, його роль у професійній діяльності. Уміти: 

трансформувати духовні цінності корпоративного середовища у власній поведінці та 

професійній діяльності; розв’язувати стратегічні екологічні задачі; дотримуватися 

специфічних табу у професійному спілкуванні; обирати оптимальну стратегію взаємодії у 

професійному спілкуванні; використовувати особистісний потенціал, індивідуальність в 

процесі взаємодії учених. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Становлення і 

розвиток етичної думки. Тема 2. Предмет прикладної і професійної етики. Тема 3. Моральні 

основи регуляції професійної діяльності. Тема 4. Етична інфраструктура. Тема 5. Ділова 

етика. Тема 6. Етичний кодекс вченого. 

Практичні заняття: 1. Психологічна природа спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння в 

контексті етики та культури ділового спілкування. 2. Моральна культура спілкування та 

службовий етикет. Добір способів ділового спілкування. 3. Корпоративна культура. 4. 

Ділове спілкування. 5. Конфлікти у ділових відносинах. 6. Ділові зустрічі та переговори. 7. 

Ділова атрибутика. 8. Діловий імідж. 9. Ділові прийоми.  

Результати оцінювання (форми, критерії). В оцінці теоретичних знань здобувачів вищої 



освіти враховуються наступні моменти: достатність об'єму відповіді (повна, недостатньо 

повна, неповна); ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами, законами, 

правилами; зрозумілість основного завдання запитання; логічність викладу матеріалу; 

обґрунтованість основних положень власних міркувань; креативність підходу до викладу 

відповіді; уміння інтегрувати та диференціювати знання. 

В оцінці практичних завдань враховується здатність здобувачів вищої освіти: 

усвідомлювати вимогу завдань; перекладати їх на мову наукових понять; застосувати 

принципи, закономірності, правила для вирішення конкретних завдань; прогнозувати 

очікувані результати від запропонованих рішень; вибирати найраціональніші та 

неординарні способи розв'язання завдань; логічно i аргументовано викладати суть власних 

суджень i рішень. Залік. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління науковими проектами 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Управління науковими проектами 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліна: «Методологія та організація 

наукових досліджень» 

Викладач Литвинчук Ірина Леонідівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної 

власності та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички): Після вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен знати: сучасні організаційні форми фінансування наукових проектів, його 

основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників та належне юридичне 

оформлення; методичні положення та інструментарій оцінювання результатів наукових 

проектів; стратегії у наукових проектах для одержання фінансування та прибутку; 

інструментарій залучення інвестицій, грантів тощо у процесі виконання наукового проекту; 

основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти 

й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні та правила Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності. Уміти: обґрунтовувати доцільність впровадження проекту та 

вміти переконувати потенційного інвестора, спонсора; збирати і систематизувати 

інформацію для відбору цільових ринків із використанням інструментів маркетингу, 

вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної продукції 

підприємства; оцінювати стан, динаміку, ефективність використання потенційного ефекту 

від впровадження наукового проекту; розробляти та обґрунтовувати управлінські  рішення 

щодо забезпечення ефективності наукового проекту у різних учасників. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Загальна 

характеристика управління проектами. Тема 2. Основні форми організації структури 

проекту. Тема 3. Структуризація проекту. Тема 4. Управління ризиками в проектах. Тема 5. 

Управління якістю проектів. Тема 6. Організація проведення торгів за проектами. 

Практичні заняття: 1. Види наукових проектів. 2. Обґрунтування доцільності проекту. 3. 

Загальні підходи до планування і контролю проектів. 4. Сітьове і календарне планування 

проекту. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. 5. Контроль виконання 



проекту. 6. Формування і розвиток проектної команди. 7. Програмне забезпечення процесу 

управління проектом. 8. Поняття і класифікація грантових наукових проектів. 9. Юридичне 

оформлення наукових проектів.  

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння здобувачами 

вищої освіти навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: 

поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля, проектна робота, залік. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна політика 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічна політика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліна: «Політологія» 

Викладач 
 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

Результати навчання (уміння та навички): У результаті вивчення дисципліни здобувач 

вищої освіти повинен знати: історію розвитку екологічної політики, нинішні та колишні 

проблеми довкілля; основні положення екологічної політики на всіх стадіях її планування і 

реалізації; особливості реалізації екологічної політики в Україні та окремих регіонах; 

теоретичні засади планування екологічної політики. Уміти: здійснювати економічну та 

екологічну оцінку ситуації з метою прийняття екологічних рішень; виробляти коректні 

рішення щодо вирішення екологічних проблем; застосовувати екологічні та політичні 

інструменти реалізації завдань екологічної політики. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Значення та 

основні положення екологічної політики. Тема 2. Економічні теорії довкілля. Тема 3. Цілі, 

критерії та принципи формування екологічної політики. Тема 4. Інструменти екологічної 

політики. Тема 5. Формування інституційної системи забезпечення екологічної політики. 

Тема 6. Екологічна політика в Україні. 

Практичні заняття: 1. Європейський Союз та його роль у формуванні екологічної політики. 2. 

Прикладні аспекти використання інструментів екологічної політики. 3. Формування 

екологічної політики на рівні міст. 4. Громадськість та екологічна політика. 5. Неурядові 

екологічні організації та їх участь у процесах прийняття екологічних рішень. 6. 

Класифікація інструментів екологічної політики. 7. Національні екологічні фонди. 8. 

Міжнародні екологічні органи та фонди. 9. Тенденції Європейської екологічної політики.  

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння здобувачами 

вищої освіти навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: 

поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля, проектна робота, залік.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічні проблеми в сільському господарстві 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічні проблеми в сільському господарстві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Оцінка впливу на довкілля», 

«Методика оцінки якості довкілля» 

Викладач Романчук Людмила Донатівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): У результаті вивчення дисципліни здобувач 

вищої освіти повинен знати: характеристику основних складових розвитку 

сільськогосподарського виробництва, ідентифікувати ключові проблеми на підприємстві у 

сфері агробізнесу; зміст основних еколого-економічних проблем та засобів їх вирішення, 

ідентифікувати ключові проблеми стану сільського господарства в Україні; механізми 

саморегуляції екосистем та основ грамотного впливу на них для розробки та прийняття 

господарських рішень; критерії оцінки та чинників проблем, які погіршують екологічний 

стан ґрунтів; основні етапи використання хімічних речовин; усі складові продовольчої 

безпеки держави і важливості її досягнення; теоретичні та практичні основи екологічного 

землеробства; методи отримання та використання ГМО; принципові ознаки екологічного 

управління. Уміти: проводити порівняльний аналіз основних теорій виникнення і розвитку 

сільськогосподарського виробництва; визначати основні чинники для розробки та 

реалізації господарських рішень; визначати оптимальні шляхи управління якістю 

сільськогосподарським виробництвом; формувати напрями підвищення ефективності 

господарських рішень; прогнозувати господарські рішення з урахуванням негативного 

впливу чинників використання хімічних речовин; проводити аналіз впливу доступності до 

продовольства в сучасних умовах глобалізації; визначати оптимальні господарські рішення 

при використанні екологічних методів ведення сільськогосподарського виробництва; 

сформувати науково-обґрунтовану думку про всі позитивні і негативні аспекти генної 

модифікації; використовувати сучасні принципи екологічного управління 

агропідприємствами. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Екологічні 



особливості агроекосистем. Тема 2. Еколого-економічні проблеми використання земельних 

ресурсів. Тема 3. Еколого-економічні проблеми використання хімічних речовин у 

рослинництві і тваринництві. Тема 4. Продовольча безпека в сучасних умовах глобалізації. 

Тема 5. ГМО -продукція. Тема 6. Принципи екологічного управління в агробізнесі. 

Практичні заняття: 1. Оцінка антропогенного перетворення агроландшафтів. 2. Екологічні 

фактори. Мінливість агрофітоценозів. 3. Агрометеорологічне прогнозування. 4. Мінеральні 

добрива як екологічний фактор. 5. Органічні добрива як екологічний фактор. 6. Пестициди 

як екологічний фактор. 7. Водна й вітрова ерозія ґрунтів. 8. Система екологічного 

(альтернативного) землеробства. 9. Іонізуюче випромінювання як екологічний фактор. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння здобувачами 

вищої освіти навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: 

поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічний моніторинг забруднення довкілля 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічний моніторинг забруднення довкілля 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Моніторинг 

довкілля», «Техноекологія» 

Викладач Бордюг Наталія Сергіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички): після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним: визначати фактори, що впливають на стан довкілля; організовувати 

спостереження та контроль за змінами середовища; розробляти програми і встановлювати 

терміни проведення моніторингових робіт; оцінювати за відомими критеріями наслідки 

забруднення середовища; прогнозувати стан довкілля на перспективу; розробляти 

рекомендації природоохоронних заходів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Моніторинг 

довкілля як галузь екологічної науки і природоохоронної діяльності. Тема 2. Моніторинг 

навколишнього природного середовища в Україні. Тема 3. Моніторинг атмосферного 

повітря. Тема 4. Джерела і наслідки радіоактивного забруднення довкілля. 

Радіоекологічний моніторинг, його основні складові і завдання. Тема 5. Моніторинг 

поверхневих вод. Тема 6. Моніторинг стану ґрунтів. 

Практичні заняття: 1. Інвентаризація джерел забруднення атмосферного повітря. 2. Збір і 

обробка даних про забруднення атмосферного повітря. 3. Визначення кількості та місць 

розташування постів спостережень за станом атмосферного повітря. 4. Вибір програм і 

приладів для стаціонарних, маршрутних та підфакельних постів спостережень. 5. 

Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що надходять зі стічними водами 

комунальних. 6. Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що надходять від 

тваринницьких комплексів. 7. Екологічна оцінка якості поверхневих вод, встановлення 

класів і категорій якості. 8. Визначення зони впливу промислового підприємства на 

ґрунтовий покрив прилеглої території. Встановлення місця розташування і кількості 

ключових ділянок при спостереженні за рівнем забруднення ґрунтів важкими металами. 9. 



Оцінка забруднення ґрунтів пестицидами. Розрахунок площі забруднення земель від 

впливу. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Оцінювання результатів поточної роботи 

(завдань, що виконуються на практичних роботах та консультаціях, результати самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти) проводиться за такими критеріями (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 0 % - завдання не виконано; 40 % 

- завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного та розрахункового 

характеру; 60 % - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або методиці; 80 % - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100 % - завдання виконано правильно, 

вчасно і без зауважень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічні проблеми територій, забруднених радіонуклідами 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічні проблеми територій, забруднених 

радіонуклідами 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми  

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

«Загальна екологія», «Агроекологія», 

«Урбоекологія», «Екологічна безпека», 

«Організація управління в природоохоронній 

діяльності», «Збалансоване 

природокористування», «Радіоекологія та 

радіобіологія», «Радіоекологічний моніторинг», 

«Екосистеми та їх забруднення» 

Викладач Романчук Людмила Донатівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): Освоївши дану дисципліну студент повинен 

знати: сучасний радіаційний стан в України та радіоактивне забруднення об’єктів 

навколишнього середовища; особливості міграції та розподіл радіонуклідів у водних та 

наземних екосистемах; особливості забруднення радіонуклідами природних середовищ при 

радіаційних аваріях; принципи і методи виявлення критичних екосистем у зоні впливу 

радіаційних аварій; методики комплексного радіаційного обстеження забруднених 

внаслідок Чорнобильської катастрофи територій; соціальні, економічні та демографічні 

проблеми, пов'язані з радіоактивним забрудненням територій; заходи, спрямовані на 

зменшення дозового навантаження на населення, що мешкає на радіоактивно забруднених 

територіях; способи реабілітації радіоактивно забруднених територій. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: оцінювати радіаційну 

обстановку за допомогою дозиметричних приладів різних систем; відбирати зразки для 

проведення радіоізотопного аналізу; складати камерні моделі екосистем для опису міграції 

радіонуклідів в екосистемах; проводити комплексне радіаційне обстеження територій; 



обґрунтувати оптимальну стратегія і здійснювати заходи з реабілітації радіоактивно 

забруднених територій. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Радіоактивність, типи іонізуючих випромінювань та їх дозиметрія. Джерела 

радіоактивного забруднення об’єктів навколишнього середовища. Тема 2. Біологічна дія 

іонізуючих випромінювань. Тема 3. Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі. 

Тема 4. Стан радіоактивного забруднення території України. Система радіаційного 

моніторингу. Тема 5. Екологічні, економічні, соціальні та демографічні проблеми на 

радіоактивно забруднених територіях. Тема 6. Контрзаходи щодо запобігання та зменшення 

радіоактивного забруднення продукції сільського, рибного та лісового господарства.  

Практичні заняття. Тема 1. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду та його 

практичне застосування. Тема 2. Оцінка радіаційної обстановки за допомогою 

дозиметричних приладів. Тема 3. Відбір і підготовка проб води, ґрунту, рослин, продуктів 

харчування рослинного і тваринного походження для радіометрії. Тема 4. Проведення 

радіоізотопного аналізу зразків. Тема 5. Визначення щільності радіоактивного забруднення 

територій. Тема 6. Визначення доз внутрішнього та зовнішнього опромінення мешканців 

забруднених територій. Тема 7. Здійснення протирадіаційних заходів в агропромисловому 

виробництві. Тема 8. Ведення особистого підсобного господарства в районах 

радіоактивного забруднення. Тема 9. Прогнозування радіоактивного забруднення продукції 

сільського та лісового господарства. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння здобувачами 

навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 

після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

 

 

 

 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Аутекологія, синекологія та охорона природи 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Аутекологія, синекологія та охорона природи 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми  

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

«Загальна екологія», «Агроекологія», 

«Урбоекологія», «Екологічна безпека», 

«Організація управління в природоохоронній 

діяльності», «Збалансоване 

природокористування», «Радіоекологія та 

радіобіологія», «Радіоекологічний моніторинг», 

«Екосистеми та їх забруднення» 

Викладач Котюк Людмила Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

Результати навчання (уміння та навички): Освоївши дану дисципліну студент повинен 

знати: історію формування та розвитку екології; методологічні основи екології; основи 

факторіальної та популяційної екології; структуру та особливості функціонування 

угрупувань та біогеоценозів; особливості агро- та урбаноекосистем; екологічні проблеми 

України та Житомирської області. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: оцінювати структуру та можливі 

наслідки втручання в природні екосистеми, прогнозувати екологічний вплив на 

екосистеми; організовувати та здійснювати заходи з охорони природи. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Екологія як наука. Аутекологія та синекологія, як розділи екології. Тема 2. 

Екологічні, абіотичні, біотичні та антропогенні фактори. Тема 3. Середовище існування 

живих організмів та адаптації. Тема 4. Біотичні угрупування. Синекологія. Тема 5. 

Антропічні порушення біосфери. Тема 6. Охорона природних ресурсів.  

Практичні заняття. Тема 1. Оцінка базового рівня екологічних знань. Тема 2. Абіотичні, 

біотичні й антропогенні екологічні фактори. Тема 3. Закони екології. Тема 4. Адаптаційні 



пристосування до середовищ існування. Тема 5. Забруднення. Класифікація забруднюючих 

речовин за походженням. Класифікація антропогенного забруднення за типом походження. 

Інші класифікація техногенного забруднення. Тема 6. Антропогенна деградація біосфери. 

Тема 7. Проблема охорони природи. Тема 8. Екологічні проблеми України та Житомирської 

області. Тема 9. Участь України в міжнародних організаціях з проблем охорони природи.  

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння здобувачами 

навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 

після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Збереження біологічного різноманіття 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Збереження біологічного різноманіття 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми  

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 «Загальна екологія», «Охорона та використання 

природних ресурсів», «Збалансоване 

природокористування», «Екосистеми та їх 

забруднення» 

Викладач Федючка Микола Ілліч  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

 

Результати навчання (уміння та навички): Освоївши дану дисципліну студент повинен 

знати: рівні організації живого на планеті; різноманіття на рівні популяцій, ценозів, 

екосистем та ландшафтів; методи вивчення, опису і оцінки біорізноманіття; сучасний стан 

і загрози біорізноманіттю; положення національної стратегії збереження біологічного 

різноманіття; вітчизняну і міжнародну нормативно-правову базу збереження 

біорізноманіття. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: оцінити стан та динаміку 

біорізноманіття на генетичному, видовому, популяційному та екосистемному рівнях 

організації біосфери; прогнозувати зміни різноманіття під впливом природних і 

антропогенних факторів; володіти методами аналізу, оцінки і моніторингу біорізноманіття; 

виділяти масові, звичайні, рідкісні і дуже рідкісні види; здійснювати вибір оптимальних 

природо- і ресурсозберігаючих методів для охорони біорізноманіття. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Біорізноманіття: поняття, значення, проблема зменшення та сучасний стан. Тема 2. 

Рівні організації біорізноманіття. Тема 3. Головні загрози біорізноманіттю. Зміни 

різноманіття та вплив антропогенних чинників на сучасний його стан. Тема 4. Концепція 

збереження біорізноманіття. Збереження біорізноманіття на різних рівнях та в 

агроландшафтах. Екомережа та її значення. Тема 5. Методи оцінки біорізноманіття. Тема 6. 



Правові аспекти збереження біорізноманіття. Міжнародні зобов’язання України щодо 

збереження біорізноманіття. 

Практичні заняття. Тема 1. Показники біорізноманіття. Тема 2. Індекси видового 

різноманіття. Тема 3. Оцінка значущості ПЗФ України. Тема 4. Розрахунок розмірів 

відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про природно-заповідний 

фонд. Тема 5. Ведення кадастру заповідних територій. Тема 6. Стан та перспективи 

розвитку заповідної справи в Україні та Житомирській області. Тема 7. Оцінка впливу 

діяльності людини на біорізноманіття. Тема 8. Оцінка просторового розподілу особин в 

популяції. Тема 9. Вивчення біорізноманіття Житомирської області.  

Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння здобувачами 

навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 

після вивчення кожного змістового модуля; залік. 

 


