
Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Біогеографія України 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Біогеографія України 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Біогеографія», 
«Ландшафтознавство» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: структуру, зміст та 
понятійно-термінологічний апарат біогеографії України; принципи організації організмів, шляхи 
біологічної еволюції; закономірності географічного поширення організмів, типологію ареалів, 
принципи виділення та систему флористичних, фауністичних, біотичних регіонів України; 
природні особливості біомів суходолу; тенденції та наслідки антропогенного впливу на 
біорізноманіття і основні шляхів його збереження на різних рівнях. 
 
Студент повинен вміти: виявляти структурно-функціональні та історичні особливості розвитку 
органічного світу України та окремих її регіонів в аспекті охорони і раціонального використання 
біорізноманіття на регіональному і локальному рівнях. 
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Основні поняття 
біогеографії. Тема 2. Вчення про ареал. Тема 3. Біогеографічна характеристика лісів 
України. Тема 4. Сланики та високогірні луки Українських Карпат. Тема 5. Степи і 
сільськогосподарські землі на їхньому місці. Тема 6. Болота України. Тема 7. Біота заплав. 
Тема 8. Позазаплавні луки. Тема 9. Біогеографія морів України 
 

Практичні заняття: 1. Методи картування ареалів рослин і тварин. 2. Темнохвойні і 
широколистяно-темнохвойні ліси та похідні угруповання на їхньому місці. Головні 
представники флори та фауни, їхня характеристика. 3. Соснові та широколистяно-соснові 
ліси та похідні угруповання на їх-ньому місці. Головні представники флори та фауни,  



їхня характеристика. 4. Широколистяні ліси та похідні угруповання на їхньому місці. 5. 
формування рослинності високогір’я. Представники флори і фауни. 6. Життєві форми 
степових рослин і тварин. Домінанти степів. 7. Флористичні, фауністичні, структурні та 
екологічні особливості боліт. 8. Флористичні, фауністичні, структурні та екологічні 
особливості головних типів рослинності заплав. 9. Життєві форми лучних рослин і тварин. 
10. Біогеографічні особливості Чорного моря.  
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне 
тестування після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Вимірювальні прилади та методи вимірювань 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Вимірювальні прилади та методи вимірювань 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях 
ЗК04. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності  
ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
СК15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз 
даних за допомогою відповідних методів і 
технологічних засобів у польових і лабораторних 
умовах 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 
 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Базові поняття фізики; вищої математики; 
інформаційних технологій, топографії з основами 
геодезії, ДЗЗ та фотограметрії.  

Викладач Зубова Олена Володимирівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра Геодезії та землеустрою 

 
Результати навчання (уміння та навички): знати загальні поняття та терміни з 
оптіки, радіотехніки та електроники, вивчити принципи функціонування сучасних 
геодезичних приладів, їх будову, методику вимірювань ними, знати їх особливості; 
Вміти - виконувати вимірювання сучасними геодезичними приладами, 
опрацьовувати отримані результати вимірювань, проводити дослідження цих 
приладів. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Модуль 1. Сучасні геодезичні прилади та методи вимірювань 
Тема 1. Фізичні основи вимірювання віддалей за допомогою електромагнітних коливань. 



Тема 2. Основні вузли світловіддалемірів.  
Тема 3. Світловіддалеміри першого і другого покоління. 
Тема 4. Світловіддалеміри третього покоління 
Тема 5. Електронні теодоліти і тахеометри. 
Тема 6. Радіовіддалеміри. 
Тема 7. Методика роботи з світло- і радіовіддалемірами. 
Тема 8. Методика роботи з цифровими нівелірами. 
Тема 9. Глобальні супутникові системи позиціювання. 
 
Практичні заняття: 
1. Будова і принцип роботи свідловіддалеміра СТ5. 
2. Підготовка до роботи, налаштування і основні етапи роботи з свідловіддалеміром 

СТ5. 
3. Будова і принцип роботи електронних тахеометрів.  
4. Підготовка до роботи, налаштування і основні етапи роботи з електронним 

тахеометром Sokkia SET610 або 5Та5. 
5. Будова і принцип роботи електронних теодолітів.  
6. Підготовка до роботи, налаштування і основні етапи роботи з електронним 

теодолітом VEGA TEO5, TEO10, TEO20. 
7. Будова і принцип роботи цифрових нівелірів. 
8. Підготовка до роботи, налаштування і основні етапи роботи з цифровим нівеліром. 
9. Будова і принцип роботи GPS-навігаторів. Методи вимірювання GNSS приймачем 

Trimble R3.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 
При вивченні дисципліни «Вимірювальні прилади та методи вимірювань» 
рекомендується використовувати таки методи і форми контролю відповідно до 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу: 
1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; 
поточне тестування; підсумковий письмовий залік (тестування). 
2. Для контролю і оцінювання практичних робіт: практична перевірка і оцінювання 
кожної практичної  роботи. 

 
 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ВОДНИЙ КАДАСТР І ВОДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

 (назва дисципліни) 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 
Назва дисципліни Водний кадастр і водний фонд України 
Назва програмного результату, на 
розвиток якого спрямована дисципліна 

ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних 
рекомендацій в галузі наук про Землю.  
Р19.Оцінювати вплив природних та антропогенних 
чинників на суміжні геосфери Землі та формулювати 
основні принципи раціонального природокористування. 

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) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 курс, 7 семестр 
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни: «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія з 
основами океанології»  

Викладач Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): у результаті вивчення дисципліни студент повинен знати 
умови формування водних ресурсів, особливості поширення водних ресурсів на Землі та в Україні, 
нормативно-правову базу України у сфері використання водних ресурсів, принципи обліку водних 
ресурсів України4 правила ведення водного кадастру та його структуру. 
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Тема 1. Поняття водних ресурсів. Гідросферні ресурси. Тема 2. Загальна характеристика водних 
ресурсів. Тема 3. Характеристика водних ресурсів України. Тема 4. Законодавчо-нормативна база 
України у галузі використання водних ресурсів. Тема 5. Порядок здіснення державного обліку водних 
ресурсів. Тема 6. Державний водний кадастр. Структура водного кадастру. Тема 7. Правила і 
принципи ведення водного кадастру. Тема 8. Організаційно-правові заходи з охорони водних 
ресурсів в Україні. 
 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення 
кожного змістового модуля; залік. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ГІДРОГЕОЛОГІЯ 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Гідрогеологія 
Назва програмного результату, на 
розвиток якого спрямована дисципліна 

ПР08. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові 
та лабораторні методи для аналізу природних та 
антропогенних систем і об’єктів.  
ПР09. Вміти виконувати дослідження геосфер за 
допомогою кількісних методів аналізу. 

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) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 курс, 8 семестр 
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни: «Метеорологія і кліматологія», «Геологія та 
геоморфологія», «Хімія з основами біогеохімії»  

Викладач Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): у результаті вивчення дисципліни студент повинен знати 
водно-фізичні і колекторські властивості гірських порід і види вод; структуру підземної гідросфери; 
основні закономірності руху у зоні насичення; типи вод за умовами залягання; типи вод за 
призначенням; основні методи досліджень і види гідрогеологічних робіт; уміти визначати основні 
властивості гірських порід за результатами польових досліджень; використовувати основні 
закономірності руху води у зоні насичення для визначення швидкості фільтрації, водопровідності, 
водопроникності та інших параметрів; визначати витрати потоків в однорідному і неоднорідному 
водотічних горизонтах із побудовою кривої депресії; використовувати методи підрахунку 
водоприпливів до водозабірних споруд. 
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Тема 1. Вода, значення і поширення у природі. Предмет і задачі гідрогеології. Тема 2. Водно-фізичні 
властивості гірських порід. Види води у гірських породах. Тема 3. Будова підземної гідросфери. 
Тепловий режим земної кори. Гідротермія. Тема 4. Підземні води. Походження та класифікація, види 
підземних вод за умовами залягання. Тема 5. Формування хімічного складу підземних вод. Тема 6. 
Режим підземних вод. Напірні (артезіанські) води. Тема 7. Підземні води тріщинуватих, карстових 
порід та кріолітозони. Тема 8. Мінеральні, термальні і промислові води, їхнє практичне 
використання. Тема 9. Основні закономірності руху води у зоні насичення. Рух потоків підземних вод 
у природних умовах. Тема 10. Водозабірні споруди. Методи підрахунку водоприпливів до них. Тема 
11. Природні геогідродинамічні системи і підземні водні басейни. Тема 12. Основні види і методи 
гідрогеологічних робіт і досліджень. Тема 13. Родовища, запаси і ресурси підземних вод. 
 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення 
кожного змістового модуля; залік. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Еволюція біосфери Землі 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Еволюція біосфери Землі 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях 
Знання та розуміння предметної області наук 
про Землю 

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) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 2 курс, 4 семестр 
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальне землезнавство», «Хімія 
з основами біогеохімії» 

Викладач Валерко Руслана Анатоліївна 
Кафедра(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 
Результати навчання (уміння та навички):У результаті засвоєння дисципліни здобувач 
повинен знати: теоретичні основи біогеохімічної концепції В.І. Вернадського, структуру і 
динаміку біосфери, фундаментальні закономірності еволюції біосфери та умови трансформації 
біосфери в ноосферу;уміти: оперувати знанням основних теорій, концепцій та принципів у 
вибраній галузі діяльності, системно мислити;володіти: основними методами та прийомами 
дослідницької роботи при вивченні біосферних процесів та рівнів впливу людської діяльності 
на організованість біосфери. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Тема 1. Біосферологія як наука. Тема 2. Основні етапи хімічної та біологічної еволюції. Тема 
3. Організація життя та його основні рівні. Тема 4. Генетичні основи еволюційного процесу. 
Тема 5. Елементарні еволюційні фактори. Тема 6. Боротьба за існування як основна 
передумова природного добору. Тема 7. Природний добір як рушійна і спрямовуюча сила 
еволюції. Тема 8. Вид та видоутворення. Тема 9. Видоутворення як результат 
мікроеволюційних процесів. Тема 10. Практичне і наукове значення еволюційної теорії. 
Практичні заняття. Тема 1. Екологічні закони біосфери. Тема 2. Теорії виникнення життя на 
Землі. Тема 3. Етапи еволюції біосфери. Тема 4. Енергетичні процеси у біосфері. Тема 5. 
Кругообіг води у біосфері. Тема 6. Кругообіги вуглецю і кисню в біосфері. Тема 7. Кругообіги 
нітрогену, сірки та фосфору у біосфері. Тема 8. Рівні взаємодії біосфери і геосфери. Тема 9. 
Класифікація джерел забруднення біосфери. Тема 10. Концепція ноосфери.  
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Екологічна хімія  
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Екологічна хімія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати   
рівень своїх знань. 

Викладач Дорохов Віктор Іванович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства і землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати будову, склад, 
властивості речовин об'єктів довкілля, форми перебування їх в природі, колообіг та вплив 
на стан довкілля, їх перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення, процеси, 
що відбуваються у довкіллі, викликані як природними так і антропогенними факторами 
впливу; методи попередження негативного впливу хімічних речовин на довкілля, заходи 
забезпечення якості здоров'я населення і виробництва екологічно чистої продукції. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Рівні структурної 
організації матерії. Хімічні елементи як основа живої та неживої природи. Токсичність 
речовин. Хімічна характеристика середовища проживання людини. Земна поверхня в 
житті людини. Природні та антропогенні чинники впливу на довкілля. Явища викликані 
антропогенним забрудненням. Вплив засобів хімізації сільського господарства на 
біосферу. Аналіз хімічного складу об'єктів довкілля. Методологія попередження 
забруднення біосфери. Очищення та знезараження газових відходів. Очищення води. 
Утилізація та знезараження твердих відходів. Особливості переробки та утилізації 
отрутохімікатів. Альтернативні хімічно чисті технології. 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач із збереження навколишнього середовища 
тощо. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна експертиза та аудит 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічна експертиза та аудит 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

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) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 4 курс, 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Нормування антропогенного 

навантаження на довкілля», «Рекультивація 

порушених земель». 

Викладач Федючка Микола Ілліч 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук. 

 

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

повинен знати: основні теоретичні положення сучасної екологічної експертизи та аудиту 

основні поняття, терміни, фактори, закони; особливості впливу на будову біосфери, 

закономірності та функціонування, її біогеохімічних циклів та екологічної безпеки; причини 

і наслідки розвитку локальних, регіональних і глобальних екологічних криз; основні форми 

та особливості антропогенного впливу на довкілля, та здоров’я людей; методи досліджень і 

оцінки екологічного стану компонентів біосфери основи раціонального 

природокористування та охорони і безпеки компонентів біосфери; особливості екологічного 

стану антропогенних об’єктів регіонів України та їх вплив на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людей; особливості міжнародного співробітництва в галузі 

міжнародного співробітництва ; уміти: застосовувати базові екологічні знання при 

формуванні особистого відношення до об’єктів природи і суспільства; виконувати екологічні 

узагальнення (розрахунки); робити певні висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; 

ефективно користуватися екологічними довідниками, нормативними документами та іншою 

екологічною документацією; брати участь у вирішенні локальних проблем обласних, 

галузевих і національних екологічних проблем на рівні громадських експертиз, здійснювати 

пропаганду екологічних знань; виявляти динаміку, напрямки, масштаби та причини зміни 

показників функціональної цілісності екосистем; використовувати найбільш ефективні 

заходи по використанню і управлінню шкодочинними об’єктами; користуватись всіма 

формами екологічної експертизи та аудиту, її документації і робити відповідні висновки. 



- Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Юридичні аспекти екологічної експертизи та аудиту. Тема 2. Державне регулювання 

та управління в галузі екологічної експертизи та аудиту. Тема 3. Форми екологічної 

експертизи та аудиту. Тема 4. Статус експерта екологічної експертизи та аудиту. Тема 5. Права 

та обов’язки замовників екологічної експертизи та аудиту. Тема 6. Методика проведення 

екологічної експертизи та аудиту. Тема 7 Оцінка впливу діяльності на навколишнє середовище 

та екологічний аудит і експертиза. Тема 8. Планування та забудова населених пунктів 

розміщення промислових і сільськогосподарських об’єктів.. Тема 9 Захист атмосферного 

повітря при узгодженні перед проектної та проектної документації .Тема 10. Екологічний 

аудит та експертиза з питань охорони поверхневих і підземних вод від забруднення та 

виснаження. Тема11. Екологічна експертиза та аудит використання земельних ресурсів. 

Практичні заняття: Тема 1. Правова та нормативна основа проведення екологічної експертизи 

та аудиту. Тема 2. Поняття екологічної експертизи і аудиту та оцінки впливу на навколишнє 

середовище. Тема 3. Перелік об’єктів на які документація по ОВНС розробляються в повному 

обсязі і тих на які не розробляються врахування громадських інтересів. Тема 4. Порядок і етапи 

виконання ОВНС юридичні аспекти виконання ОВНС. Тема 5. Заява про наміри 

інвестиційного і його екологічні наслідки. Завдання на розроблення матеріалів ОВНС (зразки 

документів та пояснення до них) Тема 6 Екологічні обґрунтування території для розміщення 

поселення. Тема 7. Нормування в області охорони навколишнього середовища. Тема 8. 

Екологічне обґрунтування розміщення виробництва та його вплив на водні об’єкти. Тема 9. 

Аналіз потенціалу стійкості ґрунтів до забруднення. Тема 10. Екологічне обґрунтування 

розміщення агроекосистем. Тема 11. Оцінка стійкості природних комплексів. Тема 12. Оцінка 

дії на навколишнє середовище ОВНС при реконструкції зрошувальної системи. 

 

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

навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 

після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Екологічні стандарти та критерії якості довкілля» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Екологічні стандарти та критерії якості 
довкілля» 

Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Шульга Ігор Володимирович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати основні 

критерії та підходи до оцінки якості довкілля, особливості їх застосування в екологічній та 
природоохоронній сферах, методологію та основні засади оцінки стану навколишнього 
середовища; види стандартизації та стандартів; національну та міжнародну системи 
екологічної стандартизації; державні та недержавні органи та організації стандартизації; 
основи метрології та метрологічних вимірювань; екологічну сертифікацію та особливості 
її проведення; основні національні, міждержавні та міжнародні нормативно-правові 
документи з екологічної стандартизації та сертифікації; вміти аналізувати екологічний 
стан основних компонентів навколишнього середовища та продуктів харчування; 
визначати на основі отриманих даних рівні забруднення об'єктів довкілля; орієнтуватись в 
існуючому різноманітті екологічних стандартів та нормативів, особливостях та порядку їх 
застосування, проводити екологічне маркування товарів. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Проведення екологічного контролю якості довкілля базується на певній 

методологічній основи та вимагає використання спеціфічних критерів та підходів до його 
здійснення. Комплекс нормативного та метрологічного забезпечення дозволяє отримувати 
реальну інформацію про стан довкілля, вірно оцінити існуючі небезпеки та розробити 
дієві заходи з дотримання нормативного рівня якості довкілля. Одночасно з цим 
використання різноманітних стандартів, в т.ч. – в сфері екології та охорони довкілля дає 
можливість дотримуватись певних, встановлених окремими країнами (групами країн) 
нормативів якості продукції, виробничих процесів та діяльності тощо. Відповідно до 



цього практичними завданнями даної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти 
з основними правилами та критеріями оцінки якості довкілля, основними стандартами в 
екологічній сфері, а також порядком та правилами проведення екологічної сертифікації.  

теоретичні основи та критерії оцінки якості довкілля; концептуальні основи, 
засади та правові норми стандартизації та сертифікації; сутність та особливості 
метрології та метрологічної діяльності; особливості проведення екологічної 
стандартизації та сертифікації; види екологічних стандартів (національних, 
міждержавних та міжнародних); особливості екологічної сертифікації та знаки 
екологічного маркування товарів та діяльності. 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, 
реферати, залікова робота. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Екологія біологічних систем 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Екологія біологічних систем 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Біогеографія» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: закони і закономірностей 
взаємодії організмів і надорганізмових біологічних систем між собою та з навколишнім 
середовищем; особливості структури, функціонування, формування, розвитку, стійкості, динаміки 
популяцій, біоценозів та екосистем; продукційних, енергетичних і регуляторних функції 
популяцій, екосистем і біосфери; сутність механізмів адаптації організмів, популяцій, екосистем 
до біотичних, абіотичних і антропогенних факторів навколишнього середовища. 
 
Студент повинен вміти: оцінювати витривалість організмів до дії факторів; прогнозувати 
успішність адаптації та інтродукції нових видів рослин, тварин в нових регіонах; проводити 
мікроскопічні, культоральні, біохімічні та біологічні дослідження. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Світло як 
екологічний фактор та його вплив на життєдіяльність рослин. Тема 2. Вплив температури 
на рослини. Тема 3. Вплив біотичних факторів на життєдіяльність рослин. Тема 4. Вплив 
ґрунтових факторів на життєдіяльність рослин. Тема 5. Життєві форми рослин. Тема 6. 
Теплообмін та терморегуляція у тварин. Тема 7. Світло та його вплив на життєдіяльність 
тварин. Тема 8. Рух середовища. Тиск. Субстрат. Тема 9. Особливості водно-сольового 
обміну та мінерального живлення тварин. Тема 10. Середовище існування тварин. 
Живлення тварин. Тема 11. Особливості структури популяцій тварин. Тема 12. Екологія 
вірусів. Тема 13. Екологія бактерій. Тема 14. Мікроорганізми повітря. Тема 15. 
Мікроорганізми води.  

Практичні заняття: 1. Морфо-анатомічні та фізіологічні адаптації листків рослин-



геліофітів та сціофітів до умов освітлення. 2. Сезонні адаптації рослин до світлового 
режиму. Ефемероїди широколистяних лісів. 3. Анатомо-морфологічні особливості 
гідратофітів. Їх пристосування до водного середовища. 4. Пристосування рослин до 
запилення. 5. Пристосування насіння та плодів до поширення. Автохори і алохори. 6. 
Пристосування рослин до гетеротрофного способу живлення. Рослини-хижаки. 7. 
Пристосування рослин до паразитичного способу життя. 8. Вплив температури 
навколишнього середовища на тривалість онтогенезу комах. 9. Екологічні групи комах. 
10. Екологічні групи амфібій. 11. Екологічні групи рептилій. 12. Екологічні групи 
плазунів. 13. Екологічні групи птахів. 14. Екологічні групи ссавців. 15. Дослідження 
мікрофлори повітря. 16. Мікробіологічне дослідження ґрунту. 17. Мікробіологічне 
дослідження води.  
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне 
тестування після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Економічна геологія» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Економічна геологія» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

К03. Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Ращенко Анастасія Вікторівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки 
природокористування 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен вивчити економічні 

аспекти надрокористування при оцінках родовищ корисних копалин і геологічного 
простору; засвоїти методи ефективного управління процесами надрокористування. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Курс має на 

меті формування у фахівців з вищою освітою необхідних знань та вмінь із геолого-
економічної оцінки родовищ корисних копалин та геологічного простору; методів та 
інструментів державного регулювання використання надр; економічної оцінки 
екологічних збитків на об’єктах надрокористування. Курс забезпечує знання про об’єкти, 
задачі і методи економічних оцінок в геології: геолого-економічної оцінки мінеральних 
ресурсів, геологічного простору, еколого-геологічні дослідження та економічні оцінки 
збитків від використання надр. Розглядаються етапи і стадії геологічного, техніко-
економічного вивчення надр; чинники, які визначають промислову цінність родовищ і 
ділянок надр. Проводиться ознайомлення студентів з основними інструментами та 
нормативними документами, які діють в геологічній галузі у сфері державного управління 
надрокористуванням. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, 
здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові 
завдання, реферати, залікова робота. 



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Земельний кадастр і земельний фонд України 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Земельний кадастр і земельний фонд України 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен уміти базуючись на 
теоретичних знаннях знати теоретичні та практичні аспекти державного земельного 
кадастру України, а також правового регулювання земельних відносин. Організацію 
ефективного ведення державного земельного кадастру та забезпечення регулювання 
земельних відносин. Їх вирішення повинне базуватись на знанні норм земельного 
законодавства і вмінні їх застосовувати на практиці. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Нормативно- правові 
основи землевпорядкування та кадастру. Характеристика земельного фонду України. Склад 
та цільове призначення земель. Поняття і призначення землеустрою. Теоретичні основи 
раціонального використання земель. Проектування - основа землеустрою. Поняття 
Землевпорядного проекту. Класифікація проектів. Види і характеристика проектів, що 
використовуються при землевпорядкуванні. Стадійність землевпорядного проекту. 
Державний земельний кадастр. Призначення. Зміст складових частин державного 
земельного кадастру.  
Результати оцінювання (форми, критерії): - виконувати весь комплекс робіт по 
земельному кадастру на підприємствах, організаціях, закладах, районі (місті), області і 
країні в цілому, включаючи роботи з державної реєстрації землеволодінь, обліку кількості 
і якості земель, бонітуванню ґрунтів і грошової оцінки земель. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Інженерно-вишукувальні роботи

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Інженерно-вишукувальні роботи 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): студент повинен уміти базуючись на 
теоретичних знаннях виконувати інженерні вишукування для отримання повної та 
достовірної інформації про певну ділянку на якій плануються будівельні роботи. В 
подальшому, на етапах проектування, розробки різноманітних дозвільних документів, а 
також отримання технічних умов для підключення інженерних мереж до об’єкту 
будівництва, інженерні вишукування будуть основою для прийняття рішень.  
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Інженерні 
вишукування як вид науково-технічної діяльності. Інженерно-геодезичні вишукування. 
Загальні положення, щодо інженерних вишукувань. Терміни та визначення понять. Склад 
інженерно-геодезичних вишукувань. Загальні технічні вимоги до інженерно-геодезичних 
вишукувань. Інженерно-геологічні вишукування. Загальні положення. Організація 
інженерно-геологічних вишукувань. Стадії інженерно-геологічних вишукувань. Склад і 
зміст інженерно-геологічних вишукувань. 
Результати оцінювання (форми, критерії): Результати геологічних вишукувань 
дозволять розрахувати правильну конструкцію майбутнього будинку чи споруди, що дасть 
необхідний запас міцності для довготривалої експлуатації об’єкту.       



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Історія та методологія геологічних наук 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Історія та методологія геологічних наук 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області (галузі 
наук про Землю) та розуміння професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): знати історичну послідовність формування і 
розвитку геологічних знань; історію виникнення комплексу наук про Землю; принципи та 
логіку побудови наукового дослідження в геології; форми і методи науково-пізнавальної 
діяльності в геології.  
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Хід розвитку 
геологічних наук, принципові питання методології наукового пошуку. Загальне уявлення 
про хід розвитку геологічних наук, принципові питання методології наукового пошуку і 
логіка побудови наукового дослідження. Вивчення історії вітчизняної геології на 
загальному фоні розвитку геологічних знань. Сучасний стан проблем геології..  
Результати оцінювання (форми, критерії): вміти використовувати у практичній 
діяльності накопичений у процесі навчання досвід; застосувати в практичної діяльності 
методологію наукового дослідження. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Кліматологія України 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 
Назва дисципліни Кліматологія України 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та 
готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань. 

Викладач Клименко Тетяна Вікторівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Грунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички):студент отримуєзнання з метеорології і 
кліматології, які потрібні спеціалістам у галузі екології землекористування і агробізнесу. Вивчає 
основні метеорологічні елементи, які зумовлюють формування погоди на різних територіях Це 
сонячна радіація, температура повітря і ґрунту; вологість повітря; опади, їх формування та 
інтенсивність, атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер, атмосферну 
циркуляцію, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів і антициклонів та 
погоду в них.  
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Погода в певній мірі 
зумовлює форми землекористування, заходи з попередження шкідливих процесів, зумовлених 
екстремальними явищами (ерозія, приморозки, вимерзання чи випрівання озимих тощо). Погодні 
процеси і явища мають безпосередній вплив на ріст і розвиток рослин та урожайність 
сільськогосподарських культур. Кліматичні особливості території зумовлюють спеціалізацію с/г 
виробництва, вирощування рослин різного терміну дозрівання та ін. Лише завдяки 
довготерміновому прогнозу погоди можна визначити урожайність різних сільськогосподарських 
культур і відповідно встановити ціну на с/г продукцію.  

Результати оцінювання (форми, критерії):): перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 
практичних задач тощо. 
 
 



 



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Маркшейдерська справа  
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Розробка торфових родовищ 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен уміти базуючись на знаннях 
теоретичних основ сучасного гірничого виробництва виконувати маркшейдерські роботи 
при розробці родовищ відкритим способом.  
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Зміст і завдання 
маркшейдерської справи. Маркшейдерська графічна документація. Елементи залягання 
покладу корисних копалин. Геометризація родовищ корисних копалин. Визначення 
вихідних даних для складання гіпсометричних графіків. Гіпсометричні проекції. 
Підрахунок запасів, облік видобутку і втрат. Маркшейдерські роботи при розробці родовищ 
відкритим способом.  
Результати оцінювання (форми, критерії): визначати елементи залягання пласта по трьох 
точках; будувати плани ізопотужностей покладу; визначати середнью потужність покладу; 
виконувати облік видобутку, втрат і руху запасів корисної копалини; вираховувати об’єми 
розкриву і видобутку корисної копалини. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Моделювання природних систем 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Вимірювальні прилади та методи вимірювань 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності  
ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 
 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Базові поняття фізики; вищої математики; топографії з 
основами картографії; ландшафтної екології; геології 
та геоморфології; геоінформатики; геофізики, фізичної 
географії; ландшафтознавства, оцінки впливу на 
довкілля об’єктів. 

Викладач Зубова Олена Володимирівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра Геодезії та землеустрою 

 
Результати навчання (уміння та навички): знати загальні поняття та терміни, 
методики математичного та картографічного моделювання та методологію оцінки 
природних ресурсів. Принципи обрахунків картографічних даних. 
Вміти застосовувати методи математичної обробки банку даних, оцінювати 
потенціал природних ресурсів місцевості. Моделювати зміну екологічної стабільності 
залежно від господарської діяльності. Створювати картографічні матеріали та 
робити їх опис. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Предмет і об’єкт вивчення курсу. Понятійний апарат географічного 
моделювання. Поняття структурно-логічного моделювання. 
Тема 2. Стохастична структура геосистем.  
Тема 3. Особливості моделювання в екології. Природничо-географічна система. 
Принципові засновки природничо-географічного моделювання. Природно-соціально-



економічні функції. 
Тема 4. Математичне моделювання. Роль і місце математичного моделювання в 
екології. Етапи математичного моделювання. Математичні засоби побудови моделей. 
Основні види математичних моделей, використовувані при описі екологічних процессів. 
Формалізовані блокові моделі. 
Тема 5. Геоекологічне модельне районування. Групи підходів. 
Тема 6. Поняття математично-картографічного ландшафтно-гідроекологічного 
модельного районування територій. Підходи до районування. 
Тема 7. Картографічне моделювання. Об’єкт картографічного моделювання, етапи та 
принципи картографічного моделювання. 
Тема 8. Математико-картографічне моделювання соціоекосистеми. Джерела і 
передумови розвитку методів математико-картографічного моделювання. Етапи 
математико-карто-графічного моделювання. 
Тема 9. Прогнозування стану навколишнього середовища. Поняття прогнозу та 
прогнозування. Основна класифікація прогнозів та методів прогнозування. Деякі базові 
методики прогнозування стану довкілля. Прогнозування якості довкілля. 
Тема 10. Оптимізація природних середовищ. Оптимізація технологічного процесу. 
Оптимізаційні водні системи. Оптимізація повітряного середовища. Оптимізація 
ґрунтового середовища. 
Практичні заняття: 
1. Деякі відмінності з теорії імовірностей. Принципи побудови статистичних 

моделей. Методи визначення функції регресії: графічний метод, аналітичний 
метод, графоаналітичний метод. Приклади розвязання задач.  

2. Глобальні моделі розвитку соціоекосистеми. Моделі Форестера-Медоуза; Модель 
Месаровича-Пестеля «Стратегія виживання». «Модель Барілоче». 

3. Поширення забруднень у навколишньому середовищі. Моделі якості води, Моделі 
самоочищення води в природі, Молекулярна дифузія в атмосфері та у водному 
середовищі, Дифузія в грунті та донних осадах.  

4. Оцінка екологічної стабільності за допомогою картографічного моделювання. 
Визначення коефіцієнту екологічної стабільності території (землекористування). 

5. Оцінка екологічної стабільності за допомогою картографічного моделювання. 
Визначення впливу угідь на навколишню територію та ширини сприятливої 
екологічної зони. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії): 
При вивченні дисципліни Моделювання природних систем рекомендується 
використовувати таки методи і форми контролю відповідно до кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу: 
1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; 
поточне тестування; підсумковий письмовий залік (тестування). 
2. Для контролю і оцінювання практичних робіт: практична перевірка і оцінювання 
кожної практичної  роботи. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище» 

Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Шульга Ігор Володимирович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати основні 

положення нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, 
принципи та правила, на яких воно базуються; законодавчо-нормативне забезпечення 
екологічного нормування;  види та особливості забруднення довкілля; основні види 
нормування якості атмосферного повітря, води, ґрунту, продуктів харчування; 
особливості забруднення основних компонентів довкілля та продуктів харчування; вміти 
аналізувати екологічний стан основних компонентів навколишнього середовища та 
продуктів харчування; визначати на основі отриманих даних рівні забруднення об'єктів 
довкілля; орієнтуватись у розрахунках основних нормативних показників, в тому числі 
отриманих експериментальним шляхом; при необхідності переглядати та уточнювати 
існуючі нормативи з метою поліпшення стану довкілля, власноруч проводити 
інструментальні вимірювання та працювати у вимірювальній лабораторії. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Екологічне 

нормування – міждисциплінарна область, що виникла на стику біологічних (біологія, 
екологія, фізіологія), хімічних (неорганічна та аналітична хімія, токсикологія, біохімія) і 
технічних (метрологія, фізика) наук, яка ґрунтується на визначенні та нормуванні 
показників стану довкілля та їх впливу на його компоненти, перш за все – на живі 
організми. Практичними завданнями дисципліни є обгрунтування базових принципів 
нормування різних видів антропогенного навантаження на компоненти довкілля, перш за 
все – на живі організми, в т.ч. – на людину.  

Теоретичні основи та методологія нормування антропогенного навантаження на 



навколишнє середовище; концептуальні основи та правові норми екологічного 
нормування; методи і методики проведення нормування; основні показники 
нормування – ГДВ, ГДС, ОБРВ, ДР тощо; нормування антропогенного впливу на 
окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, об’єкти гідросфери, грунти). 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, 
залікова робота. 



 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Організація наукових досліджень 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Організація наукових досліджень 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області (га  
наук про Землю) та розуміння професійної діяльн  

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Світельський Микола Михайлович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): здатність до аналізу та синтезу на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів; набуття гнучкого мислення, відкритість до 
застосування фахових знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць 
роботи та повсякденному житті; здатність виконувати індивідуальні наукові дослідження в 
групі під керівництвом лідера. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Класифікація наук. 
Підготовка наукових кадрів. Науково-дослідницька робота студентів у вищій школі. 
Наукова робота студентів, що виконується впоза навчальний час. Вибір напряму наукового 
дослідження та етапи НДР. Поняття наукової проблеми. Поняття теми дослідження та її 
формулювання. Визначення предмета та об’єкта дослідження. Мета і завдання 
дослідження. Обробка результатів експериментальних досліджень. Основи теорії 
випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях. Методи 
графічної інтерпретації результатів експерименту. Наукові колективи та наукові школи, та 
їх роль у розвитку науки. Організація роботи в науковому колективі. 
Результати оцінювання (форми, критерії): вміти використовувати у практичній 
діяльності накопичений у процесі навчання досвід; застосувати в практичної діяльності 
методологію наукового дослідження.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Палеогеографія 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Екологічна географія 
 

Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 01 Знання і розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 
ЗК 02 Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК 04 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
ЗК 06 Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (експертами з інших 
галузей знань чи видів економічної діяльності). 
ЗК 07 Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 
ЗК 08 Здатність до проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК 09 Здатність працювати в команді. ЗК 10 Навички 
міжособистісної взаємодії. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт 
ЗК 12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Половка Сергый  Григорович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 



Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: 
Вивчення навчальної дисципліни «Палеогеграфія» забезпечує досягнення здобувачами 

таких результатів навчання: - мати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання з 
навчальної дисципліни.Опанувати задачі і методи досліджень предмету; основи геохронології і 
послідовність головних етапів розвитку Землі, що виділяються в сучасній науці; характерні природні 
особливості територій різних рангів на етапах їх розвитку, тенденції в еволюції геосфер і географічної 
оболонки в цілому. 
Користуватися аналітичними методами дослідження для реконструкції природної обстановки минулого, 
узагальнювати і корелювати події за геологічними даними. Володіти порівняльно-географічним методом, 
способами інтерпретації аналітичних відомостей при реконструкції обстановок минулого 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Предмет та історія 
палеогеографії. Палеогеографічні джерела. Погляди на генезис складових географічної оболонки.  
Палеогеографія докембрію. Палеогеографія фанерозою. Древня людина та її природне 
середовище. Основні палеогеографічні фактори. Палеогеографічні карти. Методи визначення віку 
гірських порід (геологічне літочислення). Методи палеогеографічних досліджень. Теоретико-
методологічні засади курсу. Етапи палеогеографічного розвитку Землі. Відтворення 
палеогеографічної обстановки минулих геологічних епох 
 
Результати оцінювання (форми, критерії): 
Перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 
окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо.  
Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 
результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 
змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати 
атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 
дорівнює 60.  
Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 
Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що округлені 
до цілого числа.  
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену та балів, 
отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 
 



 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Психологія 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 
Назва дисципліни Психологія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК02. 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.  
ЗК12. Здатність діяти на основіетичнихміркувань 
(мотивів). 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичніізвикористаннямтренінгової, 
командної та проєктноїроботи. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, третій курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

 103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 
готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань. 

Викладач Коломієць Тетяна Володимирівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Психології 

 
Результати навчання (уміння та навички):в результаті  вивчення дисципліни здобувачі 
вищої освіти повинні засвоїти базові категорії та поняття психології, сформувати 
екоцентричний світогляд та основні навички softskills, зокрема психологічного 
самоспостереження та самоаналізу, психоемоційної саморегуляції, 
ефективноїміжособистісної взаємодії(в т.ч. і в  професійній діяльності), оволодіти 
основами психології прийняття рішень, особливостями роботи в команді. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Психологія як наука: 
історія, методи, теорії. Біологічна природа психічних явищ. Поняття особистості у 
психології . Психічне здоров’я особистості: поняття, чинники, профілактика порушень. 
Психологія міжособистісної взаємодії: структура, динаміка, види. Спілкування як вид 
міжособистісної взаємодії. Психологічні особливості комунікативного процесу. 
Конфліктна взаємодія: учасники, динаміка форми поведінки. Психологія командної 
роботи. 
 
Результати оцінювання (форми, критерії):презентація особистого портфоліо студента за 
підсумками виконання наскрізноїпроєктної роботи;залік. 
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«Раціональне використання природних ресурсів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Раціональне використання природних 
ресурсів» 

Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань 

Викладач Шульга Ігор Володимирович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати основні види 

природних ресурсів: мінеральні, біологічні, земельні, водні, концептуальні засади їх 
використання на принципах екологічно стійкого збалансованого розвитку, основні 
принципи та правила раціонального природокористування, сучасні та інноваційні 
технології використання природних ресурсів, законодавчо-нормативну базу щодо 
використання та охорони природних ресурсів; вміти аналізувати екологічний стан 
основних компонентів навколишнього середовища та природних ресурсів; визначати на 
основі отриманих даних рівні впливу використання природних ресурсів на довкілля; 
орієнтуватись в існуючому різноманітті способів та методів видобутку та\або 
використання природних ресурсів та компонентів довкілля. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Види та типи природних ресурсів та компонентів довкілля. Природно-ресурсний 

потенціал України; типи і напрями природокористування.; основні терміни, поняття та 
визначення в сфері природокористування та видобутку (використання) природних 
ресурсів різних видів; кадастри природних ресурсів та їх роль в раціональному 
природокористування; мінерально-сировинні та енергетичні ресурси та основні способи їх 
видобування та\або використання; сучасні та інноваційні раціональні технології 
видобування корисних копалин різних видів; сучасні технології водоспоживання, 
водовикористання та водовідведення в промисловості та побуті; раціональне 
використання земель та грунтів; наслідки впливу антропогенної діяльності на атмосферу; 
особливості  раціонального використання та охорони біологічних та рекреаційних 



ресурсів. 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, 
реферати, залікова робота. 



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Рекультивація порушених земель 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Рекультивація порушених земель 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен уміти базуючись на 
теоретичних знаннях визначати ступінь порушеності земель; організувати підготовчі 
роботи з рекультивації; розробляти комплекс заходів, спрямованих на підвищення 
продуктивності рекультивованих земель; виконувати практичні завдання по рекультивації 
земель; обирати перспективні напрями рекультивації; розробити заходи з рекультивації. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Вступ. Суть і зміст 
рекультивації земель. Типологія порушених земель та перспективність їх рекультивації. 
Етапи і напрями рекультивації земель. Підготовчий етап і технічна рекультивація. 
Біологічна рекультивація земель. Сільськогосподарська рекультивації земель. Лісова 
рекультивація земель. 
Результати оцінювання (форми, критерії): Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію   щодо  теоретичних основ рекультивації, з її основними напрямками, етапами, 
з комплексом заходів зі штучного відтворення ґрунтового та рослинного покривів, 
родючості ґрунту на територіях з деградованим ландшафтом, техногенним рельєфом, 
порушених гірничо-видобувною, хіміко-технологічною та іншою діяльністю людини з 
метою максимально можливої регенерації безпечного для здоров’я людей ландшафту, 
придатного для господарського використання. 



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Розробка торфових родовищ  
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Розробка торфових родовищ 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен уміти згідно з 
властивостями порід та умовами їх розробки підібрати тип гірничого та  транспортного 
обладнання;  згідно з параметрами кар’єрного поля, параметрами та елементами залягання 
родовища вибрати найбільш доцільну систему розробки родовища;  аналізувати та 
пов’язувати  робочі параметри  технологічного устаткування з параметрами елементів 
системи розробки. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Торфові поклади як 
об’єкт розробки. Загальні відомості про торфові поклади. Способи підготовки торфових 
покладів до розробки. Осушення торфового покладу. Розробка кар'єрного поля.  
Технологічні операції процесу видобування торфу. Кар’єрний транспорт. Переміщення 
порід та вантажів залізничним транспортом. Переміщення порід та вантажів автомобільним 
транспортом. 
Результати оцінювання (форми, критерії): Вибір технології видобування торфу, 
розрахунок необхідної кількості технологічного обладнання, пально-мастильних 
матеріалів, виробничого персоналу, продуктивності  та металоємності обладнання..  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Соціологія  
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Соціологія 

Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку суспільства. 
ЗК 12. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів). 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

загальна підготовка 

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

Лекції, практичні, командна робота, проблемні заняття. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 
своїх знань 

Викладач Шевченко Олександр Миколайович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати теоретичні принципи та 
методологічні основи соціології як науки про суспільство, соціальні спільності, соціальні 
інститути та соціальні відносини; спеціальні соціологічні теорії і перш за все соціологію праці 
як основу організації і управління виробництвом у нових умовах господарювання; розвиток 
найважливіших інститутів, необхідних для створення відкритого, демократичного суспільства; 
необхідність проведення реконструкцій економічних інститутів суспільства і нових соціально-
економічних відносин у ринкових умовах та загострення екологічних проблем; методику і 
техніку проведення соціологічних досліджень. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Предмет, об’єкт, закони 
і категорії соціології. Структура і функції соціології як науки. Основні етапи і тенденції 
розвитку соціологічної думки. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна 
структура та соціальна стратифікація суспільства. Соціальні зміни та соціальні процеси. 
Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль. Соціальні інститути 
суспільства і соціальні організації. Особистість у системі соціальних зв’язків. Культура як 
соціальний феномен. Соціологія конфлікту. Економічна соціологія. Соціологія праці та 
зайнятості. Соціологія молоді. Соціологія освіти. Соціологія міста і села. Соціологія екології 



Соціологія політики Соціологія громадської думки. Соціологія сім’ї та шлюбу. Методика і 
техніка соціологічних досліджень. 
Результати оцінювання (форми, критерії): Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань як поточне тестування 
після вивчення кожного змістового модуля; залік. 



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Торфові родовища та їх розвідка  
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Розробка торфових родовищ 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен уміти класифікувати 
торфові родовища; знати: фактори болотоутворення; рослинний покрив та рослини-
торфоуворювачі; геоморфологічну класифікацію торфових покладів; стратиграфію 
торфових родовищ; методику визначення запасів торфу. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Торфові поклади як 
об’єкт розробки. Загальні відомості про торфові поклади. Утворення торфових родовищ. 
рослини-торфоутворювачі. процес торфоутворення. класифікація торфів. Стратиграфія 
торфових покладів. Визначення балансових запасів торфу. Визначення позабалансових 
запасів торфу. 
Результати оцінювання (форми, критерії): визначати запаси покладу; визначати якісну 
характеристику покладів; будувати стратиграфічні розрізи і профілі; класифікувати 
балансові, позабалансові та примислові запаси. 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Управління водними і земельними ресурсами
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Управління водними і земельними ресурсами 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Матвійчук Богдан Володимирович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: особливості 
функціонування систем управління земельними і водними ресурсами та 
землекористування в суспільному виробництві, сутність, зміст і методи управління 
управління земельними і водними ресурсами та землекористуванням; студент повинен 
уміти: здійснювати аналіз і дати оцінку соціально-економічній сутності і змісту заходів з 
управління земельними і водними ресурсами та землекористуванням.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Сутність 
управління земельними та водними ресурсами і землекористуванням в умовах ринкової 
економіки. Управління земельними і водними ресурсами та землекористуванням як 
самостійна галузь наукового знання. Теорії управління земельними і водними ресурсами 
та землекористуванням. Сучасне розуміння «управління земельними і водними 
ресурсами» та «управління землекористуванням» та їх відмінності. Концепція системи 
багатофункціонального управління земельними і водними ресурсами та 
землекористуванням. 
Результати оцінювання (форми, критерії): Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію щодо  управління земельними і водними ресурсами, встановити тенденції 
розвитку управління земельними ресурсами на території України, в регіонах та на 
територіях територіальних громад і підприємствах; використати набуті знання з 
управління земельними ресурсами та землекористуванням при проектуванні і 
моделюванні організаційних систем управління земельними ресурсами, в курсовому і 
магістерському проектуванні.



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Видобування природного каменю  
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Розробка торфових родовищ 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Стріха Володимир Андрійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): формування у студентів необхідних знань і 
умінь для розробки покладу природного каменю. Засвоїти основних способів видобування 
блоків декоративного каменю, обладнання та технології його видобування.  
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Способи видобування 
блоків декоративного каменю. Систематизація способів розподілу гірських порід на блоки.  
Бурові роботи при видобуванні блоків. Методи відколювання. Методи завалення 
відокремленого моноліту. Обладнання та технологія видобування декоративного блочного 
каменю за допомогою алмазного канатного різання. Відокремлення блоків масиву 
баровими та кільцевими каменерізальними машинами. Фізико-технічні властивості 
гірських порід. 
 
Результати оцінювання (форми, критерії): визначати способи видобування блоків 
декоративного каменю; проводити бурові роботи при видобуванні блоків; знати: методи 
відколювання блоків; методи завалення відокремленого моноліту; обладнання та 
технологію видобування декоративного блочного каменю. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Валеологія 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Валеологія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

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. 

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) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Фізичне виховання 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: основні завдання та методи 
валеології; сутність поняття “здоровий спосіб життя”; дію зовнішніх і внутрішніх чинників на 
здоров’я людини; основи раціонального харчування; основи психічного здоров’я та 
самопсихотерапії; ризики та основи профілактики різних соматичних і психосоматичних 
захворювань, правила надання долікарської допомоги. 
 
Студент повинен вміти: обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і 
навичок збереження і зміцнення здоров’я; визначати основні чинники формування здорового 
способу життя, обирати доцільні для індивіда форми і методи формування фізичного, психічного і 
духовного здоров’я; оцінювати стан свого здоров’я за допомогою різних методів; складати 
рекомендації з дотримання рухового режиму для осіб різного віку, обґрунтовувати здоровий 
режим харчування; розробляти й упроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання 
алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння, ВІЛ-інфікування, розраховані на різні цільові аудиторії 
(школярів, батьків, груп ризику). 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Валеологія як 



наука. Тема 2. Стан здоров’я населення України. Тема 3. Фізичне здоров’я. Тема 4. 
Соціальне, духовне та психічне здоров’я. Тема 5. Інфекційні хвороби та профілактика. 
Тема 6. Травматизм і його профілактика. Надання першої медичної допомоги. 

Практичні заняття: 1. Оцінка та самооцінка здоров'я, критерії здоров'я. 2. Вплив 
екологічних чинників на формування стану здоров’я населення. 3. Демографічна ситуація 
та тривалість життя в Україні. 4. Рухова активність і здоров’я. Попередження сколіозу і 
плоскостопості. 5. Раціональне харчування. 6. Провідна роль духовності в процесі 
формування, розвитку здоров’я. 7. Протиепідемічні заходи. Санітарно-гігієнічний режим. 
8. Перша допомога при раптовій зупинці серцевої діяльності та дихання. 9. Перша 
допомога при травмах і отруєннях. 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне 
тестування після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Географія населення та демографія 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Географія населення та демографія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Географія населення та 
демографія» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: особливості формування 
кількості і відтворення населення світу і України; • закономірності розміщення населення та 
поселень на Землі; • особливості расового та етнічного складу населення; • географічні форми 
розселення та урбанізаційні процеси. 
 
Студент повинен вміти: • аналізувати особливості динаміки чисельності населення у розрізі 
континентів і груп країн; • визначати абсолютний приріст та темпи приросту населення; • 
оволодіти методами побудови та аналізу статево-вікових пірамід; • визначати особливості 
галузевої структури зайнятості у різних типах країн; • розрахувати показники міграційної 
рухомості населення • визначати основні показники сільського розселення. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Вступ. Географія 
населення та демографія –науки про народонаселення. Тема 2. Рух населення. Тема 3. 
Густота населення. Тема 4. Географія розміщення населення. Тема 5. Вікова та статева 
структура населення. Тема 6. Територіальна організація населення. Тема 7. Механічний 
рух населення. Міграції населення.  Тема 8. Трудові ресурси, економічно активне 
населення. Тема 9. Етнічні та національні особливості населення. Тема 10.  

Практичні заняття: 1. Джерела інформації про населення. Географія людських рас. 
2. Динаміка кількості населення світу та регіонів. 3. Аналіз природного відтворення 
населення світу та регіонів. 4. Віково-статева структура населення світу. 5. Розселення 
населення світу і регіонів. Географія міграцій. 6. Географічний аналіз урбанізації. 7. 
Етнічний склад населення світу та регіонів. 8. Релігійний склад населення країн світу. 



Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне 
тестування після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Геологічний туризм 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Геологічний туризм 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

К11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

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) 

 Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

 103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

      Вивчення дисципліни передбачає попереднє 
вивчення дисциплін: «Інформаційні технології», 
«Ландшафтознавство», «Загальне землезнавство». 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

Викладач Нестерчук  І. К. 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих 
наук 

 
Результати навчання (уміння та навички):  

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити 
презентації та повідомлення 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань:  
  

Тема 1. Поняття «Геотуризм», мета та основні завдання курсу.  
Мета та завдання вивчення геотуризму. Теоретичне і практичне значення геотуризму. Розвиток 
геотуризму в світі і в Україні. 
Тема 2. Геотуризмна природоохоронних територіях. 
Природоохороні території, які охороняють об’єкти неживої природи. Поняття про «Геопарки». 
Геопарки ЄС та Світу. Перспективи створення геопарків в Україні. 
Тема 3. Спелеотуризм як різновид геотуризму. Поняття про спелеотуризм.  
Історія становлення та розвитку спелеотуризму в Україні. Утворення печер та їх класифікація. 
Туристичний потенціал печер України. 
Тема 4. Екзогенні та ендогенні процеси та геологічні об’єкти пов’язані з ними.  
Процеси вивітрювання. Магматизм. Метаморфізм. Землетруси. 



Тема 5. Техногенно-геологічні об’єкти як геологічні пам’ятки. 
Класифікація техногенно-геологічних об'єктів. Техногенно-геологічні ландшафти. Геотуризм на 
території гірничих підприємств. 
Тема 6. Геомаршрути та їх особливості.  
Особливості розробки та специфіки геотуристичних маршрутів. Географія поширення геотуристичних 
об’єктів в Україні. Перспективи розвитку геотуризму в Україні. 
Тема 7. Геотуристичні атракції Світу. Популярні геотуристичні об’єкти світу.  
Палеонтологічні знахідки як об’єкти огляду геотуристів. Найвизначніші палеонтологічні знахідки 
України та світу. 

 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Грунтознавство та географія грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Грунтознавство та географія грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати:  структуру й 
методологію геологічної науки, її зв’язок з ґрунтознавством та іншими науками 
сільськогосподарського напрямку; роль геологічних процесів у грунтотворенні; структуру й 
методологію грунтознавчої науки, зв’язок її з іншими природничими науками; роль фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей грунту у формуванні екологічної 
стійкості агроландшафтів та врожаю сільськогосподарських культур; склад, властивості, 
генетичне й біологічне значення мінеральної і органічної частини грунту; загальну 
характеристику факторів грунтоутворення та грунтових режимів, їх зв’язок з біогеохімічними 
процесами і особливостями залягання грунтів на земній поверхні; поширення грунтового 
покриву в грунтових зонах і провінціях України, його властивості, рівень природної та 
ефективної родючості; принципи раціонального землекористування і завдання охорони 
ґрунтів; студент повинен вміти: аналізувати грунт у польових умовах, відбирати 
грунтовізразки для лабораторних дослджень на підставі морфолого-
генетичноїхарактеристики певного типу грунту; описувати основні складові ландшафтів та 
харакеризувати природні фактори грунтоутворення; виконати комплексний аналіз проби 
грунту; на базі одержаних експериментальних результатів зробити висновки щодо 
фактичного стану грунту, зробити прогноз щодо подальшого його використання та розробити 
заходи щодо покращення його властивостей; оформляти результати наукових досліджень. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Предмет завдання 
грунтознавства. Походження та фізична характеристика Землі. Оболонки Землі. Геологічні 
процеси. Літосфера. Агрономічне грунтознавство. Загальна схема процесу грунтоутворення. 



Процеси грунтоутворення. Хімічний склад грунту. Мінеральна частина грунту. Грунтові 
колоїди. Вбирна здатність. Агрофізична характеристика та структура грунтів. Органічна 
речовина. Баланс гумусу. Кислотність, лужність. Родючість.  

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Грунтознавство та географія грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Грунтознавство та географія грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: фактори та 

особливості грунтоутворюваного  процесу; головні властивості ґрунтів; систематика, 
класифікація та ґрунтовно- географічне районування України; земельні ресурси України; 
прикладні аспекти геохімічних досліджень та використання геохімічного інструментарію при 
вирішенні екологічних проблем; вміти: за відповідними методиками, використовуючи 
лабораторне обладнання спостерігати за станом грунто-підгрунття (фізико-хімічні, водно-
фізичні, агрохімічні та біологічні властивості), грунтово-екологічними режимами, складати 
ґрунтовий нарис; оцінювати стан окремих земельних угідь з використанням даних 
спостережень та показників якості, надавати пропозиції щодо районування та поліпшення 
екологічного стану.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Предмет 
ґрунтознавства. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Органічна частина грунту, її 
склад, властивості, значення. Грунтові колоїди та вбирна здатність грунтів. Фізичні та фізико-
механічні властивості грунтів. Водні властивості і водний режим ґрунту. Повітряні та теплові 
властивості грунтів. Закономірності географічного поширення грунтів. Характеристика 
грунтів України .  

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Охорона грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Охорона грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: основні причини 

зниження родючості ґрунтів; прийоми управління продуктивністю та родючістю ґрунтів; 
основні заходи із захисту ґрунтового покриву та відтворення родючості ґрунтів різного 
генезису; взаємозв’язок між технологіями вирощування сільськогосподарських культур та 
станом ґрунтового покриву; вміти: оцінити стан ґрунтів сільськогосподарського фонду, та 
виявляти фактори і причини, що викликають зниження їх родючості; обґрунтовувати та 
розробляти комплекс заходів по відновленню родючості деградованих земель з врахуванням 
їх стану і особливостей використання; обґрунтовувати і розраховувати норми внесення 
меліорантів та добрив; складати проекти рекультивації деградованих та порушених земель; 
розробляти заходи по меліорації та використанню забруднених земель. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Земельні ресурси 
світу та України, наслідки антропогенних змін ґрунтів. Ерозія грунтів: чинники, механізм 
прояву, види ерозії. Агрофізична деградація ґрунтів. Дегуміфікація ґрунтів і зниження вмісту 
органічної речовини. Кислотна деградація (декальцинація) грунтів. Охорона ґрунтів від 
забруднення агрохімікатами та продуктами техногенезу. Техногенні трансформації земель. 
Рекультивація земель. Родючість ґрунтів і шляхи її збереження. Моніторинг земель. 
Управління земельними ресурсами. 

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

________Екологічна статистика__________ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна статистика 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК07. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища. 

Назва спеціальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

К14. Здатність застосовувати базові знання фізики, 
хімії, біології, екології, математики, інформаційних 
технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 
своїх знань. 

Викладач Ковалевська Ірина Миколаївна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати принципи обробки 
інформації сучасними комп’ютерними засобами; обчислювальні методи дослідження процесів і 
систем; принципи, чинники, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях екологічних систем. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Вступ. Предмет, об’єкт і 
завдання курсу, інформаційне забезпечення еколого-статистичних досліджень, статистичні 
інструменти при оцінці стану довкілля, статистичне спостереження в екології, статистичні 
характеристики в оцінці екологічного стану довкілля, методи узагальнення в статистичних 
дослідженнях, зведення і первинне оброблення статистичних даних, ряди розподілу, оцінка 
закономірності розподілу одиниць сукупності, взаємозв’язок екологічних і соціально-
економічних явищ, дисперсійний  та кореляційний аналіз зв’язків в екології. 
Результати оцінювання (форми, критерії): Максимальна кількість балів становить 60. 
Мінімальна кількість балів, набраних студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, 
отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. На модульні контрольні роботи передбачити 
кількість балів, яка складає не менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може 
отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів).  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Економічна і соціальна географія світу 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Економічна і соціальна географія світу 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Загальне землезнавство 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: особливості формування та 
суспільно-географічні параметри державної території та кордонів; суспільно-географічні 
особливості адміністративно-територіального устрою держав; демографічні особливості та 
етнічну структуру населення, регіональні відмінності його розміщення; основні риси галузевої 
структури і територіальної структури господарства; тенденції динаміки виробництва в основних 
секторах економіки; основні суспільно-географічні риси та перспективи розвитку економічних 
районів; структуру та проблеми оптимізації зовнішніх зв’язків 
 
Студент повинен вміти: проводити реферування наукової політико- й економіко-географічної 
літератури; здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки політико-
географічних проблем та економіко-географічних процесів у світі; робити самостійний економіко-
географічний аналіз стану та перспектив окремих галузей господарства та виробництв, визначати 
оптимальні напрями розвитку економічних районів. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Вступ. Економічна та 
соціальна географія світу як дисципліна. Тема 2. Політична карта світу. Змістовий модуль 2. 
Міжнародні організації. Тема 3. Міжнародні організації та їх основні завдання. Змістовий модуль 
3. Природні ресурси та промисловість Тема 4. Географія світових природних ресурсів. Тема 5. 
Географія основних галузей промисловості світу. Змістовий модуль 4. Світове господарство Тема 
6. Сучасне світове господарство. Тема 7. Сільське господарство світу. Змістовий модуль 5. 
Світовий транспорт та міжнародні економічні зв’язки. Тема 8. Географія світового транспорту. 
Тема 9. Міжнародні економічні зв’язки. Змістовий модуль 6. Населення світу. Глобальні проблеми 
людства. Тема 10. Населення світу. Тема 11. Глобальні проблеми людства. Змістовий модуль 7. 



Регіони та країни світу. Тема 12. Країни Європи та Євразії. Тема 13. Країни Азії. Тема 14. Країни 
Америки. Тема 15. Країни Африки, Австралії та Океанії 

Практичні заняття: 1. Політико-територіальні утворення на карті світу. 2. Діяльність 
України у міжнародних організаціях. 3. Паливні ресурси світу. 4. Водні та земельні ресурси світу. 
5. Природно-господарська оцінка природних зон. 6. Світові лісові ресурси. 7. Світові рекреаційні 
ресурси. 8. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн. 9. Світова енергетика та 
металургія. 10. Машинобудування та хімічна промисловість світу. 11. Лісова і деревообробна 
промисловість у світі. 12. Легка і харчова промисловість світу. 13. Центри сільського господарства 
у світі. 14. Особливості світового транспорту. 15. Міжнародний туризм. 16. Демографічна 
політика та типи відтворення населення. 17. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості 
населення в 2 основних сферах господарства країн та регіонів світу. 18. Складання порівняльної 
економіко-географічної характеристики двох країн. 19. Порівняльний аналіз країн Європи. 20. 
Характеристика господарства країн нової індустріалізації Південно-Східної Азії. 21. Особливості 
економічного розвитку країн Америки. 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після 
вивчення кожного змістового модуля; залік. 
 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Етнографія 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Етнографія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Історія та культура України, Філософія 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: основні етнографічні 
терміни та поняття; етнографічні школи і напрями; етапи становлення української етнографії; 
джерела та методи етнографічних досліджень; найбільш визначні персоналії української 
етнографії; традиційний побут українського народу та його трансформацію. 
 
Студент повинен вміти: проводити польові дослідження та систематизувати й аналізувати зібрані 
етнографічні матеріали; писати ре реферати та доповідати їх перед аудиторією; орієнтуватися в 
етнічній історії українського народу, в сучасних етнічних процесах; вести діалог, полеміку, 
аналізувати сучасні проблеми етнографії. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Основні етапи 
становлення і розвитку етнографії України. Тема 2 . Етнографічна дослідженість 
українського етносу. Формування етнічної території. Тема 3. Історико-етнографічне 
районування та етнографічні групи українців. Тема 4. Населення України, динаміка 
чисельності. Тема 5. Сільськогосподарська культура українців. Промисли. Житло. Одяг. 
Тема 6. Загальні риси громадського побуту українців. Свята та обряди. Тема 7. Сімейні 
відносини та родинна обрядовість. Тема 8. Народні знання українців. Тема 9. Традиційні 
уявлення та вірування українців. 

Практичні заняття: Тема 1. Становлення етнографії України як науки. Тема 2. 
Передумови утворення української народності. Формування етнічної території. Тема 3. 
Історико-етнографічне районування та етнографічні групи українців. Тема 4. Чисельність 
та розселення українського народу. Тема 5. Сільськогосподарська культура українців. 
Тема 6. Громадський побут. Свята та обряди. Тема 7. Сімейні відносини та родинна 



обрядовість. Тема 8. Народні знання українців. Тема 9. Традиційні вірування українців. 
Українська демонологія. 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне 
тестування після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна екологія 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Загальна екологія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

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) 

Бакалавр, 2-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Дисципліни «Основи загальної екології» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: об’єкт, предмет і методи 
сучасної екології; основні терміни, поняття й теоретичні положення сучасної екології; загальні 
закономірності розвитку та взаємодії системи "людина – суспільство – біота – довкілля"; основні 
форми та особливості антропогенної дії на оточуюче природне середовище; природно-наукові та 
економічні основи раціонального природокористування; економічні основи охорони довкілля від 
забруднення; основні нормативні документи й закони України у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування; основні методи управління якістю 
навколишнього середовища та раціонального природокористування; діючий економічний 
механізм природокористування. 

Студент повинен вміти: застосовувати фундаментальні екологічні знання для оцінки еколого-
економічного стану регіону, країни; ефективно користуватися екологічними довідниками, 
законодавчими та нормативними документами про охорону навколишнього природного 
середовища; формулювати практичні пропозиції для поліпшення стану навколишнього 
природного середовища та раціоналізації природокористування; оцінити економічний збиток від 
забруднення навколишнього природного середовища та нераціонального використання природних 
ресурсів; визначати оптимальні шляхи управління якістю навколишнього середовища; оцінювати 
ефективність використання природних ресурсів на підприємстві; аналізувати дотримання 
нормативів використання ресурсів; оцінювати ефективність діяльності даного підприємства у 
сфері охорони довкілля та раціонального природокористування; застосовувати сучасні методи 
вирішення еколого-економічних проблем та раціонального природокористування; планувати й 
розробляти економічно обґрунтовані заходи з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів; оцінювати рівень екологічної безпеки підприємства. 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Предмет, метод, 
сутність і завдання екології. Тема 2. Екосистемний рівень організації матерії. Тема 3. 
Біосфера – глобальна екосистема Землі. Глобальні екологічні проблеми. Тема 4. 
Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Тема 5. Економічні механізми охорони 
природного середовища та раціонального природокористування. Тема 6. Екологічний 
моніторинг довкілля. Контроль якості стану довкілля в Україні. Тема 7. Екологічний 
менеджмент та маркетинг. Тема 8. Екологічна безпека та екологічні ризики. Тема 9. 
Світова екологічна політика. Міжнародна інтеграція у сфері екології.  

Практичні заняття: 1. Предмет, метод, сутність і завдання екології. 2. Екосистемний 
рівень організації матерії. 3. Біосфера – глобальна екосистема Землі. Глобальні екологічні 
проблеми. 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. 5. Економічні механізми 
охорони природного середовища та раціонального природокористування. 6. Екологічний 
моніторинг довкілля. Контроль якості стану довкілля в Україні. 7. Екологічний 
менеджмент та маркетинг. 8. Екологічна безпека та екологічні ризики. 8. Світова 
екологічна політика. Міжнародна інтеграція у сфері екології.  
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне 
тестування після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Заповідна справа 
 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Заповідна справа 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Прагнення до збереження природного 

навколишнього середовища. 

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) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 4 курс, 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Екологія біологічних систем», 

«Ландшафтознавство» 

Викладач Федючка Микола Ілліч 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

 

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

повинен знати: стани історичного і концептуального розвитку та сучасний стан заповідної 

справи; екосистемні функції заповідних територій та їх роль щодо збалансованого розвитку); 

чинне міжнародне і національне природоохоронне законодавство в сфері заповідної справи; 

принципи збереження, відновлення та розширення територій та об’єктів ПЗФ; класифікацію 

об'єктів та організацію управління системою ПЗФ; принципи формування національної, 

регіональних та локальних екомереж, загальні поняття про Всеєвропейську екомережу і 

відповідні нормативно-правові документи; підходи до організації охорони, наукових 

досліджень, ведення Літопису природи, рекреаційної, освітньої та інформаційної діяльності 

на базі об’єктів-установ ПЗФ; уміти: використовувати знання заповідної справи та особливості 

формування екомережі для збереження ландшафтного біорізноманіття; обґрунтувати 

доцільність заповідання нових територій на основі даних про географічний, екосистемний та 

економічний стан території з використанням відповідних критеріїв створення заповідних 

об’єктів і територій; розробляти схему оптимізації ПЗФ окремого регіону згідно вимог 

законодавства, користуючись еколого-економічними показниками стану територій; 

використовувати принципи заповідання територій; розробляти проекти організації території 

об’єктів ПЗФ; проводити наукові дослідження в заповідних екосистемах, організовувати 

екологоосвітню, просвітню, рекреаційну діяльність та громадський контроль. 



- Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Етапи історичного розвитку заповідної справи. Тема 2. Відображення питань 

створення, розширення та охорони ПЗФ в екологічній політиці України. Тема 3 Конвенція про 

збереження біорізноманіття, інші пов’язані міжнародні правові документи. Тема 4. 

Класифікація територій та об’єктів ПЗФ: природні території та об’єкти, штучно створені 

об’єкти. Тема 5. Правове забезпечення заповідної справи в Україні. Тема 6. Землі ПЗФ. Форми 

власності на землю на територіях ПЗФ, обмеження (обтяження) у землекористуванні на 

територіях ПЗФ. Тема 7. Сучасний стан природно-заповідного фонду України та 

Житомирщини.Тема 8. Управління в галузі організації, охорони та використання ПЗФ. Тема 

9. Порядок оформлення документів на створення об’єктів ПЗФ. Тема 10. Структурні елементні 

складові екомережі та їх характеристика. Тема 11. Використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів ПЗФ, обмеження стосовно використання природних ресурсів на 

заповідних землях. Практичні заняття. Тема 1 Заповідна справа: мета, завдання, об’єкт, 

предмет і методи досліджень. Тема 2. Категорії територій і об’єктів природно-заповідного 

фонду України. Тема 3. Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди щодо збереження 

біотичного та ландшафтного різноманіття. Тема 4. Екологічне і соціальне значення природно-

заповідного фонду України. Тема 5. Нормативно-правові засади охорони і використання 

територій і об’єктів природно-заповідного фонду України Тема 6 Форми власності на землю 

на територіях ПЗФ, обмеження (обтяження) у землекористуванні на територіях ПЗФ. Тема 7. 

Сучасний стан природно-заповідного фонду України та Житомирщини. Тема 8. Державний 

контроль за дотриманням встановленого режиму територій та об’єктів ПЗФ. Тема 9. Критерії 

формування екомережі. Тема 10. Формування екомережі України та Житомирської області. 

Тема 11. Нормативні документи, що регламентують,наукову та еколого-освітню діяльність 

заповідників і національних природних парків України. 

 

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

навчального матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування 

після вивчення кожного змістового модуля; залік. 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ландшафти України 

 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Ландшафти України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проблемні 

заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр, 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Науки про Землю 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання з ландшафтознавства 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих 

наук 

Результати навчання (уміння та навички): Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію в галузі наук про Землю. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції 

та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1.  Поняття про систематику ландшафтних комплексів 

Тема 2.   Ландшафтна типологія України  

Тема 3.  Ландшафтна структура України 

Тема 4. Фізико-географічне районування України  

Тема 5. Загальні фізико-географічні закономірності рівнинної частини України  

Тема 6 Зона мішаних лісів  

Тема 7.  Зона широколистяних лісів 

Тема 8.  Зона лісостепу  

Тема 9  Зона степу 

Тема 10  Гірські ландшафти України 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку та шляхом 

накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.  

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

лабораторних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення конспектів 

лекцій. 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ландшафтна екологія
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Ландшафтна екологія 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

Прагнення до збереження природного 
навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, семінар, 
проектна робота, проблемні заняття 
тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проблемні 
заняття 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр, 3 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

Науки про Землю 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

6 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Базові знання ландшафтознавства та загальної 
екології 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих 
наук 

Результати навчання (уміння та навички): Уміти доносити результати діяльності до 
професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Історія винекнення та розвитку ландшафтної екології 
Тема 2.  Сучасні методи еолого-ландшафтних досліджень 
Тема 3. Ландшафтне планування територій. Еколого-естетичний підхід. 
Тема 4.  Еколого-ландшафтна архітектура. 
Тема 5. Кількісні показники стійкості ландшафтів. 
Тема 6   Антропогенний вплив на ландшафти, типи деградованих геоситем. 
Тема 7.  Принципи досліджень антропогенно модифікованих ландшафтів.  
Тема 8. Еколого-ландшафтні критерії оптимізації геосистем. 
Тема 9    Відновлення ландшафтів. 
Тема 10  Перетворення техногенних ландшафтів в культурні. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку та шляхом 
накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.  
Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 
лабораторних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 
оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення конспектів 
лекцій. 



Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Мінералогія та петрографія» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Мінералогія та петрографія» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати:  закономірності 

утворення, перетворення та руйнування мінералів; фізичні властивості мінералів, форми 
знаходження мінералів в природі; основні класи мінералів, їх склад, фізичні властивості і 
практичне використання, процеси мінералоутворення; процеси утворення магматичних, 
метаморфічних та осадових порід; основні методи дослідження магматичних, метаморфічних 
й осадових гірських порід; основи класифікації, номенклатури і хімізму гірських порід, 
особливості мінерального складу, структури, текстури і характеру залягання окремих їх видів; 
вміти: визначати фізичні властивості мінералів; діагностувати мінерали за фізичними 
властивостями та кристалографічними ознаками; визначати представників різних типів 
гірських порід; орієнтуватися в методах вивчення порід в польових умовах та при 
лабораторних дослідженнях. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Загальні поняття 
про мінерали, історію і методи їх дослідження. Процеси мінералоутворення. Фізичні 
властивості мінералів. Хімічний склад мінералів. Основи систематики породотворних, 
акцесорних та ґрунтових мінералів. Петрографія як наука про гірські породи та методи 
вивчення гірських порід. Систематика і класифікація магматичних, метаморфічних та 
осадових гірських порід.  

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Грунтознавство та географія грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Грунтознавство та географія грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: фактори та 

особливості грунтоутворюваного  процесу; головні властивості ґрунтів; систематика, 
класифікація та ґрунтовно- географічне районування України; земельні ресурси України; 
прикладні аспекти геохімічних досліджень та використання геохімічного інструментарію при 
вирішенні екологічних проблем; вміти: за відповідними методиками, використовуючи 
лабораторне обладнання спостерігати за станом грунто-підгрунття (фізико-хімічні, водно-
фізичні, агрохімічні та біологічні властивості), грунтово-екологічними режимами, складати 
ґрунтовий нарис; оцінювати стан окремих земельних угідь з використанням даних 
спостережень та показників якості, надавати пропозиції щодо районування та поліпшення 
екологічного стану.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Предмет 
ґрунтознавства. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Органічна частина грунту, її 
склад, властивості, значення. Грунтові колоїди та вбирна здатність грунтів. Фізичні та фізико-
механічні властивості грунтів. Водні властивості і водний режим ґрунту. Повітряні та теплові 
властивості грунтів. Закономірності географічного поширення грунтів. Характеристика 
грунтів України .  

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Охорона грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Охорона грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: основні причини 

зниження родючості ґрунтів; прийоми управління продуктивністю та родючістю ґрунтів; 
основні заходи із захисту ґрунтового покриву та відтворення родючості ґрунтів різного 
генезису; взаємозв’язок між технологіями вирощування сільськогосподарських культур та 
станом ґрунтового покриву; вміти: оцінити стан ґрунтів сільськогосподарського фонду, та 
виявляти фактори і причини, що викликають зниження їх родючості; обґрунтовувати та 
розробляти комплекс заходів по відновленню родючості деградованих земель з врахуванням 
їх стану і особливостей використання; обґрунтовувати і розраховувати норми внесення 
меліорантів та добрив; складати проекти рекультивації деградованих та порушених земель; 
розробляти заходи по меліорації та використанню забруднених земель. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Земельні ресурси 
світу та України, наслідки антропогенних змін ґрунтів. Ерозія грунтів: чинники, механізм 
прояву, види ерозії. Агрофізична деградація ґрунтів. Дегуміфікація ґрунтів і зниження вмісту 
органічної речовини. Кислотна деградація (декальцинація) грунтів. Охорона ґрунтів від 
забруднення агрохімікатами та продуктами техногенезу. Техногенні трансформації земель. 
Рекультивація земель. Родючість ґрунтів і шляхи її збереження. Моніторинг земель. 
Управління земельними ресурсами. 

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота. 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Моніторинг навколишнього середовища 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Моніторинг навколишнього середовища 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.  
СК15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз 

даних за допомогою відповідних методів і 
технологічних засобів у польових і лабораторних 
умовах. 
СК18.  Здатність інтегрувати польові та лабораторні 

спостереження з теорією у послідовності: від 
спостереження до розпізнавання, синтезу і 
моделювання. 
СК19. Здатність проводити моніторинг природних 

процесів. 
Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, мозковий штурм. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 «Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

здобувач освіти повинен знати основні поняття 
екології, фундаментальні розділи фізики, хімії і 
біології 

Викладач Бордюг Наталія Сергіївна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки 
природокористування 

 
Результати навчання (уміння та навички): оволодіння студентами базовими знаннями з 
принципів створення і функціонування системи моніторингу; сформувати систему знань про 
методи спостереження, контролю, аналізу та оцінки стану екосистем й прогнозування змін 
стану навколишнього середовища; оцінювати рівень антропогенного впливу з метою 
забезпечення екологічно безпечних умов проживання та розробки заходів із збереження 
природного середовища.. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): загальні уявлення про 
систему моніторингу навколишнього природного середовища. Види систем моніторингу та 



їх ієрархічні рівні. Нормативно-правове, методичне, метрологічне, технічне та програмне 
забезпечення моніторингу навколишнього природного середовища. Класифікація методів 
вимірювань складу та властивостей різних компонентів навколишнього природного 
середовища. Моніторинг об’єктів навколишнього природного середовища (атмосфери, 
гідросфери, літосфери, біорізноманіття, соціо-, агро- і техносфери). Моніторинг довкілля в 
галузі. Програмне забезпечення моніторингу довкілля. 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу з використанням усного, письмового та тестового контрою. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Нетрадиційні види мінеральної сировини 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Нетрадиційні види мінеральної сировини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Прагнення до збереження природного 

навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 
тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проблемні 

заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр, 4 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Науки про Землю 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання  з дисциплін Загальне 

землезнавство, Геологія та геоморфологія 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих 

наук 

 

Результати навчання (уміння та навички): Уміти доносити результати діяльності до 

професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1.  Вступ до дисципліни.  

Тема 2.  Нетрадиційні корисні копалини -каменесамоцвітна сировина.  

Тема 3. Нетрадиційні корисні копалини: хром, свинець, цинк.  

Тема 4.   Нетрадиційні корисні копалини: молібден, берилій, літій.  

Тема 5.  Нетрадиційні корисні копалини: мідь, апатити, тантал .   

Тема 6   Нетрадиційні корисні копалини: бішофіти,  плавникові шпати, горючі 

сланці. 

Тема 7.  Особливості добування та отримання  рідкісноземельних елементів в Україні. 

Тема 8.  Агрохімічна сировина.  

Тема 9   Техногенна сировина. 

Тема 10   Перспективи розробки та збільшення обсягів добування нетрадиційних 

видів мінеральної сировини.   

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку та шляхом 



накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.  

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

лабораторних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення конспектів 

лекцій. 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС. 
 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Охорона грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Охорона грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати:  структуру грунтових 
ресурсів України та особливості їхнього використання; структуру грунтових ресурсів світу, 
їхній стан та проблеми використання; законодавчі акти, що регламентують охорону та 
раціональне використання грунтів; усвідомлювати значення і важливість проблеми охорони 
грунтів; причини, що викликають погіршення стану грунтів та грунтових ресурсів і 
необхідність їхньої охорони; економічні і екологічні наслідки деградації грунтів;  типи і види 
основних деградаційних процесів в ґрунтах і землях; нормативно–діагностичну базу оцінки 
рівнів деградації ґрунтів і грунтів; географію агроекологічного стану грунтових ресурсів в світі, 
Україні та Житомирській області;  заходи охорони грунтів, мінімізації деградаційних процесів 
шляхи їхнього практичного впровадження; 
вміти: застосовувати на практиці законодавчу і правову базу охорони грунтів;  визначати 
фактори, які викликають деградацію ґрунтів та грунтових ресурсів, спричиняють погіршення 
екологічної ситуації; аналізувати їхні причини і прогнозувати екологічні і економічні наслідки; 
визначати типи і види деградації ґрунтів і грунтів; визначати шляхи мінімізації і локалізації 
деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження грунтів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Грунтові ресурси 
України і світу. Правове забезпечення охорони і раціонального використання грунтових 
ресурсів. Ерозійна деградація ґрунтів і земель. Антропогенне забруднення грунтів. Проблема 
охорони грунтів і грунтових ресурсів. Грунтові ресурси України і світу. Правове забезпечення 
охорони грунтових ресурсів. Грунтові ресурси і ерозійна деградація ґрунтів. Антропогенне 



забруднення грунтів.  
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Грунтознавство та географія грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Грунтознавство та географія грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: фактори та 

особливості грунтоутворюваного  процесу; головні властивості ґрунтів; систематика, 
класифікація та ґрунтовно- географічне районування України; грунтівні ресурси України; 
прикладні аспекти геохімічних досліджень та використання геохімічного інструментарію при 
вирішенні екологічних проблем; вміти: за відповідними методиками, використовуючи 
лабораторне обладнання спостерігати за станом грунто-підгрунття (фізико-хімічні, водно-
фізичні, агрохімічні та біологічні властивості), грунтово-екологічними режимами, складати 
ґрунтовий нарис; оцінювати стан окремих грунтових угідь з використанням даних 
спостережень та показників якості, надавати пропозиції щодо районування та поліпшення 
екологічного стану.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Предмет 
ґрунтознавства. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Органічна частина грунту, її 
склад, властивості, значення. Грунтові колоїди та вбирна здатність грунтів. Фізичні та фізико-
механічні властивості грунтів. Водні властивості і водний режим ґрунту. Повітряні та теплові 
властивості грунтів. Закономірності географічного поширення грунтів. Характеристика 
грунтів України .  

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота.  



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Охорона грунтів» 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни «Охорона грунтів» 
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. ЗК11. Прагнення до 
збереження природного навколишнього 
середовища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

«Науки про Землю» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність 
підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): студент повинен знати: основні причини 

зниження родючості ґрунтів; прийоми управління продуктивністю та родючістю ґрунтів; 
основні заходи із захисту ґрунтового покриву та відтворення родючості ґрунтів різного 
генезису; взаємозв’язок між технологіями вирощування сільськогосподарських культур та 
станом ґрунтового покриву; вміти: оцінити стан ґрунтів сільськогосподарського фонду, та 
виявляти фактори і причини, що викликають зниження їх родючості; обґрунтовувати та 
розробляти комплекс заходів по відновленню родючості деградованих грунтів з врахуванням 
їх стану і особливостей використання; обґрунтовувати і розраховувати норми внесення 
меліорантів та добрив; складати проекти рекультивації деградованих та порушених грунтів; 
розробляти заходи по меліорації та використанню забруднених грунтів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Грунтівні ресурси 
світу та України, наслідки антропогенних змін ґрунтів. Ерозія грунтів: чинники, механізм 
прояву, види ерозії. Агрофізична деградація ґрунтів. Дегуміфікація ґрунтів і зниження вмісту 
органічної речовини. Кислотна деградація (декальцинація) грунтів. Охорона ґрунтів від 
забруднення агрохімікатами та продуктами техногенезу. Техногенні трансформації грунтів. 
Рекультивація грунтів. Родючість ґрунтів і шляхи її збереження. Моніторинг грунтів. 
Управління грунтівними ресурсами. 

Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Опитування, тестові завдання, реферати, 
залікова робота. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Рекреаційні ландшафти 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Техноекологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Прагнення до збереження природного 

навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 
тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проблемні 

заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр, 4 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Науки про Землю 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання ландшафтознавства та загальної  

екології 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих 

наук 

 

Результати навчання (уміння та навички): Уміти доносити результати діяльності до 

професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Вступ до дисципліни. 

Тема 2.  Природні ландшафти як рекреаційні ресурси.  

Тема 3. Культурні ландшафти рекреаційного призначення.  

Тема 4. Рекреаційна оцінка ландшафтів.  

Тема 5. Рекреаційні ландшафти світу.  

Тема 6  Рекреаційні ландшафти України.  

Тема 7. Управління рекреаційними ландшафтами. 

Тема 8. Програми планування рекреаційних ландшафтів на державному та 

регіональному рівнях. 

Тема 9  Планування та формування рекреаційних ландшафтів.   

Тема 10   Особливості експлуатації рекреаційних ландшафтів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку та шляхом 

накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.  

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 



лабораторних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення конспектів 

лекцій. 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС. 
 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Сейсмологія 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Сейсмологія  
Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 01 Знання і розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 
ЗК 02 Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК 04 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
ЗК 06 Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (експертами з інших 
галузей знань чи видів економічної діяльності). 
ЗК 07 Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 
ЗК 08 Здатність до проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК 09 Здатність працювати в команді.  
ЗК 10 Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт 
ЗК 12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

103 Науки про Землю 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 
рівень своїх знань. 

Викладач Половка Сергій Григорович 



Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 
Результати навчання (уміння та навички): Вивчення навчальної дисципліни «Основи 
сейсмології» забезпечує досягнення здобувачами таких результатів навчання: - мати 
всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання з навчальної дисципліни. 
 Уміння:  
-орієнтуватися за схемою сейсмічного районування території України при роботі в 
польових умовах. 
- оцінити наслідки землетрусів різної магнитуди на основі схеми сейсмічного районування 
території. 
Навички: 
- оволодіння методами аналізу закономерноси Розподіл я землетрус й, систем їх реєстрації 
і прогнозу (довгостроковій ий, середньостроковий й, короткострокові й). 
- оволодіння методикою прогнозу землетрусів і моніторингу на території України; в разі  
виникнення землетрусу. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Вступ до курсу «Основи сейсмології». Сейсмологія та внутрішня будова Землі. 
Сейсмічність Землі. Сейсмічність території України. Сейсмічність Світу. Аналіз 
повторюваність землетрусів і розподілу зон високої сейсмічності Землі. Особливості 
внутрішньої будови Землі. Літосфера і астеносфера Землі. Вивчення моделей 
континентальної земної кори. Аналіз потужності континентальної земної кори території 
України. Визначення координат епіцентру і часу землетрусу. Катастрофічні (особливо 
руйнівні) і сильні землетруси Європи, Китаю, Центральної Азії, Японії, Північної Америки 
і Південної Америки. Аналіз схеми сейсмічного районування території України зон 
сейсмічних поясів. Розробка схеми літосферних плит по характером розподілу епіцентрів 
землетрусів. Вивчення сейсмічності зон субдукції і спрединга. Внутриазіатській 
сейсмічний пояс. Аналіз сейсмічності Середземноморського (Альпійського) поясу. Анпліз 
сейсмічності Західно - Тихоокеанського та Східно Тихоокеанського сейсмічних поясів. 
Вивчення схеми прогнозу землетрусів. 
Результати оцінювання (форми, критерії): перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо.  
Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 
за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 
відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 
слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 
перевірки успішності, дорівнює 60.  
Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 
Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 
округлені до цілого числа.  
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Техноекологія 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Техноекологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Прагнення до збереження природного 

навколишнього середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 
тощо) 

лекції, практичні, командна робота, 

проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр, 4 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Науки про Землю 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання ландшафтознавства та загальної  

екології 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих 

наук 

 

Результати навчання (уміння та навички): Уміти доносити результати діяльності до 

професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Загальні аспекти техноекології 

Тема 2.  Вугільна промисловість 

Тема 3. Нафтогазова промисловість 

Тема 4. Металургійний комплекс  

Тема 5. Енергетичний комплекс 

Тема 6 Аграрний комплекс 

Тема 7. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловості. 

Тема 8. Військовий комплекс 

Тема 9 Хімічна промисловість 

Тема 10 Легка промисловість 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку та шляхом 

накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.  

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

лабораторних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення конспектів 



лекцій. 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС. 
 

 


	Експлiкацiя_Бiогеографiя_Украiни
	Експлiкацiя_Вимірювальні прилади та методи вимірювань
	Експлiкацiя_Водний кадастр і водний фонд України
	Експлiкацiя_Гiдрогеологiя
	Експлiкацiя_Еволюція біосфери Землі
	Експлiкацiя_Екологiчна_хiмiя
	Експлiкацiя_Екологічна експ та аудит
	Експлiкацiя_Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
	Експлiкацiя_Екологія біологічних систем
	Експлiкацiя_Економічна геологія
	Експлiкацiя_Земельний кадастр та земельний фонд України
	Експлiкацiя_Інженерно-вишукувальні роботи
	Експлiкацiя_Історія та методологія геологічних наук
	Експлiкацiя_Клiматологiя_Украiни
	Експлiкацiя_Маркшейдерська справа
	Експлiкацiя_Моделювання_природних_систем
	Експлiкацiя_Нормування антропогенного навантаженяя на НС
	Експлiкацiя_Організація наукових досліджень
	Експлiкацiя_Палеогеографія
	Експлiкацiя_Психологiя
	Експлiкацiя_Раціональне використання природних ресурсів
	Експлiкацiя_Рекультивація порушених земель
	Експлiкацiя_Розробка торфових родовищ
	Експлiкацiя_Соцiологiя
	Експлiкацiя_Торфові родовища та їх розвідка
	Експлiкацiя_Управління водними і земельними ресурсами
	Експлікація_ Видобування природного каміння
	Експлікація_Валеологія
	Експлікація_Географія населення та демографія
	Експлікація_Геологічний туризм
	Експлікація_Грунтознавство та географія грунтів
	Експлікація_Екологічна статистика
	Експлікація_Економічна і соціальна географія світу
	Експлікація_Етнографія
	Експлікація_Загальна екологія
	Експлікація_Заповідна справа
	Експлікація_Ландшафти України
	Експлікація_Ландшафтна екологія
	Експлікація_Мінералогія та петрографія
	Експлікація_Моніторинг навколишнього середовища
	Експлікація_Нетрадиційні види мінеральної сировини
	Експлікація_Охорона грунтів
	Експлікація_рекреаційні ландшафти
	Експлікація_Сейсмологія
	Експлікація_Техноекологія



