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ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЛІСІВНИЦТВА, ЛІСОВИХ 

КУЛЬТУР ТА ТАКСАЦІЇ ЛІСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

Природозаповідна справа 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Природозаповідна справа 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

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

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

Усвідомлення необхідності переходу на збалансоване 

співвідношення земель природнозаповідного фонду з 

іншими категоріями лісових земель і визнання його 

обов’язковою складовою сталого розвитку держави;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Науково-теоретичні засади заповідної справи Тема 

1. (Т1). Поняття заповідної справи  

Тема 2. (Т2). Історія заповідної справи  

Тема 3. (Т3). Категорії природно-заповідних територій  



Тема 4. (Т4). Правові основи заповідної справи  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Організація заповідної справи в Україні   

Тема 5. (Т5). Проектування і створення заповідних територій   

Тема 6. (Т6). Охорона навколишнього середовища на заповідних територіях  

Тема 7. (Т7). Екологічна мережа   

Тема 8. (Т8). Наукові дослідження на заповідних територіях   

Тема 9. (Т9). Використання територій ПЗФ  

Тема 10. (Т10). Відповідальність за порушення правил охорони на заповідних територіях  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фітомеліорація 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Фітомеліорація 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Теоретичні основи фітомеліорацій Тема 1. (Т1). 

Фітомеліорація та її основні напрямки Тема 2. (Т2). Фактори розвитку ерозійних процесів Тема 3. (Т3). 

Системний підхід у створенні лісомеліоративних насаджень різного призначення Змістовий модуль 2. 

(ЗМ2). Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього середовища Тема 4. (Т4). 

Проектування системи лісомеліоративних насаджень та фітомеліоративних заходів Тема 5. (Т5). 

Агротехніка створення лісових смуг Тема 6. (Т6). Протиерозійні лісові насадження Змістовий модуль 3. 

(ЗМ3). Меліорації насаджень спеціального призначення Тема 7. (Т7). Лісомеліоративні насадження 

спеціального призначення Тема 8. (Т8). Економіка захисного лісорозведення Тема 9. (Т9). Фітомеліорація 

пісків Тема 10. (Т10). Меліорації гірських ландшафтів 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 



оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Соціальне лісівництво 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Соціальне лісівництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, 

знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних умов. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовний модуль 1: Загальне значення лісових ресурсів у народному господарстві 

Тема 1. Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни 

Тема 2. Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Тема 4. Розвиток лісокористування та форм власності на ліс 

Змістовний модуль 2. Інформаційна і комунікаційна робота з громадськістю у лісовому і 

мисливському господарстві 

Тема 5. Інформаційні та комунікаційні процеси у лісовому і мисливському господарстві 

Тема 6. Форми та методи роботи з громадськістю. Нормативно-правова база України у 

сфері інформації, комунікації та зв'язків з громадськістю 

Тема 7. Рекреаційний вплив на ліс. Стадії рекреаційної дигресії лісу. 



Тема 8.Лісові та лісопаркові ландшафти 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Рекреаційне лісівництво  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Рекреаційне лісівництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливськогогосподарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, 

знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни. 

Тема 2. Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 

Тема 3. Морфологія лісу. 

Тема 4. Розвиток лісокористування та рекреаційного використовування лісових ресурсів. 

Тема 5. Народногосподарське та соціальне значення лісів. 

Тема 6. Вплив рекреації на ліс. 

Тема 7. Стадії рекреаційної дигресії лісу. 

Тема 8.Лісові та лісопаркові ландшафти 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лісопаркове господарство  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісопаркове господарство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Сірук Юрій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно 

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Основні поняття про лісопарк. Головні компоненти лісопарку Тема 1 

(Т1). Поняття про лісопарки. Лісопарковий ландшафт як основна одиниця просторової організації 

території лісопарку Тема 2 (Т2). Негативний вплив рекреаційного навантаження на лісові насадження. 

Тема 3 (Т3).. Функціональне призначення окремих частин приміських лісів Тема 4 (Т4).. Рекреаційні 

показники лісопарків та особливості їх визначення Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Проектування і 

будівництво лісопарків Тема 5 (Т5). Стадії проектування. Об’ємнО-просторова організація лісопарків 

Тема 6 (Т6). Основні методи будівництва лісопарків. Тема 7 (Т7). Лісогосподарські заходи щодо 

оптимізації рекреаційного лісокористування. Тема 8 (Т8). Особливості рубок формування ландшафтів 

різного породного складу. Тема 9 (Т9). Благоустрій територій лісопарків 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лісова пірологія  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісова пірологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Климчук Олександра Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, 

знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно 

до встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Наукові основи лісової пірології Тема 1 (Т1). Актуальність проблеми 

та значення охорони лісів від пожеж Тема 2 (Т2). Основи теорії горіння та особливості горіння в лісі Тема 

3 (Т3). Природа лісових пожеж Тема 4 (Т4) Погодні умови та пожежна небезпека Змістовий модуль 2 

(ЗМ2). Охорона лісів від пожеж Тема 5 (Т5). Охорона лісів від пожеж Тема 6 (Т6) Засоби зв’язку та 

регламент роботи лісопожежних служб Тема 7 (Т7). Гасіння лісових пожеж Тема 8 (Т8). Лісопожежна 

стратегія і тактика. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Організація охорони лісів від пожеж  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Організація охорони лісів від пожеж 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, 

знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно 

до встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Основи теорії горіння і особливості в лісі; - смисл пожежної небезпеки в лісі та причини 

(фактори), що її викликають;  

Класифікація лісових пожеж та наслідки їх впливу на життя лісу; 

 Методи прогнозування небезпеки в лісі;  

Зміст протипожежних заходів в лісі;  

Регламентація роботи лісопожежних служб в залежності від ступеню пожежної небезпеки за 

умовами погоди; 

Способи (техніка) тушіння різних видів лісових пожеж; 

Техніка безпеки при гасінні лісових пожеж; 

Застосування найновіших засобів в боротьбі з лісовими пожежами. 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Моніторинг лісових пожеж  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Моніторинг лісових пожеж 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, 

знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно 

до встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Загальні положення організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових 

пожеж. 

Основні види лісових пожеж та їх характеристика. 

Тактика боротьби з лісовими пожежами. 

Особливості гасіння різних видів лісових пожеж. 

Організація взаємодії авіації з наземними силами та засобами, порядок її забезпечення у період 

підготовки до пожежогасіння. 

Організація взаємодії авіації та її забезпечення під час виконання авіаційних робіт з гасіння 

лісових пожеж. 

Організація управління діями авіації під час гасіння лісових пожеж. 

Організація зв’язку під час виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Організація підготовки та виконання польоту екіпажу вертольота Мі-8МТ з ВЗП для виконання 

авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Заходи безпеки під час виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 



Аналіз результатів виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Агротехніка зеленого будівництва 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Агротехніка зеленого будівництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. (Т1). Посадка дерев і чагарників та догляд за ними 

Тема 2. (Т2). Діагностика стану зелених насаджень і догляд за ними 

Тема 3. (Т3). Діагностика стану зелених насаджень і догляд за ними  

Тема 4 (Т4) Догляд за грунтом і кореневими системами дерев 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2).  

Тема 4. (Т4). Догляд за посадками 

Тема 6. (Т6). Формування дерев і чагарників  

Тема 7. (Т7).  Догляд за живоплотами та в’юнкими рослинами 

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Будівництво та експлуатація садово-паркових 

об’єктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Розрізняти садово-паркові об'єкти різного 

функціонального призначення. 

Викладач  к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Організація виробничих робіт 

 Тема 1. (Т1). Організація виробничих робіт 

 Тема 2. (Т2). Підготовка території до посадок   

Тема 3. (Т3). Будівництво доріжок і майданчиків  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Будівництво інженерних споруд  

Тема 4. (Т4). Будівництво водойм і водотоків  

Тема 5. (Т5). Влаштування освітлення  

Тема 6. (Т6). Скельні гірки  

Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Будівництво об’єктів зеленого будівництва 

Тема 7. (Т7). Сади на дахах  

Тема 8. (Т8). Огорожі. Малі архітектурні форми. Влаштування сходів і підпірних стін  

  Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Газони 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Газони 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи газонознавства  

Тема 1. (Т1). Вступ. Введення у газонознавство 

Тема 2. (Т2). Класифікація і значення газонів  

Тема 3. (Т3). Еколого-біологічна характеристика газонних трав  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Проектування та створення газонів 

Тема 4. (Т4). Технології створення газонів 

Тема 5. (Т5). Технології влаштування зрошувальних систем  

 Тема 6. (Т6).  Догляд за газонами  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Квітникарство 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Квітникарство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади заповідної справи 

Тема 1. (Т1). Квітникарство як галузь рослинництва, його завдання та перспективи розвитку 

Тема 2. (Т2). Організація території квіткового господарства 

Тема 3. (Т3). Обігрів закритого грунту і види обігріву 

Тема 4 (Т4) Середовище та управління ним. Регулювання режимів. 

Тема 5 (Т5) Види садових земель та їх приготування 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Технології вирощування та біологічні особливості квітів  

Тема 5. (Т5). Будова квітникових і декоративно - листяних рослин 

Тема 6. (Т6). Способи розмноження декоративних рослин відкритого і закритого грунту 

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ландшафтна архітектура 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ландшафтна архітектура 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Використовувати сучасні комп'ютери та периферію 

для отримання аналізу та видачі просторово пов'язаної 

інформації про садово-паркових об’єктів 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Ландшафтні основи архітектурного мистецтва  Тема 

1. (Т1). Історія ландшафтної архітектури  

Тема 2. (Т2). Предмет, завдання та поняття ландшафтної архітектури  

Тема 3. (Т3). Ландшафт та його компоненти   

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Методика ландшафтного проектування об’єктів різних типів   

Тема 4. (Т4). Принципи проектування мезоландшафтів 

 Тема 5. (Т5). Формування комфортного середовища засобами ландшафтної архітектури  

Тема 6. (Т6). Водойми як елементи ландшафтної архітектури 

 Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Архітектурно-ландшафтна організація об’єктів ландшафтної 



архітектури   

Тема 7. (Т7). Архітектурно-ландшафтна організація житлових районів і мікрорайонів  Тема 8. 

(Т8). Особливості архітектурно-ландшафтного організації і озеленення лікарень різного профілю  

Тема 9. (Т9). Квітково-декоративне оформлення міських територій і вертикальне озеленення  

Тема 10. (Т10). Топіарне мистецтво  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ландшафтний дизайн 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ландшафтний дизайн 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Використовувати сучасні комп'ютери та периферію 

для отримання аналізу та видачі просторово пов'язаної 

інформації про садово-паркові об’єкти; 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дизайну ландшафту 

Тема 1. (Т1). Вступ до садово-паркового мистецтва 

Тема 2. (Т2). Специфіка формування малого саду 

Тема 3. (Т3). Архітектурно-ландшафтне формування малого саду 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Проектування малих садів 

Тема 4. (Т4). Попередній етап проектування та вивчення ділянки 

Тема 6. (Т6). Аналіз ділянки 

 Тема 7. (Т7).  Розробка дизайну 

Тема 8. (Т8).  Організація приватної практики 

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЛІСІВНИЦТВА, ЛІСОВИХ 

КУЛЬТУР ТА ТАКСАЦІЇ ЛІСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Реконструкція садово-паркових об’єктів  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Реконструкція садово-паркових об’єктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації 

лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Наука про місто 
Тема 1. (Т1). Що таке місто. Еволюція міст. Право на місто. 

Тема 2. (Т2). Геоісторія міського простору. 
Тема 3. (Т3). Соціо-просторові процеси в сучасних містах. 
Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Управління міським середовищем 

Тема 4. (Т4). Стратегія міського планування та міського розвитку. 

Тема 5. (Т5).  Міський публічний простір. Культура в містах. 



 Тема 6 (Т6).  Управління містами. Міська демократія.  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Реконструкція садово-паркових об’єктів  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Реконструкція садово-паркових об’єктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації 

лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Наука про місто 
Тема 1. (Т1). Що таке місто. Еволюція міст. Право на місто. 
Тема 2. (Т2). Геоісторія міського простору. 
Тема 3. (Т3). Соціо-просторові процеси в сучасних містах. 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Управління міським середовищем 
Тема 4. (Т4). Стратегія міського планування та міського розвитку. 

Тема 5. (Т5).  Міський публічний простір. Культура в містах. 
 Тема 6 (Т6).  Управління містами. Міська демократія.  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Спеціальні види лісовпорядкування 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Спеціальні види лісовпорядкування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні заняття, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
1 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Навички використання інформаційних технологій 

Викладач Мостепанюк Володимир Андрійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та гірських 

лісах України. 

РН 08. Застосування методів лісоінвентаризації на основі сучасної вибіркової таксації. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1 (Т1). Основи впорядкування рекреаційно-оздоровчих лісів. 

Тема 2 (Т2). Рекреаційне навантаження та межі стійкості природних комплексів. 

 Тема 3 (Т3). Проектування господарських заходів у лісах, що використовуються у рекреаційних 

цілях.  

Тема 4 (Т4). Інвентаризація зелених насаджень міста..  

Тема 5 (Т5). Лісові заповідні території України. 

Тема 6 (Т6)  Впорядкування захисних лісових насаджень.  

Тема 7 (Т6) . Інші види впорядкування лісів. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Парковпорядкування 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Спеціальні види лісовпорядкування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
1 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Навички використання інформаційних технологій 

Викладач Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та гірських 

лісах України. 

РН 08. Застосування методів лісоінвентаризації на основі сучасної вибіркової таксації. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Впорядкування зелених насаджень у населених пунктах 

Тема 1. Поняття про систему лісо- та парковпорядкування. Основні терміни та визначення. 

Тема 2. Методи лісо- та парковпорядкування. 

 Тема 3. Інвентаризація зелених насаджень у населених пунктах України. 

Тема 4. Проектування господарських заходів в насадженнях населених пунктів. 

Тема 5. Проектування господарських заходів в лісопарках. 

Тема 6. Інвентаризація лісових ділянок, вкритих та тимчасово невкритих лісовою рослинністю. 

 Тема 7. Порядок проведення рекреаційної інвентаризації 

Тема 9. Проектування господарських заходів у лісах зелених зон. 

Тема 10. Проектування господарських заходів у інших категоріях рекреаційнооздоровчих лісів. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



КАФЕДРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІСОВИХ 

РЕСУРСІВ ТА ДЕРЕВООБРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІСОВИХ 

РЕСУРСІВ ТА ДЕРЕВООБРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОС «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи гідротехнічної меліорації 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи гідротехнічної меліорації 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

СК11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні  заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.б.н., доцент Кратюк О.Л. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 

та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Загальні відомості про зрошення.  

Тема 2. Поверхневе зрошення.  

Тема 3. Дощування.  

Тема 4. Мікрозрошення.  

Тема 5. Джерела обводнення і зрошення 

Тема 6. Загальна характеристика осушувальних меліорацій.  

Тема 7. Методи і способи осушення. 

Тема 8. Вплив осушення на продуктивність лісових насаджень.  

Тема 9. Осушувально-зволожувальні системи.  

Тема 10. Проектування культуртехнічних заходів на осушувальних площах. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи мікрозрошення 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи мікрозрошення 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні  заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.б.н., доцент Кратюк О.Л. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 



та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Загальні відомості про зрошення.  

Тема 2. Поверхневе зрошення.  

Тема 3. Екологічні аспекти поверхневого зрошення. 

Тема 4. Основи дощування 

Тема 5. Краплинне зрошення.  

Тема 6. Системи краплинного зрошення.  

Тема 7. Мікродощування.  

Тема 8. Мікрозрошення у лісовому господарстві. 

Тема 9. Сучасні методи мікрозрошення.  

Тема 10. Перспективи мікрозрошення та мікродощування. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Осушення лісових земель 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Осушення лісових земель 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні  заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.б.н., доцент Кратюк О.Л. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 



та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Історія меліорації.  

Тема 2. Поняття про осушувальні меліорації.  

Тема 3. Осушення та водно-фізичні властивості ґрунтів. 

Тема 4. Вплив осушення на лісові біогеоценози.  

Тема 5. Осушення та продуктивність лісових насаджень.  

Тема 6. Методи і способи осушення.  

Тема 7. Спеціальні способи осушення. 

Тема 8. Осушувально-зволожувальні системи.  

Тема 9. Культуртехнічні заходи на осушувальних площах. 

Тема 10. Перспективи осушувальної меліорації 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Економіка лісового господарства 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Економіка лісового господарства 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та 

методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

СК 10. Здатність організовувати роботу малих 

колективів виконавців. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Власюк Володимир Павлович 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 



 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Предмет, метод та завдання вивчення дисципліни. 

Тема 2. Місце лісового господарства в національній економіці. 

Тема 3. Лісовий фонд, лісові ресурси. Використання лісосировинної бази. 

Тема 4. Основні засоби. 

Тема 5. Оборотні засоби і обігові кошти. 

Тема 6. Кадри, продуктивність праці в лісовому господарстві. 

Тема 7. Заробітна плата в лісовому господарстві. 

Тема 8. Собівартість, рентабельність, ціноутворення в лісовому господарстві. 

Тема 9. Фінансування та оподаткування в лісовому господарстві. 

Тема 10. Врахування фактору часу в лісовому господарстві. 

Тема 11. Економічна ефективність лісогосподарського виробництва. 

Тема 12. Планування і прогнозування розвитку лісового господарства. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Економіка садово-паркового господарства 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Економіка садово-паркового господарства 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

СК 10. Здатність організовувати роботу малих 

колективів виконавців. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Власюк Володимир Павлович 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Предмет, метод та завдання вивчення дисципліни. 

Тема 2. Місце садово-паркового господарства в національній економіці. 

Тема 3. Стан та перспективи розвитку садово-паркового господарства. 

Тема 4. Основні засоби. 

Тема 5. Оборотні засоби і обігові кошти. 

Тема 6. Кадри, продуктивність праці в садово-парковому господарстві. 

Тема 7. Заробітна плата в садово-парковому господарстві. 

Тема 8. Собівартість, рентабельність, ціноутворення в садово-парковому господарстві. 

Тема 9. Фінансування та оподаткування в садово-парковому господарстві. 

Тема 10. Врахування фактору часу в садово-парковому господарстві. 

Тема 11. Економічна ефективність ведення садово-паркового господарства. 

Тема 12. Планування і прогнозування розвитку садово-паркового господарства. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Економіка деревообробного виробництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Економіка деревообробного виробництва 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

СК 10. Здатність організовувати роботу малих 

колективів виконавців. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Власюк Володимир Павлович 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 



Тема 1. Предмет, метод та завдання вивчення дисципліни. 

Тема 2. Місце деревообробного виробництва в національній економіці. 

Тема 3. Економічний потенціал деревообробної промисловості. 

Тема 4. Основні засоби. 

Тема 5. Оборотні засоби і обігові кошти. 

Тема 6. Кадри, продуктивність праці на виробництві. 

Тема 7. Заробітна плата. 

Тема 8. Собівартість, рентабельність, ціноутворення на виробництві. 

Тема 9. Фінансування та оподаткування на виробництві. 

Тема 10. Врахування фактору часу в деревообробному виробництві. 

Тема 11. Економічна ефективність деревообробного виробництва. 

Тема 12. Планування і прогнозування розвитку деревообробного виробництва. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Аерокосмічні методи в лісовому господарстві 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Аерокосмічні методи в лісовому господарстві 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, 

індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, 

уміннях і навичках, отриманих при вивченні дисциплін: 

«Інформаційні системи та технології», «ГІС у лісовому 

господарстві». 

Викладач к.б.н., доцент Зимароєва Анастасія Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання.  

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  



РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Історія розвитку та застосування аерокосмічних методів у лісовому господарстві. 

Тема 2. Фізичні основи дистанційних методів. 

Тема 3. Технічні засоби аерокосмічного знімання. 

Тема 4. Геометричні та інформаційні властивості аерокосмічних знімків. 

Тема 5. Методи вивчення деревостанів і лісоінвентаризації з використанням аерокосмічних 

знімків. 

Тема 6. Дешифрування аерокосмічних знімків. 

Тема 7. Складання лісових планів і карт з використанням аерокосмічних знімків  

Тема 8. Авіакосмічні методи захисту лісів. 

Тема 9. Сучасні GPS технології як різновид аерокосмічних методів. 

 

Теми практичних занять 

1. Приведення наборів растрових даних до єдиної системі просторових координат в ГІС.  

2. Основи дешифрування і векторизації об'єктів місцевості з аерокосмічних знімків. 

3. Топографічний моніторинг по аерокосмічним даними дистанційного зондування.  

4. Динамічний аерокосмічний моніторинг з використанням топографічних картографічних 

матеріалів.  

5. Аерокосмічний моніторинг стану лісів з використанням спектральних і текстурних ознак.  

6. Аерокосмічний моніторинг надзвичайних ситуацій на лісовкритих територіях. 

7. Геоінформційне моделювання при вирішенні задач екологічного моніторингу.  

8. Використання калькулятора растрів при вирішенні задач аерокосмічного моніторингу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дистанційне зондування Землі 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Дистанційне зондування Землі 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, 

індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, 

уміннях і навичках, отриманих при вивченні дисциплін: 

«Інформаційні системи та технології», «ГІС у лісовому 

господарстві». 

Викладач к.б.н., доцент Зимароєва Аастасія Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання.  

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  



РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Коротка історія розвитку дистанційних методів дослідження лісових екосистем. Основні 

поняття, що характеризують цифрове зображення.  

Тема 2. Основи теорії випромінювання і електромагнітний спектр. 

Тема 3. Джерела отримання матеріалів космічної зйомки. 

Тема 4. Методи вивчення деревостанів і лісоінвентаризації з використанням аерокосмічних 

знімків.  

Тема 5. Комплекс технічних засобів для обробки даних ДЗЗ. Сучасні ГІС-пакети для роботи з 

супутниковими зображеннями. Основи ArcGIS. 

Тема 6. Методи корекції цифрових зображень: геометрична і радіометрична корекція. 

Тема 7. Можливості розпізнавання і класифікації основних типів лісу за супутниковими 

зображеннями. 

Тема 8 Методи виявлення змін в лісах за супутниковими даними.  

Тема 9. Оцінка дефоліації лісів за супутниковими зображеннями. 

Тема 10. Детектування лісових пожеж за супутниковими зображеннями. 

 

Теми практичних занять 

1. Інтерфейс і основні можливості ГІС-пакету ArcGIS.  

2. Радіометричні, просторові і спектральні перетворення даних ДЗЗ і подальший аналіз 

результатів, на прикладі супутникових зображень Landsat-TM / ETM +.  

3. Динамічний аерокосмічний моніторинг з використанням топографічних 

картографічних матеріалів.  

4. Аерокосмічний моніторинг стану лісів з використанням спектральних і текстурних 

ознак.  

5. Геоінформаційне моделювання при вирішенні задач екологічного моніторингу.  

6. Використання калькулятора растрів при вирішенні задач аерокосмічного 

моніторингу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісова картографія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісова картографія 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, 

індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, 

уміннях і навичках, отриманих при вивченні дисциплін: 

«Інформаційні системи та технології», «ГІС у лісовому 

господарстві», «Геодезія», «Лісова таксація». 

Викладач к.б.н., доцент Зимароєва Анастасія Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання.  

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  



РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань: 

Тема 1. Картографування, загальні положення.  

Тема 2. Математична основа карт. 

Тема 3. Джерела для створення карт. 

Тема 4. Лісові карти 

Тема 5. Геоінформаційне картографування. 

Тема 6. Технологія виготовлення електронних карт.  

Тема 7. Використання ГІС для створення і застосування лісових карт. 

Тема 8. Нові лісотаксаційні прилади, які використовуються в ГІС-технологіях. 

 

Теми практичних занять 

1. План лісонасаджень. Розміри, призначення, масштаби. Лісовпорядний планшет, 

розміри, призначення, масштаби.  

2. Робота зі створення цифрової карти.  

3. Робота в ArcView GIS: вивчення інтерфейса, оцифровка растрового зображення. 

створення атрибутивної інформації за таксаційними описами, створення легенди, компоновка 

лісової карти.  

4. Робота в системі LesGis: вивчення інтерфейсу, робота з готовими лісовими картами, 

можливості використання в лісовому господарстві.  

5. Знайомство з новими приладами для лісового господарства: висотоміром і 

приймачами GPS, далекомірами. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Транспорт лісу 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Транспорт лісу 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, виїзні 

заняття, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Базові знання з математики, фізики та механізації 

лісогосподарських робіт 

Викладач к.б.н., доцент Зимароєва Анастія Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій  

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно 

до встановлених вимог.  

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Види та особливості транспорту лісу. 



Тема 2. Лісотранспортний процес лісопромислових підприємств. 

Тема 3. Дорога та її елементи. 

Тема 4. Рухомий склад лісовозних автомобільних доріг. 

Тема 5. Залізничний лісовозний рухомий склад. 

Тема 6. Проектування лісовозних доріг. 

Тема 7. Будівництво лісовозних доріг, їх утримання та ремонт. 

Тема 8. Організація вивезення деревини. 

Тема 9. Міжнародні перевезення деревини та контроль за лісоматеріалами. 

 

Теми практичних занять: 

1. Транспортно-технологічна схема вивезення деревини та вимірювачі роботи 

транспорту. 

2. Дорожній одяг автомобільних доріг. 

3. Вантажно-розвантажувальні засоби.  

4. Вибір схеми лісотранспортної сітки. 

5. Підготовчі роботи при будівництві лісовозних доріг. 

6. Організація поточного утримання та ремонту лісовозних доріг. 

7. Визначення необхідної кількості засобів для перевезення. 

8. Перевезення лісоматеріалів автомобільним транспортом. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісові дороги 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісові дороги 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, виїзні 

заняття, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з математики, фізики та механізації 

лісогосподарських робіт 

Викладач к.б.н., доцент Зимароєва Аастасія Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно 

до встановлених вимог.  

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Види та особливості сухопутного транспорту лісу. 

Тема 2. Лісотранспортний процес лісопромислових підприємств. 



Тема 3. Лісова дорога та її елементи. 

Тема 4. Теорія руху лісовозних поїздів. 

Тема 5. Класифікація і норми проектування автомобільних лісовозних доріг. 

Тема 6. Проектування лісовозних доріг. 

Тема 7. Проектування дорожнього водовідводу. 

Тема 8. Обґрунтування норм проектування лісовозних доріг.  

Тема 9. Будівництво лісовозних доріг.  

Тема 10. Утримання і ремонт лісовозних доріг.  

Тема 11. Тягово-експлуатаційні розрахунки і організація вивозу лісу. 

Тема 12 Екологічні і естетичні вимоги при будівництві лісовозних доріг. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісова інфраструктура 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісова інфраструктура 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, виїзні 

заняття, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр , 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Базові знання з математики, фізики та механізації 

лісогосподарських робіт 

Викладач к.б.н., доцент Зимароєва Анастасія Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно 

до встановлених вимог.  

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Лісотранспортний процес та лісова інфраструктура. 

Тема 2. Дорога, як основний елемент лісової інфраструктури.  

Тема 3. Рухомий склад лісовозних автомобільних доріг. 

Тема 4. Теорія руху лісовозних поїздів. 

Тема 5. Класифікація і норми проектування автомобільних лісовозних доріг. 

Тема 6. Проектування лісовозних доріг. 

Тема 7. Будівництво лісовозних доріг. 

Тема 8. Утримання і ремонт лісовозних доріг. 

Тема 9. Організація вивезення деревини. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технології обробки деревини 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Технології обробки деревини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці;.  

СК 05. Здатність розробляти поточні та стратегічні 

плани розвитку підприємств лісової галузі та 

ефективної реалізації господарських заходів 

лісогосподарського виробництва та мисливства і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних та 

технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти технічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між технологічними процесами обробки 

деревини. 

Викладач к. т. н.,  доцент Кульман С. М.  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Екслуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 01. Здатність формулювати та вдосконалювати важливе дослідницьке завдання, для його 

вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому 

контексті. 



РН 07. Здатність розробляти та реалізовувати виробничі проекти і програми в галузі лісового 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження природного 

біорізноманіття. 

РН 16. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Модуль 1 

1. Структура технологічного процесу. Виробничий і технологічний процеси. Складові частини 

технологічного процесу. Виробничі потоки.  

2. Основи взаємозамінюванності. Основні поняття й визначення. Фактори, що впливають на 

точність обробленої деталі. Теоретичні основи взаємозамінюваності. Систематичні і випадкові похибки.  

3. Система допусків і посадок. Методика розрахунку розмірних ланцюгів. Конструкторське і 

технологічне забезпечення взаємозамінюваності. Допуски і посадки, їх позначення. 

4. Шорсткість поверхні. Види нерівностей поверхонь. Параметри шорсткості поверхні, методи 

визначення і прилади контролю шорсткості поверхні. Позначення шорсткості на кресленнях 

Модуль 2 

5. Розкроювання деревних матеріалів на заготовки. Загальні поняття про припуск і його 

призначення. Аналітичний розрахунок припусків. Схеми розкроювання. Обладнання. Карти 

розкроювання, плани розкроювання. Коефіцієнт виходу. Критерії оптимізації розкроювання. 

6. Первинна механічна обробка заготовок. Бази і базування. Створення базової поверхні й 

формування чистових заготовок Калібрування щитових заготовок. Способи, обладнання, інструменти, 

матеріали 

Модуль 3 

7. Склеювання і личкування. Види склеювання виробів з деревини. Добір і підготовка клею й 

способи його нанесення.  

8. Режими склеювання. Інтенсифікація процесу склеювання.  

9. Личкування. Контроль якості. Показники якості, дефекти склеювання.  

10. Вторинна механічна обробка заготовок. Загальні вимоги й послідовність. Формування шипів і 

провушин.  

11. Фрезерування. Формування круглих отворів, пазів і гнізд.  

12. Підготовка поверхні до опорядження. Циклювання, шліфування, термопрокатування.  

13. Виготовлення криволінійних заготовок. Класифікація способів виготовлення криволінійних 

заготовок. Гнуття деревини. Теоретичні відомості про гнуття деревини.  

15. Технологія гнуття масивної деревини. Технологія гнуття з одночасним склеюванням. 

Технологія гнуття пропилених заготовок.  

16. Технологія виготовлення плетених виробів.  

17. Пресування деревини. Пресування масивної деревини.  

18. Тиснення деревини. Пресування подрібненої деревно-клейової композиції 

Модуль 8 

19. Складання виробів. Класифікація складальних одиниць і процеси їх складання.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи автоматики і АВП 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи автоматики і АВП 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

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 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з технології деревообробки 

Викладач доцент, к.т.н., Кульман С.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Тема 1. Основні поняття та визначення. Предмет і задачі курсу. Короткий історичний нарис 

розвитку автоматизації. Задачі автоматизації технологічних процесів різних галузей с/г виробництва. 

Технічні та економічні переваги і особливості автоматизації с/г.  

Тема 2. Загальні відомості про системи та елементи автоматики  

Тема 3. Технічні засоби автоматизації  

Тема 4. Режими роботи систем автоматики  

Тема 5. Математичні моделі елементів автоматики  

Тема 6. Математичні моделі елементів автоматики  

Тема 7. Динамічні властивості об’єктів управління  

Тема 8. Динамічні характеристики з’єднань ланок  

Тема 9. Передаточні функції автоматичних систем  

Тема 10. Стійкість автоматичних систем  

Тема 11. Критерії стійкості  

Тема 12. Показники якості роботи автоматичної системи  

Тема 13. Синтез систем автоматичного регулювання  

Тема 14. Випадкові процеси в системах автоматичного керування  

Тема 15. Аналіз роботи систем при випадкових збуреннях  

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Конструювання виробів з деревини 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Конструювання виробів з  деревини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 9. Здатність розробляти проєктну документацію, 

зокрема описи, положення, інструкції та інші 

документи. 

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 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з технології матеріалів та креслення 

Викладач доцент, к.т.н., Бойко Л.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Екслуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та 

навчати інших.  

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Тема  1. Вступ. Предмет та зміст курсу. Сучасний стан виробництва виробів з деревини. 

Експлуатаційні, функціональні та конструктивні ознаки.  



Тема 2. Матеріали та способи виробництва. Характер виробництва. Вимоги до меблів: утилітарні, 

естетичні, економічні та споживчі. Оцінка споживчих вимог (виробничих, конструктивних). Продукція. 

Види продукції. Вироби. Назви виробів з минулих епох.  

Тема 4. Загальні визначення. Розміри і уніфікація корпусів. Схеми формотворення ємностей 

корпусів. Кутові з'єднання стінок (кутові нероз'ємні з'єднання стінок, роз'ємні з'єднання стінок). 

Тема 5. Стінки задні. Оформлення крайок стінок. Двері (Класифікація дверей. Конструкція дверей. 

Навішування дверей на завісах. Притульна щілина дверей. Зупинники і засувки дверей. Кронштейни 

відкидних і відхилених дверей. Установка розсувних дверей. Установка шторних розсувних дверей).  

Тема 6. Заповнення ємності корпусів. Шухляди. (Шухляди столярні. Шухляди гнутоклеєні. 

Шухляди з плитних матеріалів. Шухляди з полімерних матеріалів. Шухляди з металевими коробками. 

Встановлення шухляд). 

Тема 7. Полиці. Опори. (Класифікація. Ніжки звичайні. Лавочки. Ніжки підсадні. Опори цокольні. 

Опори-коробки. Стінки несучі прохідні. Інші види опор).  

Тема 8. Блокування секцій. Кріплення корпусів і полиць на стіну. Дзеркала. Фурнітура. 

Комп'ютерне проектування і конструювання корпусних виробів.  

Тема лекційного заняття 9. Основні положення Єдиної Системи конструкторської документації. 

Тема 10. Загальні основи конструювання. Елементи столярні, конструктивні: бруски, рамки, 

коробки, щити. Деревина як конструкційний матеріал (зовнішній вигляд, експлуатаційні властивості, 

технологічні властивості, негативні властивості). Вимоги до конструювання виробів з деревини. 

Технологічність виробів (загальні визначення та критерії оцінки, проектно-конструкторські фактори 

технологічності, стандартизація).  

Тема 11. Столярні з'єднання. Основні положення. Рамкові кутові з'єднання (кінцеві, серединні). 

Ящикові кінцеві з'єднання. З'єднання крайками. З'єднання за довжиною. З'єднання на клею. З'єднання 

кріпильними виробами (цвяхами, шурупами, іншими виробами). Класифікація елементів столярних та 

конструктивних. Властивості деревини. Вимоги до конструювання виробів з деревини. Технологічність 

виробів. Столярні з'єднання. 

Тема 12. Основи взаємозамінність. Система допусків та посадок. Розмірні ланцюги. Невказані 

граничні відхилення. Точність та взаємозамінність. Шорсткість поверхні.  

Тема  13. Комп'ютерне проектування і конструювання корпусних виробів. Ознайомлення із 

компютерними програмами для розробки робочих креслень (“Компас”, "Базис мебельщик", "Автокад"). 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія дерев’яного домобудування 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Технологія дерев’яного домобудування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

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 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з технології деревообробки 

Викладач доцент, к.т.н., Кульман С.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Екслуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Тема лекційного заняття 1. Вступ. Традиції та особливості дерев’яного домобудування в Україні. 



Тема лекційного заняття 2. Конструкції дерев’яних будинків. Будинки з масиву деревини: з колод, 

суцільного брусу, клеєного брусу, за технологією кард-вуд. 

Тема лекційного заняття 3. Основні конструктивні елементи дерев’яних будівель. Фундаменти та 

цокольна частина. Підлоги та їх облаштування. 

Тема лекційного заняття 4. Основні конструктивні елементи дерев’яних будівель.  

Тема лекційного заняття 5.  Дахи: типи та порівняльна характеристика конструкцій дахів, розміри 

елементів дахів, покрівельні матеріали та їх експлуатаційні властивості, види покрівель, кроквяні 

конструкції. 

Тема лекційного заняття 6. Основні конструктивні елементи дерев’яних будівель: сходи. 

Конструкція, проектування, нормативна документація та облаштування сходів з деревини. 

Тема лекційного заняття 7. Облаштування пароізоляції, тепло та вологозахисту дерев’яних 

будинків. Вимоги до повітро-, гідро- та паробар’єрів для дерев’яних будинків.  

Тема лекційного заняття 8. Сировина та матеріали в елементах конструкцій дерев’яних будівель. 

Головні властивості, позитивні якості й види деревини та деревини. житлових будівель. 

Тема лекційного заняття 9. Розрахунок фундаментів. Основні положення розрахунку дерев’яних 

конструкцій за граничними станами. Нормативна документація у дерев’яному домобудуванні. 

Тема лекційного заняття 10. Розрахунок властивостей основних будівельних матеріалів. Види 

навантажень на дерев’яні будинки та методи їх розрахунку. Розрахунок обсягу основних будівельних 

матеріалів.  

Тема лекційного заняття 11. Правила обчислення об’ємів будівельних робіт. Технологічність 

будівельних матеріалів, конструкцій та будівель з деревини. Конструктивні рішення плоских та похилих 

дахів. 

Тема лекційного заняття 12. Основи проектування дерев’яних житлових малоповерхових будинків. 

Системи автоматизованого проектування дерев’яних будівель та конструкційних елементів до них. 

Тема лекційного заняття 13. Технологія виробництва деталей і конструктивних елементів 

дерев’яних будівель. Виготовлення великогабаритних клеєних деталей з масиву деревини. Виготовлення 

багатошарових елементів дерев’яних будинків. 

Тема лекційного заняття 14. Обладнання та устаткування для підприємств з виготовлення деталей 

і конструктивних елементів дерев’яних будівель. Механізація та автоматизація виробництв. 

Тема лекційного заняття 15. Основи технологічного проектування цехів з виробництва деталей, 

конструкцій та будинків з деревини. Організація виробництв. Планування цехів. 

Тема лекційного заняття 16. Шляхи підвищення довговічності дерев’яних конструкцій. Захисна 

обробка дерев’яних конструкцій від загорання. Антисептики та антипірени в дерев’яному домобудуванні. 

Методи їх нанесення. Термін служби. Техніка безпеки при захисній обробці дерев’яних конструкцій. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія конструкційних матеріалів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Технологія конструкційних матеріалів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 9. Здатність розробляти проєктну документацію, 

зокрема описи, положення, інструкції та інші 

документи. 

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 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з фізики, хімії, математики  

Викладач доцент, к.т.н., Бойко Л.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екслуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Тема 1. Технологія деревинностружкових плит. Сировина для виробництва плит, вимоги до розмірів і 

якості деревинних часток.  



Тема 2. Подрібнювання деревини. Технологія, обладнання. Фактори, які вливають на якість 

деревинних часток. Зберігання, сушіння і сортування деревинних часток.  

Тема 3. Технологія, обладнання.  Зв'язуюче, характеристики, складові,  способи  виготовлення, 

обладнання.   Нанесення зв'язуючого на деревинні частки. Технологія, устаткування.  

Тема 4. Формування  килима.  Технологія, устаткування.  Підпресування стружковоклейового килима. 

Технологія, устаткування.   

Тема 5. Пресування плит у гарячому пресі. Способи і режими пресування. Обладнання. Інтенсифікація 

процесу.   

Тема 6. Головний конвеєр, основне устаткування, ритм роботи. Кондиціонування й обробка плит. 

Технологія, устаткування. Вироби з подрібненої деревини. Особливості технології, конструювання пресформ. 

Характеристика вихідної сировини   

Тема 7.Технологія деревинноволокнистих плит  Класифікація, властивості . Деревинна сировина і 

основні матеріали   

Тема 8. Мокрий спосіб виготовлення ДВП. Сухий спосіб виготовлення ДВП.  

Тема 9. Технологія виробництва ДВП із спеціальними властивостями ДВП середньої щільності.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). 
 Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІСОВИХ 

РЕСУРСІВ ТА ДЕРЕВООБРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОС «МАГІСТР»  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лісозаготівлі 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісозаготівлі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під 

час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК 05. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК 06. Здатність навчатися та навчати. 

СК 04. Здатність забезпечити організацію комплексного 

обліку та оцінки лісових ресурсів, їх менеджменту та 

економічного супроводу їх комплексного використання 

з дотримання принципів сталого природокористування 

і організації ефективного лісогосподарського 

виробництва та мисливства. 

СК 08. Здатність системно мислити для організації 

комплексного багатоцільового використання лісових 

ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), 

включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів. 

СК 11. Здатність забезпечити виховання та підготовку 

студентів, які навчаються у закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, для виконання лісогосподарських, 

лісомисливських та лісозаготівельних заходів із 

використанням сучасної техніки та технологій. 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь магістр, 1 курс 



Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Власюк В.П. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра експлуатації лісових ресурсів та 

деревообробних технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти 

складової економіки України. 

РН 12. Здатність до організації лісогосподарського виробництва  із застосуванням сучасних 

інформаційних систем та комп’ютерних технологій. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Стан та перспективи лісозаготівельного виробництва 

Тема 2. Структура та фази лісозаготівельного виробництва. 

Тема 3. Технологія лісосічних робіт 

Тема 4. Звалювання дерев. Гілкорізальні машини 

Тема 5. Трелювання деревини. Трелювальні пристрої для рубок догляду 

Тема 6. Розробка лісосік в гірських умовах 

Тема 7. Верхні склади 

Тема 8. Нижні склади 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лісопромислова логістика 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісопромислова логістика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під 

час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК 05. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК 06. Здатність навчатися та навчати. 

СК 04. Здатність забезпечити організацію комплексного 

обліку та оцінки лісових ресурсів, їх менеджменту та 

економічного супроводу їх комплексного використання 

з дотримання принципів сталого природокористування 

і організації ефективного лісогосподарського 

виробництва та мисливства. 

СК 08. Здатність системно мислити для організації 

комплексного багатоцільового використання лісових 

ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), 

включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів. 

СК 11. Здатність забезпечити виховання та підготовку 

студентів, які навчаються у закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, для виконання лісогосподарських, 

лісомисливських та лісозаготівельних заходів із 

використанням сучасної техніки та технологій. 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 



Терміни вивчення 

дисципліни(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Власюк В.П. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра експлуатації лісових ресурсів та 

деревообробних технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти 

складової економіки України. 

РН 12. Здатність до організації лісогосподарського виробництва  із застосуванням сучасних 

інформаційних систем та комп’ютерних технологій. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Логістика, як наука. Основні поняття логістики. 

Тема 2. Структура, відмінності і значення лісової промисловості. Виробничий цикл і технології 

лісозаготівель. 

Тема 3. Сутність і завдання транспортної логістики в лісовому комплексі. 

Тема 3. Оптимізація лісових вантажопотоків лісозаготівельного підприємства. 

Тема 4. Принципи системності при аналізі транспортно-технологічного процесу. 

Тема 5. Створення буферних запасів і питання вивезення деревини. Врахування особливостей 

природних факторів при плануванні лісових вантажопотоків. 

Тема 6. Логістика складування. Функціонування складу в логістичній системі і організація 

оптимальної складської мережі. 

Тема 7. Оптимізація транспортно технологічного процесу лісозаготівельного підприємства. 

Тема 8. Логістика транспортно-технологічного процесу. 

Тема 9. Логістична система транспортно-технологічного процесу. 

Тема 10. Геоінформаційні системи в лісопромисловій логістиці. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Стале лісокористування 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Стале лісокористування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під 

час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК 05. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК 06. Здатність навчатися та навчати. 

СК 04. Здатність забезпечити організацію комплексного 

обліку та оцінки лісових ресурсів, їх менеджменту та 

економічного супроводу їх комплексного використання 

з дотримання принципів сталого природокористування 

і організації ефективного лісогосподарського 

виробництва та мисливства. 

СК 08. Здатність системно мислити для організації 

комплексного багатоцільового використання лісових 

ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), 

включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів. 

СК 11. Здатність забезпечити виховання та підготовку 

студентів, які навчаються у закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, для виконання лісогосподарських, 

лісомисливських та лісозаготівельних заходів із 

використанням сучасної техніки та технологій. 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 



Терміни вивчення 

дисципліни(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Власюк В.П. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра експлуатації лісових ресурсів та 

деревообробних технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти 

складової економіки України. 

РН 12. Здатність до організації лісогосподарського виробництва  із застосуванням сучасних 

інформаційних систем та комп’ютерних технологій. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Соціальна роль лісу 

Тема 2. Стале використання деревних ресурсів лісу. 

Тема 3. Екологічні аспекти сталого лісокористування. 

Тема 4. Економічні аспекти сталого лісокористування. 

Тема 5. Раціональне використання продуктів побічного користування лісу. 

Тема 6. Використання і переробка лісосічних та інших деревних відходів. 

Тема 7. Основи сталого державного управління лісами. Заходи щодо збереження лісів та 

раціонального використання лісових ресурсів. 

Тема 8. Принципи лісового законодавства та лісоуправління і їх значення для сталого 

лісокористування. 

Тема 9. Діяльність ООН, спрямована на впровадження принципів раціонального лісокористування. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісова екологія та типологія 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Лісова екологія та типологія 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

СК 09. Здатність використовувати професійні 

лісівничі 

знання й практичні навички та наукові рекомендації 

для 

організації і ефективної експлуатації систем 

захисних 

насаджень різного цільового призначення; 

СК 10. Здатність здійснювати наукові дослідження 

лісових екосистем та представляти результати 

власних 

досліджень у вигляді наукових праць та публічних 

доповідей на наукових заходах; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

лекції, практичні, семінар, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 курс, 1 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з екології, біології, ґрунтознавства, 

лісознавства 

Викладач Доцент  кафедри, к.с.-г.н., Іванюк Т.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  



РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та гірських 

лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно забруднених 

територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові пожежі, їх вплив на лісове середовище, вогнестійкість деревних порід. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема1. Лісова екологія та її основні поняття. 

Тема2. Основи екологічної класифікації рослин. 

Тема3. Структура біоценозів. Лісова екосистема. 

Тема 4.  Фітоценотична типологія лісів. 

Тема 5.  Лісівничо-екологічна типологія лісів. 

Тема 6. Розвиток та значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства 

Практичні заняття. Закономірності дії факторів середовища. Відношення деревних рослин до 

екологічних факторів. Біологічна продуктивність лісових екосистем. Види продуктивності. Вивчення 

едафо-фітоценотичних рядів та типів лісу за В.Сукачовим. Визначення типів лісорослинних умов та типів 

лісу за класифікацію Алексєєва-Погребняка. Типи лісу, які використовуються у практичному 

лісовпорядкуванні. 

Результати оцінювання (форми, критерії). 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Типологія лісу 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Типологія лісу 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

СК 09. Здатність використовувати професійні 

лісівничі 

знання й практичні навички та наукові рекомендації 

для 

організації і ефективної експлуатації систем 

захисних 

насаджень різного цільового призначення; 

СК 10. Здатність здійснювати наукові дослідження 

лісових екосистем та представляти результати 

власних 

досліджень у вигляді наукових праць та публічних 

доповідей на наукових заходах; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

лекції, практичні, семінар, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 курс, 1 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з екології, біології, ґрунтознавства, 

лісознавства 

Викладач Доцент  кафедри, к.с.-г.н., Іванюк Т.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  



РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та гірських 

лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно забруднених 

територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові пожежі, їх вплив на лісове середовище, вогнестійкість деревних порід. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема1. Витоки лісотипологічної класифікації лісів. 

Тема2. Вчення Г.Ф.Морозова про типи насаджень. 

Тема3. Фітоценотична типологія лісів. 

Тема 4.  Лісівничо-екологічна типологія лісів. Діагностичні ознаки едатопів. 

Тема 5. Лісотипологічна класифікація кліматі. Методи визначення класифікаційних одиниць. 

Тема 6. Значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства. Принципи 

класифікації лісових екосистем 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Типологічні основи лісового господарства 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Типологічні основи лісового господарства 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

СК 09. Здатність використовувати професійні 

лісівничі 

знання й практичні навички та наукові рекомендації 

для 

організації і ефективної експлуатації систем 

захисних 

насаджень різного цільового призначення; 

СК 10. Здатність здійснювати наукові дослідження 

лісових екосистем та представляти результати 

власних 

досліджень у вигляді наукових праць та публічних 

доповідей на наукових заходах; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

лекції, практичні, семінар, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 курс, 1 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з екології, біології, ґрунтознавства, 

лісознавства 

Викладач Доцент  кафедри, к.с.-г.н., Іванюк Т.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти 

складової економіки України. 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення та 

регулювання продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові пожежі, їх вплив на лісове середовище, вогнестійкість деревних 

порід. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема1. Вчення Г.Ф.Морозова про типи насаджень. 

Тема2. Лісівничо-екологічна типологія лісів. 

Тема3. Діагностичні ознаки едатопів. 

Тема 4.  Відновлення лісів на типологічній основі 

Тема 5. Методи лісотипологічного аналізу в лісовпорядкуванні 

Тема 6. Основи класифікації лісових екосистем 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісова політика 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Лісова політика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці. 

СК 05. Здатність розробляти поточні та стратегічні 

плани розвитку підприємств лісової галузі та 

ефективної реалізації господарських заходів 

лісогосподарського виробництва та мисливства і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

СК 06. Здатність трактувати та використовувати у 

виробничій діяльності міжнародні і національні 

нормативні документи в галузі лісового і 

мисливського господарства, оцінювати діяльність 

органів державної виконавчої влади, щодо реалізації 

стратегії національної лісової політики. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, круглі 

столи, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Магістр», 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
 2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач доцент, к.б.н., Зимароєва А. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Розуміння сутності філософії лісівничої науки та державної лісової політики. 



РН 07. Здатність розробляти та реалізовувати виробничі проекти і програми в галузі лісового 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження природного 

біорізноманіття. 

РН 13. Здатність до виявлення прямого та/або опосередкованого впливу соціальних, економічних, 

політичних, екологічних, культурних та інших подій на лісогосподарські підприємства. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Теоретичні засади лісової політики. 

Тема 2. Основні принципи, компоненти, цілі та задачі  лісової політики. 

Тема 3. Інструменти лісової політики. 

Тема 4. Роль і функції держави в реалізації лісової політики. 

Тема 5. Пріоритети лісової політики України. 

Тема 6. Критерії та індикатори сталого управління лісами. 

Тема 7. Лісова політика як складова глобальної екологічної політики. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Історичні аспекти розвитку лісової політики в Україні. 

Тема 2. Рівні, принципи, компоненти, цілі та задачі лісової політики. 

Тема 3. Інструменти лісової політики. 

Тема 4. Лісове законодавство. Лісовий кодекс України. 

Тема 5. Право власності на ліси. 

Тема 6. Принципи управління лясами на засадах сталого розвитку. 

Тема 7. Стратегічні пріоритети лісової політики України в перехідний період. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Європейський досвід управління лісового сектору 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Європейський досвід управління лісового сектору 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці. 

СК 05. Здатність розробляти поточні та стратегічні 

плани розвитку підприємств лісової галузі та 

ефективної реалізації господарських заходів 

лісогосподарського виробництва та мисливства і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

СК 06. Здатність трактувати та використовувати у 

виробничій діяльності міжнародні і національні 

нормативні документи в галузі лісового і 

мисливського господарства, оцінювати діяльність 

органів державної виконавчої влади, щодо реалізації 

стратегії національної лісової політики. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, круглі 

столи, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Магістр», 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
 2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач доцент, к.б.н., Зимароєва А. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів 

 

 



Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Розуміння сутності філософії лісівничої науки та державної лісової політики. 

РН 07. Здатність розробляти та реалізовувати виробничі проекти і програми в галузі лісового 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження природного 

біорізноманіття. 

РН 13. Здатність до виявлення прямого та/або опосередкованого впливу соціальних, економічних, 

політичних, екологічних, культурних та інших подій на лісогосподарські підприємства. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Теоретичні засади управління лісовим сектором. 

Тема 2. Інструменти лісового менеджменту. 

Тема 3. Сталий розвиток та принципи сталого управління лісами 

Тема 4. Оподаткування лісового господарства в європейських країнах. 

Тема 5. Лісова політика Скандинавських країн. 

Тема 6. Лісова політика Німеччини, Великобританії, Франції, Італії.  

Тема 7. Лісова політика Польщі та Прибалтійських країн (Латвії, Литви Естонії). 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Новітні підходи до ведення лісового господарства 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Європейський досвід управління лісового сектору 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час  професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці. 

СК 05. Здатність розробляти поточні та стратегічні 

плани розвитку підприємств лісової галузі та 

ефективної реалізації господарських заходів 

лісогосподарського виробництва та мисливства і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

СК 06. Здатність трактувати та використовувати у 

виробничій діяльності міжнародні і національні 

нормативні документи в галузі лісового і 

мисливського господарства, оцінювати діяльність 

органів державної виконавчої влади, щодо реалізації 

стратегії національної лісової політики. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, круглі 

столи, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Магістр», 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
 2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач доцент, к.б.н., Зимароєва А. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Розуміння сутності філософії лісівничої науки та державної лісової політики. 



РН 07. Здатність розробляти та реалізовувати виробничі проекти і програми в галузі лісового 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження природного 

біорізноманіття. 

РН 13. Здатність до виявлення прямого та/або опосередкованого впливу соціальних, економічних, 

політичних, екологічних, культурних та інших подій на лісогосподарські підприємства. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Сучасний стан та перспективи розвитку лісового господарства України. 

Тема 2. Інструменти лісового менеджменту. 

Тема 3. Принципи ведення лісового господарства на  засадах сталого розвитку 

Тема 4. Приклади ведення лісового господарства у європейських країнах. 

Тема 5. Лісова сертифікація, як ринковий інструмент лісової політики  

Тема 6. Участь громадськості у процесі прийняття рішень щодо управління лісами та лісовим 

господарством. 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Переробка деревини 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Переробка деревини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

СК 08. Здатність системно мислити для організації 

комплексного багатоцільового використання лісових 

ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), 

включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів; 

СК 11. Здатність забезпечити виховання та підготовку 

студентів, які навчаються у закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, для виконання лісогосподарських, 

лісомисливських та лісозаготівельних заходів із 

використанням сучасної техніки та технологій; 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних та 

технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 
заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь магістр,  1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти технічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між технологічними процесами обробки 

деревини. 

Викладач Загурський Й. В.  



Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробки 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 14. Здатність до розробки заходів з організації охорони праці в лісовій галузі. 

РН 16. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Класифікація деревообробних виробництв. 

Тема 2. Основи різання. 

Тема 3. Елементарне різання. Опір деревини різанню 

Тема 4. Фактори, що впливають на процес різання. 

Тема 5. Технологія лісопильного виробництва. 

Тема 6. Сушіння деревини. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Технології обробки деревини 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Технології обробки деревини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

СК 08. Здатність системно мислити для організації 

комплексного багатоцільового використання лісових 

ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), 

включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів; 

СК 11. Здатність забезпечити виховання та підготовку 

студентів, які навчаються у закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, для виконання лісогосподарських, 

лісомисливських та лісозаготівельних заходів із 

використанням сучасної техніки та технологій; 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних та 

технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 
заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь магістр,  курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти технічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між технологічними процесами обробки 

деревини. 

Викладач к. т. н.,  доцент Кульман С. М.  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробки 



 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 14. Здатність до розробки заходів з організації охорони праці в лісовій галузі. 

РН 16. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Модуль 1 

1. Структура технологічного процесу. Виробничий і технологічний процеси. Складові частини 

технологічного процесу. Виробничі потоки.  

2. Основи взаємозамінюванності. Основні поняття й визначення. Фактори, що впливають на точність 

обробленої деталі. Теоретичні основи взаємозамінюваності. Систематичні і випадкові похибки.  

3. Система допусків і посадок. Методика розрахунку розмірних ланцюгів. Конструкторське і 

технологічне забезпечення взаємозамінюваності. Допуски і посадки, їх позначення. 

4. Шорсткість поверхні. Види нерівностей поверхонь. Параметри шорсткості поверхні, методи 

визначення і прилади контролю шорсткості поверхні. Позначення шорсткості на кресленнях 

Модуль 2 

5. Розкроювання деревних матеріалів на заготовки. Загальні поняття про припуск і його призначення. 

Аналітичний розрахунок припусків. Схеми розкроювання. Обладнання. Карти розкроювання, плани 

розкроювання. Коефіцієнт виходу. Критерії оптимізації розкроювання. 

6. Первинна механічна обробка заготовок. Бази і базування. Створення базової поверхні й формування 

чистових заготовок Калібрування щитових заготовок. Способи, обладнання, інструменти, матеріали 

Модуль 3 

7. Склеювання і личкування. Види склеювання виробів з деревини. Добір і підготовка клею й способи 

його нанесення.  

8. Режими склеювання. Інтенсифікація процесу склеювання.  

9. Личкування. Контроль якості. Показники якості, дефекти склеювання.  

10. Вторинна механічна обробка заготовок. Загальні вимоги й послідовність. Формування шипів і 

провушин.  

11. Фрезерування. Формування круглих отворів, пазів і гнізд.  

12. Підготовка поверхні до опорядження. Циклювання, шліфування, термопрокатування.  

13. Виготовлення криволінійних заготовок. Класифікація способів виготовлення криволінійних 

заготовок. Гнуття деревини. Теоретичні відомості про гнуття деревини.  

15. Технологія гнуття масивної деревини. Технологія гнуття з одночасним склеюванням. Технологія 

гнуття пропилених заготовок.  

16. Технологія виготовлення плетених виробів.  

17. Пресування деревини. Пресування масивної деревини.  

18. Тиснення деревини. Пресування подрібненої деревно-клейової композиції 

Модуль 8 

19. Складання виробів. Класифікація складальних одиниць і процеси їх складання.  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

РН 14. Здатність до розробки заходів з організації охорони праці в лісовій галузі. 

РН 16. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою подолання 

розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Технологія сушіння і захисту деревини 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія сушиння і захисту деревини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 

під час професійної діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

СК 08. Здатність системно мислити для організації 

комплексного багатоцільового використання лісових 

ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), 

включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів; 

СК 11. Здатність забезпечити виховання та підготовку 

студентів, які навчаються у закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, для виконання лісогосподарських, 

лісомисливських та лісозаготівельних заходів із 

використанням сучасної техніки та технологій; 

СК 12. Здатність координувати розробку, підбір і 

використання необхідного обладнання, інструментів і 

методів організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних та 

технологічних можливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 
підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти технічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами у деревині. 

Викладач к.т.н., доцент Кульман С. М. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробки 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 14. Здатність до розробки заходів з організації охорони праці в лісовій галузі. 

РН 16. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою подолання 

розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Історія, стан і перспективи розвитку гідротермічної обробки та консервування деревини.  

Сучасні проблеми та технологічні цілі гідротермічної обробки та консервування деревини (теплової 

обробки, сушіння, просочування). 

Тема 2. Середовище і матеріал.  

Основні відомості про агенти обробки. Водяна пара. Атмосферне повітря і його параметрм. Діаграми 

стану повітря і ії використання в задачах гідротермічної обробки деревини. Параметри і діаграма стану 

топкових газів. Процеси зміни стану повітря і топкових газів. 

Тема 3. Теплова обробка деревини.  

Фізичні закономірності і розрахунок процесів нагрівання та розморожування деревини. Явища 

тепломасообміну при нагіванні деревини. Способи нагрівання. Особливості і розрахунок конвективного 

нагрівання деревини без зміни агрегатного стану вологи. Розрахунок процесів розморожування деревини. 

Особливості і закономірності кондуктивного, радіаційного і діелектричного нагрівання деревини. 

Тема 4. Загальні питання сушіння деревини.  

Фізичні закономірності процесів сушіння деревини. Класифікація способів сушіння деревини. Явища, що 

визначають процес сушіння. Особливості тепловологообміну і вологопереносу при сушінні деревини. 

Закономірності і механізм низькотемпературних і високотемпературних процесів сушіння. Рівняння 

тривалості сушіння. Внутрішні напруження в деревині при її сушінні, закономірності їх утворення та 

розвитку. Рівняння напружено-деформованого стану деревини при сушінні і оптимізація процесу на їх 

основі. 

Тема 5. Обладнання для камерного сушіння пиломатеріалав. Лісосушильні камери. Класифікація і 

загальні принципи конструкцій. Складання пиломатеріалів в штабелі. Огородження (фундаменти, стіни, 

перекриття, двері). 

Тема 6. Технологія камерного сушіння пиломатериалів. 

Тема 7. Атмосферне сушіння і специальні способи сушіння пиломатеріалів. 

Тема 8. Захист деревини. 

Тема 9. Контроль, регулювання і випробування пристроїв для гідротермічної обробки деревини. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Теорія та практика лісопиляння 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Теорія і практика лісопиляння 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та 

методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну ефективність 

його виконання. 

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) 
магістр 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
1 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з технології деревообробки 

Викладач доцент, к.т.н., Кульман С.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 

та навчати інших. 



РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Тема 1. Історія, стан і проблеми виробництва пиляної продукції. Раціональне та комплексне використання 

пиловочної сировини, як складової частини охорони оточуючого середовища.  

Тема 2. Характеристика лісопиляльно-деревообробних виробництв. Структура лісопиляльно-

деревообробних виробництв.  

Тема 3. Характеристика сировини лісопиляльно-деревообробних виробництв. Способи розкрою хлистів. 

Форма колод і визначення їх об’єму. 

Тема 4. Основи теорії розкрою пиловника на пилопродукцію.  

Тема 5. Процеси виробництва струганих пиломатеріалів. Види струганих пиломатеріалів. Підготовка 

пиломатеріалів до фрезерування. Технічний брак при фрезеруванні, його причини і засоби попередження. 

Тема  6. Процеси розкрою пиломатеріалів на заготовки. Способи розкрою пиломатеріалів на заготовки. 

Вплив якості пиломатеріалів на вихід заготовок. Вплив специфікації заготовок на їх вихід. Нормування 

витрат пиломатеріалів. 

Тема лекційного заняття 7. Розсіювання розмірів дощок по ширині і довжині. Причини розсіювання. 

Вплив різних факторів на величину розсіювання.  Вплив якості сировини на вихід пиломатеріалів. Якісні 

зони колоди.  

Тема лекційного заняття 8. Планування розкрою колод на пилопродукцію. Задача планування.  

Тема лекційного заняття 9. Процеси переробки вторинної сировини. Принципи безвідходної технології 

як основа збереження лісів. Основні напрямки використання вторинної сировини.  

Тема лекційного заняття 10. Основні напрямки розвитку лісопильно-деревообробних підприємств. 

Перспективи комплексної механізації і автоматизації на лісопильно-деревообробних підприємствах. 

Основні напрямки науково-дослідних робіт в лісопильно-деревообробних виробництвах. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Моделювання та оптимізація технологічних процесів 
 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Моделювання та оптимізація технологічних процесів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та 

методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання. 

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення 

до природи як унікальної цінності, що забезпечує 

умови проживання людства, особиста 

відповідальність за стан довкілля на місцевому 

регіональному, національному і глобальному рівнях. 

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) 
магістр 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 

3 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з фізики, хімії та математики 

Викладач доцент, к.т.н., Кульман С.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екслуатації лісових ресурсів та деревообробних 

технологій 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 



РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення. 

РН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Тема 1. Методи теоретичних та імовірносно-статистичних досліджень.  

Тема 2. Методи оцінювання досліджень. 

Тема 3. Аналіз результатів експериментів при дослідженні. 

Тема 4. Основи кореляційного аналізу. 

Тема 5. Планування експерименту та пошук оптимальних умов.  

Тема 6. Задачі оптимізації технологічних процесів у деревообробці. 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові тести охоплюють 

програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 
 

  



КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ЛІСУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ЛІСУ ОС 

«БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ   

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мікробіологія 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Мікробіологія 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні 

заходи з організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни (семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, ботаніки, 

дендрології, фізіології рослин, лісової зоології 

Викладач к.б.н., ст. викладач Швець Марина Василівна 



Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія  

Тема 1. Предмет і завдання мікробіології. 

Тема 2. Морфологія основних таксономічних груп мікроорганізмів  

Тема 3. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми  

Тема 4. Особливості живлення і дихання мікроорганізмів 

Тема 5. Роль мікроорганізмів у перетворенні речовин 

Змістовий модуль 2. Мікориза рослин. Епіфітна і ендофітна мікрофлора 

Тема 6. Участь мікроорганізмів у формуванні ґрунту та процеси гуміфікації.  

Тема 7. Рубки і динаміка мікрофлори у лісових фітоценозах 

Тема 8. Мікотрофність деревних рослин. 

Тема 9. Бактеріальні хвороби лісових деревних рослин.  

Тема 10. Регулювання біологічної активності ґрунтів. 
 

Теми практичних занять: 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

1. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії. Мікроскоп, техніка мікроскопіювання. 

2. Основні форми бактерій. Приготування бактеріальних препаратів і методи забарвлення 

бактерій. 

3. Морфологія актиноміцетів, мікроскопічних грибів, їх мікроскопія. 

4. Виготовлення поживних середовищ для мікроорганізмів. Методи стерилізації. 

5. Методи культивування мікроорганізмів 

Змістовий модуль 2. Мікориза рослин. Епіфітна і ендофітна мікрофлора 

6. Методи мікробіологічного аналізу ґрунту. Мікрофлора ґрунту. 

7. Виділення азотфіксуючих бактерій з ґрунту. 

8. Віруси, відмінності від клітинних організмів життя. 

9. Бактеріофаги: властивості, хімічний склад, будова, розповсюдження в природі. 

10. Основи мікробіологічного виробництва: культивування промислових штамів 

мікроорганізмів. 

11. Мікробіологічні діагностика й індикація типу та окультуреності ґрунту. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фітобактеріологія 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фітобактеріологія 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних умов. 

СК 3. Здатність використовувати знання й 

практичні навички для аналізу біологічних явищ 

і процесів, біометричної обробки дослідних 

даних та їх математичного моделювання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, ботаніки, 

дендрології, фізіології рослин, лісової зоології 

Викладач к.б.н., ст. викладач Швець Марина Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 



вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Предмет і завдання фітобактеріології. 

Тема 2. Морфологія основних таксономічних груп мікроорганізмів. Тема 3. Вплив факторів 

зовнішнього середовища на мікроорганізми. Тема 4. Особливості живлення і дихання мікроорганізмів. 

Тема 5. Роль мікроорганізмів у перетворенні речовин. 

Тема 6. Участь бактерій у формуванні ґрунту та процеси гуміфікації. Тема 7. Рубки і динаміка 

мікрофлори у лісових фітоценозах 

Тема 9. Бактеріальні хвороби лісових деревних рослин. Тема 10. Регулювання біологічної 

активності ґрунтів. 
 

Теми практичних занять: 

1. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії. Мікроскоп, техніка мікроскопіювання. 

2. Основні форми бактерій. Приготування бактеріальних препаратів і методи забарвлення 

бактерій. 

3. Виготовлення поживних середовищ для мікроорганізмів. Методи стерилізації. 

4. Методи культивування мікроорганізмів 

5. Методи мікробіологічного аналізу ґрунту. Мікрофлора ґрунту. 

6. Виділення азотфіксуючих бактерій з ґрунту. 

7. Бактеріофаги: властивості, хімічний склад, будова, розповсюдження в природі. 

8. Основи мікробіологічного виробництва: культивування промислових штамів 

мікроорганізмів. 

9. Мікробіологічні діагностика й індикація типу та окультуреності ґрунту. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фітовірусологія 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фітовірусологія 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні 

заходи з організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, ботаніки, 

дендрології, фізіології рослин, лісової зоології 

Викладач к.б.н., ст. викладач Швець Марина Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 



РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Фітовірусологія – як наука про вивчення вірусів рослин в біогеоценозі. Загальні 

характеристики та відомості про віруси рослин. 

Тема 2. Морфологія основних таксономічних груп вірусів.  

Тема 3. Діагностика та ідентифікація вірусів. 

Тема 4. Вплив факторів зовнішнього середовища на віруси.  

Тема 5. Особливості живлення і дихання вірусів. 

Тема 6. Роль вірусів у перетворенні речовин.  

Тема 7. Вірусні хвороби лісових деревних рослин. 

Тема 8. Система захисту рослин від вірусних хвороб. 

 

Теми практичних занять: 

1. Основні принципи організації вірусологічних лабораторій та правила роботи в них. 

2. Рослини-індикатори як біологічний тест на вірусну інфекцію. 

3. Методи електронної мікроскопії в вірусології. 

4. Вивчення взаємодії вірусу з клітинами за допомогою методу ультратонких зрізів. 

5. Виділення, очистка та концентрування вірусів рослин. 

6. Серологічні методи дослідження у фітовірусології. 

7. Отримання безвірусного насіннєвого та посадкового матеріалу і його мікроклональне 

розмноження методом прямого морфогенезу. 

8. Насіннєва передача вірусів. Можливості насіннєвої передачі вірусів різними типами рослин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Радіобіологія 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Радіобіологія 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 11. Навички здійснення безпечної діяльності. 

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення 

до природи як унікальної цінності, що забезпечує 

умови проживання людства, особиста 

відповідальність за стан довкілля на місцевому 

регіональному, національному і глобальному 

рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи хімії, фізики, 

ботаніки, загальної екології, лісового 

ґрунтознавства 

Викладач д. с.-г. н., професор Романчук Людмила Донатівна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Радіобіологія як наука 



Тема 2. Утворення радіонуклідів 

Тема 3. Біологічна дія іонізуючого випромінювання 

Тема 4. Біологічна ефективність іонізуючого випромінювання 

Тема 5. Іонізуюче випромінювання та середовище 

Тема 6. Надходження радіонуклідів в рослини 

Тема 7. Основи радіобіології людини 

Тема 8. Міграція радіонуклідів у наземних екосистемах 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Радіоекологія лісу 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Радіоекологія лісу 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 11. Навички здійснення безпечної діяльності. 

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і 

глобальному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи хімії, фізики, 

ботаніки, загальної екології, лісового ґрунтознавства, 

лісонавства 

Викладач д. с.-г. н., професор Романчук Людмила Донатівна 

к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 



1. Основи радіоекології.  

2. Радіоактивне забруднення лісових ґрунтів. 

3. Радіоактивне забруднення лісових насаджень. 

4. Стан лісів в зоні відчуження.  

5. Радіоактивне забруднення головних лісоутворюючих деревних порід. 

6. Радіоактивне забруднення лісових ягід.  

7. Радіоактивне забруднення лікарських рослин. 

8. Використання їстівних грибів в умовах радіоактивного забруднення.  

9. Радіоактивне забруднення лісових пасовищ.  

10. Радіоекологічний моніторинг лісових екосистем. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Радіоекологічний моніторинг лісових формацій 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Радіоекологічний моніторинг лісових формацій 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 11. Навички здійснення безпечної діяльності. 

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і 

глобальному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи хімії, фізики, 

ботаніки, загальної екології, лісового ґрунтознавства, 

лісознавства 

Викладач д. с.-г. н., професор Романчук Людмила Донатівна 

к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Основи радіоекологічного моніторингу.  



2. Моніторинг радіоактивного забруднення лісових ґрунтів. 

3. Моніторинг радіоактивного забруднення лісових насаджень. 

4. Моніторинг забруднення головних лісоутворюючих деревних порід.  

5. Моніторинг забруднення радіонуклідами лісових ягід. 

6. Моніторинг забруднення радіонуклідами лікарських рослин. 

7. Забруднення їстівних грибів радіонуклідами. 

8. Система моніторингу радіоактивного забруднення лісових пасовищ.  

9. Вплив радіонуклідів на організм людини.  

10. Математичне моделювання одержаних показників моніторингу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Безпека життєдіяльності 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Безпека життєдіяльності 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 2. 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.  

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 11 Навички здійснення безпечної діяльності.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за 

стан довкілля на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна та 

індивідуальна роботи 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Базові знання з біології, екології, хімії, фізики 

Викладач д,б,н, професор Житова Олена Петрівна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу  



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.  

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці.  
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Модуль 1 Теоретичні основи БЖД. 

Змістовний модуль 1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. 

Тема 1. Вступ до курсу. Безпека життєдіяльності людини. 

Тема 2. Небезпека. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 

Тема 3. Надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 

Змістовий модуль 2. Небезпеки природні, техногенні, соціально-політичні, характер їх прояву та 

наслідки. 

Тема 4. Природні загрози, техногенні небезпеки, характер їхніх проявів і дії на людей та 

навколишнє середовище. 

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 

Тема 6. Радіаційна безпека. 

Тема 7. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище». 

Тема 8. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання безпеки життєдіяльності та організація рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

Тема 9. Організація та принципи захисту населення й територій у разі загрози та виникнення НС. 

Тема 10. Організація та проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим і 

життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. 
 

Змістовний модуль 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності 

1-2. Оцінка ступеня ризику та оцінка ризиків несприятливого впливу на систему «людина – 

життєве середовище». 

Змістовний модуль 2. Небезпеки природні, техногенні, соціально-політичні, характер їх прояву та 

наслідки 

3. Загальна класифікація шкідливих речовин та особливості їх впливу на організм людини. 

4-5. Дози та одиниці вимірювання радіоактивного випромінювання. Норми радіаційної безпеки 

України (НРБУ-97). 

6. Визначення рівня метеочутливості людини. 

7. Визначення рівня стресового навантаження людини. Психофізіологічні особливості людини та 

безпека життєдіяльності. 

8. Вплив девіантної поведінки на безпеку здоров’я людини. 

9. Раціональне харчування. 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання безпеки життєдіяльності та організація рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

10. Первинні засоби пожежогасіння. 

11. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основи охорони праці 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи охорони праці 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 2. 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.  

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 11 Навички здійснення безпечної діяльності.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і 

глобальному рівня 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Базові знання з біології, екології, хімії, фізики 

Викладач к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
Біології та захисту лісу 



дисципліни) 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.  

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1 Загальні питання та правові основи охорони праці. 

2. Система управління охороною праці на підприємствах. 

3. Причини і стан виробничого травматизму і професійної захворюваності.  

4. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.  

5. Повітря робочої зони. 

6. Виробниче освітлення, шум, вібрація та шкідливі випромінювання. 

7. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих об'єктів.  

8. Створення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці в галузі.   

9. Загальні вимоги безпеки. Вимоги безпеки на механізованих роботах.  

10. Основи пожежної безпеки в галузі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Цивільний захист 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Цивільний захист 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 2. 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.  

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 11 Навички здійснення безпечної діяльності.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за 

стан довкілля на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

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) 

 205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Базові знання з біології, екології, радіобіології, хімії, 

фізики, основ безпеки життєдіяльності 

Викладач д.б.н, професор Житова Олена Петрівна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу  



 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.  

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Модуль1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС, захист населення у НС Змістовний 

модуль 1. Моніторинг та аналіз виникнення НС. 

Тема 1. Загальна структура, основні завдання та перспективи розвитку цивільного захисту 

України. 

Тема 2. Надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 

Тема 3. Природні загрози, техногенні небезпеки, характер їхніх проявів і дії на людей та 

навколишнє середовище. 

Тема 4. Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика зон радіоактивного зараження. 

Тема 5.-Тема 6. Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика зон хімічного та біологічного 

зараження. 

Тема 7. Пожежна безпека. 

Тема 8. Організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та 

життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. 

Тема 9. Основні принципи та заходи захисту населення і території у надзвичайних ситуаціях. 

Тема 10. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

 

Теми практичних занять: 

Модуль 1 Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС, захист населення у НС  

Змістовний модуль 1. Моніторинг та аналіз виникнення НС 

1-2. Організація та планування заходів цивільного захисту на об'єктах господарської діяльності. 

3. Ідентифікація надзвичайних ситуацій. 

4-5. Методика оцінки радіаційної обстановки на об'єктах господарської діяльності. 

6. Засоби індивідуального захисту населення. Порядок їх накопичування, зберігання та видачі. 

7-8. Прилади радіаційної та хімічної розвідки й дозиметричного контролю. 

9-10. Захисні споруди цивільної оборони. Їх призначення, конструктивні рішення, технологічне 

обладнання. 

11. Порядок проведення санітарної обробки людей, дегазації, дезактивації, дезінфекції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фізіологія рослин з основами цитології 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фізіологія рослин з основами цитології 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки  

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.с.-г.н., професор Федонюк Тетяна Павлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 



РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ до фізіології рослин 

2. Загальна організація і фізіологія рослинної клітини.  

3. Субмікроскопічна організація рослинної клітини. 

4. Біохімія рослинної клітини. 

5. Клітина як осмотична система. 

6. Водообмін у рослин. Транспірація, її фізіологічне значення. 

7. Вплив умов зовнішнього середовища на поглинання води рослинами. 

8. Фотосинтетичний апарат рослин Світлова та темнова фаза фотосинтезу. 

9. Екологія фотосинтезу. Фотосинтез і продуктивність лісу. 

10. Дихання рослин. 

11. Хімізм та енергетика дихання. Вплив умов зовнішнього середовища на дихання рослин. 

12. Мінеральне живлення рослин. 

13. Ріст, розвиток і розмноження рослин. 

14. Стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фізіологія рослин з основами біохімії 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фізіологія рослин з основами біохімії 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.с.-г.н.. професор Федонюк Тетяна Павлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 



РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ до фізіології рослин. Роль фізіології рослин у системі природничих наук. 

2. Будова органів деревних рослин. 

3. Вегетативний ріст. Зростання органів деревних рослин. 

4. Репродуктивний ріст. Періодичність росту репродуктивних органів. 

5. Фотосинтез. Пігменти хлоропластів. 

6. Механізм фотосинтезу. Внутрішні і зовнішні фактори фотосинтезу. 

7. Ферменти рослин. 

8. Дихання рослин. 

9. Біохімія рослин. Ліпіди, терпени і споріднені з ними речовини. 

10. Метаболізм азоту і азотне живлення. Розподіл і сезонні коливання вмісту азоту 

11. Мінеральне харчування і поглинання солей. Пересування речовин. Транспорт води і 

мінеральних речовин. 

12. Значення води і процес транспірації. Поглинання води, підйом ксилемного соку і водний 

баланс. 

13. Фізіологія насіння. 

14. Регулятори росту рослин та використання їх в лісовому господарстві. Основні фактори, що 

регулюють ріст і розвиток. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фізіологія та екологія рослин  
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фізіологія та екологія рослин 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки  

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.с.-г.н.. професор Федонюк Тетяна Павлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 



РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Зелені рослини – особлива форма життя. Особливості життєдіяльності зелених рослин. 

Середовище існування рослин. 

2. Клітина – базовий осередок процесів життєдіяльності. Будова типової клітини рослин. Склад, 

структура та функції компонентів клітини.  

3. Ферменти. Залежність ферментативної активності від екологічних чинників. 

4. Основні фізіологічні і біохімічні процеси в рослинах. 

5. Фотосинтез. 

6. Дихання. 

7. Мінеральне живлення Ґрунт і його роль у життєдіяльності рослин. Екологія водообміну в 

рослин. Водний режим.  

8. Ріст і розвиток.  

9. Адаптації у рослин.  

10. Режим освітленості як екологічний чинник. Повітря як екологічний чинник. Температура як 

екологічний чинник. Вплив температури на фізіологічні процеси.  

11. Реагування рослин на комплекс екологічних чинників. 

12. Біотичні чинники середовища і їхній вплив на фізіологічні процеси у рослин. 

13. Антропогенні чинники середовища. Форми дії антропогенних чинників на рослини. 

Радіоактивне забруднення. Забруднення атмосфери, водоймищ і ґрунтів при промисловому і 

сільськогосподарському виробництві.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Недеревні ресурси лісу 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Недеревні ресурси лісу 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні 

заходи з організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 



РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Види та значення недеревної продукції лісу. 

2. Кормові ресурси лісу. 

3. Дикорослі плодові рослини. 

4. Харчове значення, Збір, заготівля і переробка їстівних грибів. 

5. Лікарські, харчові та технічні . 

6. Комплексне використання недеревних ресурсів лісу.  

7. Лісове Бджільництво. 

8. Добування і переробка березового соку.  

9. Заготівля та переробка технічної зелені. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Побічне користування лісом 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Побічне користування лісом 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.б.н., ст. викладач Швець Марина Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 



лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Комплексне використання лісових ресурсів.  

2. Порядок заготівлі недеревної продукції лісу. 

3. Облік площ, врожайності і запасів грибів. 

4. Облік площ, врожайності і запасів ягід. 

5. Облік площ, врожайності і запасів лікарських рослин. 

6. Збір і раціональне використання дикорослих ягід, грибів та лікарських рослин. 

7. Плантаційне розведення дикорослиих рослин. 

8. Добування березового соку. 
 

Теми практичних занять: 

1. Комплексне використання та порядок заготівлі недеревної продукції лісу. 

2. Побічні лісові користування. 

3. Використання корисних властивостей лісів. 

4. Заготівля другорядних лісових матеріалів.  

5. Плантаційне розведення дикорослих рослин.  

6. Добування березового соку. 

7. Дозвільні документи на спеціальне використання лісових ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісові ягідники 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісові ягідники 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.б.н., ст. викладач Швець Марина Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 



лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Значення для людини та роль дикорослих ягідників в лісових біогеоценозах. 

2. Основні дикорослі види зерняткових, кісточкових, ягідних і горіхоплідних порід. 

3. Харчова цінність та лікувальні властивості плодів дикорослих деревних рослин.  

4. Заходи із розширення промислових заготівель плодів. 

5. Вплив антропогенних факторів на ягідники, їх збереження і підвищення продуктивності.  

6. Створення плантацій лісових плодово-ягідних рослин.  

7. Вимоги до упакування, маркування, транспортування і зберігання сировини. 

8. Здійснення контролю якості рослинної сировини. 
 

Теми практичних занять: 

1. Дикорослі плодові рослини. 

2. Прогнозування врожаю плодів дикорослих деревних рослин.  

3. Визначення урожайності та проективного покриття найважливіших лісових і болотних ягідних 

рослин.  

4. Технологія заготівлі, зберігання та переробки плодів. 

5. Вимоги до упакування, маркування, транспортування і зберігання сировини. 

6. Здійснення контролю якості рослинної сировини. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Моніторинг лісових екосистем 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Моніторинг лісових екосистем 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і 

глобальному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни базується на знаннях з 

лісознавства, загальної екології, ботаніки, лісової 

зоології, лісомисливського господарства. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.   

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 



РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх  продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Предмет, завдання моніторингу лісових екосистем. 

2. Класифікація екосистем. 

3. Облік та інвентаризація зелених насаджень. 

4. Законодавча нормативна база охорони об’єктів ПЗФ.  

5. Життєві форми лісових рослин та їх моніторинг.  

6. Система моніторингу тваринного світу. 

7. Збереження та захист червонокнижних і регіонально рідкісних видів тварин і рослин.  

8. Моніторинг впливу екологічних чинників на біорізноманіття.  

9. Моніторинг забруднення головних лісоутворюючих деревних порід радіонуклідами.  

10. Вплив зміни клімату на лісові екосистеми. 

11. Система математичного аналізу одержаних показників моніторингу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісові екосистеми та їх захист 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісові екосистеми та їх захист 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 

проживання людства, особиста відповідальність за 

стан довкілля на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни базується на знаннях з 

лісознавства, загальної екології, лісової фітопатології, 

ентомології. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.   

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського  господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 



РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх  продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

1. Предмет і завдання та структура предмету лісові екосистеми та їх захист.  

2. Колообіг речовин в лісовій екосистемі. 

3. Класифікація екосистем. 

4. Життєві форми лісових рослин. Рослинні угрупування. 

5. Основні типи рослинності. Ареал рослин. 

6. Рослинність України за географічним районуванням.  

7. Система захисту лісових насаджень від пожеж. 

8. Система захисту лісових насаджень від фітофагів, та фітохвороб.  

9. Законодавча нормативна база охорони об’єктів ПЗФ.  

10. Облік та інвентаризація зелених насаджень. 

11. Збереження і захист червонокнижних та регіонально рідкісних видів рослин і тварин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лісове товарознавство 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісове товарознавство 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, 

аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи ботаніки, 

дендрології, фізіології рослин, фізики, хімії, 

вищої математики, технічної механіки. 

Викладач к. с.-г. н., доцент Ковтун Т. І. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 



Тема 1. Вступ. Будова дерева i деревини. 

Тема 2. Хімічні властивості деревини і кори. 

Тема 3. Фізичні властивості деревини і кори. 

Тема 4. Механічні властивості деревини. 

Тема 5. Вади деревини.  

Тема 6. Основи стандартизації і кваліметрії лісової продукції.   

Тема 7. Круглi лiсоматерiали. 

Тема 8. Пилопродукція.  

Тема 9. Стругані, лущені, колоті та подрібнені лісоматеріали. 

Тема 10. Композиційні деревинні матеріали та модифікована деревина. Товари 

народногосподарського призначення.  

 

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

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Товарна оцінка лісової продукції 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Товарна оцінка лісової продукції 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, 

аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Повинні знати та розуміти основи фізики, вищої 

математики, технічної механіки. 

Викладач к. с.-г. н., доцент Ковтун Т. І. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 



Тема 1. Будова дерева i деревини. 

Тема 2. Властивості деревини. 

Тема 3. Вади деревини. 

Тема 4. Круглi лiсоматерiали. 

Тема 5. Пиломатерiали i заготовки. 

Тема 6. Стругані, лущені, колоті та подрібнені лісоматеріали. 

Тема 7. Композиційні деревинні матеріали та модифікована деревина. 

Тема 8. Стандартизація лiсовиx товарів. 

Тема 9.Товарна оцінка круглих лісоматеріалів. 

Тема 10. Товарна оцінка  пиломатеріалів. 

Тема 11. Товарна оцінка струганих, лущених, колотих та подрібнених лісоматеріали. 

 

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

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Деревинознавство 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Деревинознавство 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи ботаніки, 

дендрології, фізіології рослин, фізики, хімії, вищої 

математики, технічної механіки. 

Викладач к. с.-г. н., доцент Ковтун Т.І. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 



РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Будова дерева, макроскопічна будова деревини та кори. 

Тема 2. Мікроскопічна будова деревини та кори. 

Тема 3. Вади деревини. 

Тема 4. Хімічні властивості деревини і кори. 

Тема 5. Фізичні властивості деревини і кори. 

Тема 6.  Механічні властивості деревини. 

Тема 7. Мінливість та взаємозв”язки властивостей деревини. 

Тема 8.  Класифікація, стандартизація і сертифікація лісових товарів. 

Тема 9. Круглі лісоматеріали. 

Тема 10. Пиломатеріали. 

Тема 11. Струганий погонаж, господарські та інші товари з деревини. 

Тема 12. Композиційні деревні матеріали та модифікована деревина. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісова меліорація 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісова меліорація 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

СК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі 

створення насаджень, їх вирощування та формування на 

основі вивчення літературних та нормативних джерел 

передового виробничого досвіду 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки  

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.с.-г.н.. професор Федонюк Тетяна Павлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 



економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Стан і перспективи розвитку захисного лісорозведення в Україні. Постановка проблеми. 

2. Захисне лісорозведення. 

3. Захисне лісорозведення в рівнинних умовах.  

4. Полезахисні лісові смуги. 

5. Лінійні захисні лісові насадження на схилових землях.  

6. Контурне землеробство і стокорегулюючі (водорегулюючі) лісові смуги. 

7. Захисне лісорозведення і боротьба з лінійною (вертикальною) ерозією.  

8. Прияружні (прибалкові) лісові смуги. 

9. Захисні лісові насадження на яружно-балкових землях. 

10. Водоохоронні та протиерозійні захисні лісові насадження. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захисні лісові насадження 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Захисні лісові насадження 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

СК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі 

створення насаджень, їх вирощування та формування 

на основі вивчення літературних та нормативних 

джерел передового виробничого досвіду. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки  

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.с.-г.н., професор Федонюк Тетяна Павлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з 



економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Склад та загальна характеристика захисних насаджень Загальна характеристика захисних 

лісових насаджень, їхнє цільове призначення. Способи класифікації захисних лісових насаджень. 

Характеристика лісоаграрних ландшафтів.  

2. Зміст лісовпорядних робіт у захисних насадженнях. Особливості впорядкування захисних 

лісових насаджень.  

3. Впорядкування захисних насаджень лісового фонду України Поділ лісів України за екологічним 

і соціально-економічним значенням.  

4. Склад захисних лісів. Критерії та нормативи виділення окремих категорій захисних лісів із 

категорії експлуатаційних. Порядок виділення особливо захисних лісових ділянок.  

5. Агролісомеліоративне впорядкування захисних лісових насаджень на землях 

сільськогосподарського призначення. Зміст агролісомеліоративного впорядкування (АГЛМВ).  

6. Агролісомеліоративне обстеження захисних насаджень. Показники розділення ділянок між 

собою. Складання агролісомеліоративного опису. Приймання польових робіт.  

7. Розробка проекту організації та ведення господарства в захисних лісонасадженнях. Зміст 

пояснювальної записки. Картографічні матеріали. Виготовлення проектної документації, розгляд і 

затвердження проекту. Авторський нагляд за виконанням розробленого проекту.  

8. Використання ГІС для оперативного управління лісовими ресурсами. Короткий огляд сучасних 

програмних засобів обробки та аналізу просторових даних. Види та джерела просторових даних.  

9. Сучасні методи дистанційного зондування Землі. Переваги та особливості використання 

супутникових знімків.  

10. Характеристика та класифікація космічних знімків. Відображення просторових об’єктів на 

картах ГІС. Поняття про географічну систему координат та геоприв’язку. Види картографічних проекцій.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біогеоценологія 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Біогеоценологія 

азва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та 

методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність використовувати знання й 

практичні навички для аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної обробки дослідних даних та 

їх математичного моделювання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

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) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи ботаніки, 

метеорології, дендрології , мікробіології, загальної 

екології, ґрунтознавства, лісознавства. 

Викладач к.б.н., ст. викладач Швець Марина Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 



РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Змістовий модуль 1. Біогеоценологія як наука. 

1. Вступ у біогеоценологію. Біогеоценози: поняття, сутність, властивості. 

2. Історія розвитку та становлення біогеоценології. 

3. Компонентний склад біогеоценозу. 

4. Фітоценоз як головна складова біогеоценозу.  

Змістовий модуль 2. Екологічні чинники. 

5. Екологічні чинники існування рослин. 

6. Едафічні чинники. 

7. Біотичні чинники. 

8. Життєві форми як відображення умов середовища. Змістовий модуль 3. Структура та динаміка 

біогеоценозу. 

9. Просторова структура рослинних угрупувань. 

10. Функціональна структура біогеоценозу. 

11. Динаміка біогеоценозу. 
 

Теми практичних занять: 

Змістовий модуль 1. Біогеоценологія як наука. 

1. Середовище. Екологічні чинники існування рослин. 

2. Екологічні особливості лісових біоценозів. 

3. Аналіз вікової структури популяцій рослин. Змістовий модуль 2. Екологічні чинники. 

4. Вплив вітру на рослин та їх угрупування. 

5. Фітогенні фактори. 

6. Вплив тварин на рослини та їх угрупування. 

7. Життєві форми рослин. 

Змістовий модуль 3. Структура та динаміка біогеоценозу. 

8. Структура рослинного угруповання. 

9. Визначення мозаїчності лісових біогеоценозів. 

10. Визначення коефіцієнтів подібності. 

11. Дослідження клональної та екотипічної мінливості популяцій. 

12. Ареали рослин. 

13. Динаміка рослинного покриву. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісові екосистеми 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісові екосистеми 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні 

заходи з організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Вивчення дисципліни базується на знаннях з 

лісознавства, загальної екології. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 



РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Предмет і завдання та структура предмету лісові екосистеми. 

2. Процес розкладання органічних сполук в лісовій екосистемі. 

3. Фотосинтез. Продуктивність та енергія в лісових екосистемах. 

4. Вологість екологічний чинник в лісовій екосистемі. 

5. Колообіг води та інших хімічних елементів і їх сполук. 

6. Екологічна сукцесія. Стабільність лісових екосистем. 

7. Класифікація екосистем. 

8. Життєві форми лісових рослин. Рослинні угрупування. 

9. Основні типи рослинності. Ареал рослин. 

10. Рослинність України за географічним районуванням. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологія лісу 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологія лісу 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних 

умов. 

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички для аналізу біологічних явищ і процесів, 

біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні 

заходи з організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни базується на знаннях з 

лісознавства, загальної екології.  

Викладач к.с.-г.н., доцент Мороз Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 



їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Предмет і завдання лісової екології. Екологічні фактори існування рослин.  

2. Світло екологічний чинник в лісовій екосистемі. 

3. Температура екологічний чинник в лісовій екосистемі. 

4. Вологість екологічний чинник в лісовій екосистемі.  

5. Вплив рельєфу на лісорослинні угрупування. 

6. Вплив вітру на рослини та їх угрупування.  

7. Вплив біотичних та антропогенних чинників на ліси. 

8. Життєві форми рослин. Рослинні угрупування.  

9. Основні типи рослинності. Ареал рослин.  

10. Рослинність України за географічним районуванням. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лікарські рослини лісів 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лікарські рослини лісів 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення 

до природи як унікальної цінності, що забезпечує 

умови проживання людства, особиста 

відповідальність за стан довкілля на місцевому 

регіональному, національному і глобальному 

рівнях.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.б.н., професор Житова О. П. 



Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 

та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Поняття про лікарські рослини 

2. Лікарська рослинна сировина. Правила збирання, сушіння та зберігання лікарської сировини 

3. Хімічний склад лікарських рослин. Фактори впливу на фармакологічний ефект 

4. Лікарські рослини , їх властивості та застосування. 

5.  Фізіологічна дія лікарських засобів рослинного походження… 

6. Вивчення ресурсів дикорослих лікарських рослин, заходи щодо їх раціонального використання 

та охорони…… 

7. Родина Плаунові (Lycopodiaceae). Родина Плаунові (Lycopodiaceae). Родина Жовтецеві 

(Ranunculaceae). 

8. Родина Коноплеві (Cannabaceae). Родина Кропивових (Urticaceae). 

9. Родина Букові (Fagaceae). Родина Березових (Betulaceae). 

10. Родина Гречкові (Polygonaceae). Родина Вербові (Salicaceae). 

11. Родина Тимелейові (Thymeliaceae. Родина Бобових (Fabocea). 

12. Родина Рутові (Rutaceae). Родина Селерові (Apicacea). Родина Брусничні (Vaccinaceae).  

13. Родина Розові (Rosacea). 

14. Родина Бруслинові (Celastraceae). Родина Куртові (Apocynaceae). 

15. Родина Горечавкові (Gentianaceae). Родина Тирличеві (Gentianaceae). Родина Бобівникові 

(Menyanthaceae). 

16. Родина Жимолостеві (Caprifoliaceae). Родина Жимолостеві (Caprifoliaceae). Родина 

Шорстколисті (Boraginaceae). 

17. Родина Губоцвіті (Laminaceae). Родина Пасльонові (Solanaceae). Родина Ранникові 

(Scrophulariaceae). 

18. Родина Лілійні (Liliaceae). Родина Лілійні (Liliaceae). 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лісова мікологія 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісова мікологія   

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та відповідністю 

природних зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та 

продукцію.  

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с-г.н., доцент Андреєва О. Ю. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 



 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 

та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 
 

Зміст лекцій: 

1. Короткий нарис з мікології. 

2. Загальна характеристика грибів 

3. Трофічні зв’язки грибів з рослинами 

4. Видове різноманіття грибів. Лікарські та харчові властивості грибів 

5. Їстівні, неїстівні та умовно їстівні гриби лісів України 

6. Отруйні гриби лісів України 

7. Методи обліку і збору грибів 

8. Правила збору грибів і методи їх зберігання. 

Зміст практичних занять: 

1. Техніка мікроскопічних і мікологічних досліджень 

2. Гриби – збудники хвороб лісу. Дереворуйнівні гриби 

3. Пластинчасті шапинкові гриби 

4. Трубчасті шапинкові гриби 

5. Гриби-гастероміцети. 

6. Отруйні та лікарські гриби 

7. Методи вирощування і зберігання грибів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інтегроване управління лісовими пожежами 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Інтегроване управління лісовими пожежами   

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового і мисливського 

господарства або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

лісівничої науки і характеризується комплексністю 

та відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК6. Здатність вибрати типове обладнання та 

інструменти для вирішення сформульованого 

завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

СК11. Здатність планувати й реалізовувати 

ефективні  заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на екологічних 

засадах, використання лісових ресурсів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с-г.н., доцент Андреєва О. Ю. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 



РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання 

та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 
 

Зміст лекцій: 

1. Народногосподарське та екологічне значення охорони лісів від пожеж. 

2. Основи теорії горіння та особливості горіння в лісі. 

3. Природа лісових пожеж. 

4. Вплив погодних умов на пожежну небезпеку в лісі. 

5. Охорона лісів від пожеж. 

6. Гасіння лісових пожеж. 

7. Лісопожежна стратегія і тактика. 

 

Зміст практичних занять: 

1. Нормативно-правова база охорони лісів від пожеж. Лісівничо-пірологічна 

термінологія. 

2. Природна пожежна небезпека лісових насаджень. 

3. Пожежна небезпека в лісі за умов погоди. 

4. Протипожежна профілактика та засоби щодо виявлення лісових пожеж. 

5. Гасіння низових лісових пожеж найпростішими способами. 

6. Гасіння лісових пожеж водою та боротьба з лісовими пожежами за допомогою 

відпалу. 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Біологія лісових звірів і птахів 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Біологія лісових звірів і птахів   

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового і мисливського 

господарства або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

лісівничої науки і характеризується комплексністю 

та відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

СК 1. Здатність застосовувати знання, уміння 

лісівничої науки й практичний досвід ведення 

лісового господарства.  

СК 8. Здатність вирішувати поставлені завдання з 

мисливства та забезпечувати ведення 

мисливського господарства в лісовому фонді.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач д.б.н., професор Житова О. П. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 



 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.  

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки.  
 

Зміст лекцій: 

1. Роль тварин у виникненні і функціонуванні лісових екосистем.  

2. Особливості лісового середовища, як помешкання тварин.  

3. Загальна характеристика класу Ссавці. 

4. Еколого-систематичний огляд лісової теріофауни.  

5. Загальна характеристика класу Птахи.  

6. Еколого-систематичний огляд лісових птахів. Річний цикл життя ссавців і птахів 

лісу.  

7. Вплив лісогосподарської діяльності на лісову фауну. Охорона лісової орніто- та 

теріофауни. 

8. Практичне значення представників лісової орніто- та теріофауни.  

 

 Зміст практичних занять: 

1. Таксони і таксономічні категорії у систематиці тварин. 

2. Змістове значення латинських назв ссавців і птахів. 

3. Видове різноманіття теріофауни.  

4. Будова скелету та зубної системи ссавців. 

5. Визначення лісових видів ссавців за будовою черепа та зубної системи. 

6. Морфологія птахів. Будова скелету та пір’яного покриву птахів. 

7. Визначення лісових птахів за акустичною активністю (співом), будовою і 

розміщенням гнізд та слідами життєдіяльності. 

8. Визначення птахів за зовнішнім виглядом. 

9. Спеціальні біотехнічні заходи щодо покращення умов існування та приваблення 

лісових птахів і ссавців. 

10. Рідкісні та зникаючі види лісової фауни. 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методологія та організація наукових досліджень  

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Методологія та організація наукових досліджень  

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового і мисливського 

господарства або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

лісівничої науки і характеризується комплексністю 

та відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

СК 1. Здатність застосовувати знання, уміння 

лісівничої науки й практичний досвід ведення 

лісового господарства.  

СК 2. Здатність проводити лісівничі вимірювання 

та дослідження.  

СК 3. Здатність використовувати знання й 

практичні навички для аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної обробки дослідних даних та 

їх математичного моделювання.  

СК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, 

особливості їх росту і розвитку на основі вивчення 

дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів.  
Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

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) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с.-г.н., доцент Андреєва О. Ю. 



Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації 

виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання.  

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, 

їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані 

висновки.  
 

Тематичний зміст дисципліни: 

1. Методологія та методи наукових досліджень.  

2. Практична організація наукових досліджень.  

3. Методологія пробовідбору та підготовка проб до аналізу. 

4. Математична обробка результатів наукового експерименту.  

5. Методологія графічного вираження результатів наукових досліджень. 

6. Робота над рукописом наукової праці. 

7. Аналіз, узагальнення та презентація результатів досліджень. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ЛІСУ ОС 

«БАКАЛАВР» ДЛЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ   

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фітоекологія з основами лісівництва 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фітоекологія з основами лісівництва 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми у сфері екології, охорони довкілля і 

збалансованого природокористування, або у процесі 

навчання, що передбачає застосування основних теорій 

та методів наук про довкілля, та характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов  

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності.  

СК 01. Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування.  

СК 08. Здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 

екологічної мережі.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення 

дисципліни (семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, загальної 

екології, заповідну справу та збереження біологічного 

різноманіття  

Викладач к.с.-г.н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 



Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень.  

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних.  

 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем): 

1. Фітоекологія як наука. Предмет і задачі екології рослин. Загальні принципи та 

поняття фітоекології. Виникнення та розвиток фітоекології. 

2. Середовище. Екологічні фактори існування рослин. 

3. Абіотичні фактори. 

4. Біотичні фактори. 

5. Антропогенні фактори: вплив господарської діяльності на рослинні угруповання.  

6. Життєві форми рослин. 

7. Рослинні угруповання. 

8. Динаміка рослинного покриву. 

9. Ареали рослин, вчення про флору, основні типи рослинності. 

10. Рослинність України. 

11. Основи лісівництва. 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист природних і штучних екосистем 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Захист природних і штучних екосистем 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

практичні проблеми у сфері екології, охорони 

довкілля і збалансованого природокористування, 

або у процесі навчання, що передбачає застосування 

основних теорій та методів наук про довкілля, та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю 

умов  

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності.  

СК 01. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування.  

СК 08. Здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с.-г.н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на 



довкілля. 

ПР 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.  

ПР 09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення.  

ПР 11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем): 

9. Структура і функціонування екосистем.  

10. Види природних та штучних екосистем.  

11. Біотичні чинники впливу на стан природних та штучних екосистем. 

12. Абіотичні чинники впливу на стан природних та штучних екосистем. 

13. Антропогенні чинники впливу на стан природних та штучних екосистем. 

14. Моніторинг чинників, які дестабілізують стан екосистем. 

15. Прогнозування чинників, які дестабілізують стан екосистем. 

16. Методи захисту природних та штучних екосистем. 

17. Стратегія захисту природних та штучних екосистем. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ЛІСУ ОС 

«МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ   

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лісопатологічна експертиза та захист лісу 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісопатологічна експертиза та захист лісу 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати автономно та в команді. 

СК 02. Здатність використовувати знання й практичні 

навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові 

розробки та передовий досвід практичного лісівництва 

для аналізу реального стану та розроблення ефективних 

заходів підвищення продуктивності лісів на локальному 

та регіональному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни (семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, ботаніки, 

метеорології, дендрології, фізіології рослин, лісової 

зоології, лісової ентомології, лісової фітопатології 

Викладач к.с.-г.н., доцент Вишневський Анатолій Васильович 



Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного моніторингу, закономірностей формування ентомокомплексів 

у лісових екосистемах, мікобіоти, бактеріальних та вірусних захворювань в деревостанах, динаміки 

розвитку фітохвороб, епіфітотій. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем): 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни. 

Тема 2. Організація лісозахисту в Україні  

Тема 3. Методи захисту деревних рослин від збудників хвороб та шкідників 

Тема 4. Лісопатологічні обстеження розсадників, лісових культур та молодняків  

Тема 5. Лісопатологічні обстеження середньовікових, пристигаючих, стиглих та перестійних 

насаджень  

Тема 6. Методи обліку та прогнозування хвороб та шкідників лісу  

Тема 7. Побудова зональних систем лісозахисту в Україні 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Моніторинг шкідників і хвороб лісових екосистем 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Моніторинг шкідників і хвороб лісових екосистем 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати автономно та в 

команді. 

СК 02. Здатність використовувати знання й 

практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні 

наукові розробки та передовий досвід практичного 

лісівництва для аналізу реального стану та 

розроблення ефективних заходів підвищення 

продуктивності лісів на локальному та 

регіональному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
1 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач К.с.-г.н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  



РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного моніторингу, закономірностей формування ентомокомплексів 

у лісових екосистемах, мікобіоти, бактеріальних та вірусних захворювань в деревостанах, динаміки 

розвитку фітохвороб, епіфітотій. 

 

Зміст лекцій: 

18. Поняття лісозахисту. Основні ознаки патологічних змін лісостанів. 

19. Екологія та динаміка хвороб лісостанів  

20. Екологічні групи мікроорганізмів лісових біоценозів  

21. Систематичні та функціональні групи мікроорганізмів лісових біоценозів та їх системна 

взаємодія  

22. Фітосанітарний моніторинг домінуючих шкідників  

23. Моніторинг домінуючих збудників хвороб деревних рослин  

24. Методи та технологія фітопатологічних обстежень  

25. Основи прогнозування. Типи прогнозів.  

26. Прогнозування розвитку збудників хвороб у розсадниках та збудників хвороб хвої і листя  

27. Прогнозування розвитку збудників судинних та некрозних хвороб  

28. Прогнозування масових спалахів чисельності комах  

  

 Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Інтегрований захист лісу 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Інтегрований захист лісу 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати автономно та в 

команді. 

СК 02. Здатність використовувати знання й 

практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні 

наукові розробки та передовий досвід практичного 

лісівництва для аналізу реального стану та 

розроблення ефективних заходів підвищення 

продуктивності лісів на локальному та 

регіональному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с.-г.н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 



гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного моніторингу, закономірностей формування ентомокомплексів 

у лісових екосистемах, мікобіоти, бактеріальних та вірусних захворювань в деревостанах, динаміки 

розвитку фітохвороб, епіфітотій. 
 

Зміст лекцій: 

1. Загальні поняття захисту рослин.  

2. Основні показники патологічного стану рослин.  

3. Методи фітосанітарного моніторингу фітофагів та хвороб. 

4. Прогноз динаміки розвитку шкідливих комах та збудників хвороб лісу.  

5. Класифікація методів захисту лісу.  

6. Біологічні методи у системі захисту лісу.  

7. Хімічні методи у системі захисту лісу.  

8. Інтегровані заходи захисту плодів та насіння лісових деревних рослин  

9. Інтегровані заходи захисту розсадників та лісових культур  

10. Інтегрована система заходів із обмеження чисельності хвоє-та листогризних 

шкідників лісу  

11. Інтегрована система заходів із обмеження чисельності стовбурових шкідників лісу  

12. Техніка для хімічного захисту рослин.  

  

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Діагностика хвороб лісу 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Діагностика хвороб лісу 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати автономно та в 

команді. 

СК 02. Здатність використовувати знання й 

практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні 

наукові розробки та передовий досвід практичного 

лісівництва для аналізу реального стану та 

розроблення ефективних заходів підвищення 

продуктивності лісів на локальному та 

регіональному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач к.с.-г.н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 
Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 



гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного моніторингу, закономірностей формування ентомокомплексів 

у лісових екосистемах, мікобіоти, бактеріальних та вірусних захворювань в деревостанах, динаміки 

розвитку фітохвороб, епіфітотій. 
 

Зміст лекцій: 

1. Основи вчення про діагностування хвороб лісу та його профілактичне використання. Загальний 

нагляд за станом лісостанів. 

2. Гриби я збудники хвороб рослин. Морфологічні ознаки міцеліальних організмів. 

Характеристика пліснявих грибів. 

3. Методи лісопатологічних обстежень та фітопатологічних досліджень. 

4. Макро- та мікроскопічний методи діагностики хвороб лісу. 

5. Методи діагностики хвороб та обліку пошкоджень. Біологічний аналіз. 

6. Діагностика хвороб за допомогою фізичних та хімічних методів. 

7. Прогнозування хвороб лісу. 

 

Зміст практичних занять: 

1. Визначення грибів за формою, будовою, кольором та розмірами плодових тіл, будовою плівок, 

склероціїв, шнурів. 

2. Визначення збудників хвороб мікроскопічним методом за формою, будовою, кольором та 

розмірами гіф, спор і плодових тіл. Фарбування міцелію за способами Ваніна і Журавльова. 

3. Визначення розмірів клейстотеціїв та сумкоспор за допомогою мікрометра окулярного 

гвинтового. 

4. Визначення збудників дитячої хвороби за допомогою вологої камери. 

5. Діагностика хвороб насіння за допомогою питомої ваги та люмінісцентного аналізу. 

6. Визначення стадій гнилі деревини різними способами. 

7. Діагностика за допомогою хімічних методів: причин побуріння хвої сосни і ялини, ураження 

опеньком осіннім, збудників стовбурових гнилей сосни і дуба. 

8. Визначення збудників стовбурових гнилей сосни і дуба індикаторним методом.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ   

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист лісових екосистем від пожеж 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Захист лісових екосистем від пожеж 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати автономно та в команді. 

СК 02. Здатність використовувати знання й практичні 

навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові 

розробки та передовий досвід практичного лісівництва 

для аналізу реального стану та розроблення ефективних 

заходів підвищення продуктивності лісів на локальному 

та регіональному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни (семестр) 
2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, ботаніки, 

метеорології, дендрології, фізіології рослин, лісової 

зоології, лісової ентомології, лісової фітопатології 

Викладач к.с.-г.н., доцент Вишневський Анатолій Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

 

Результати навчання (уміння та навички): 



РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів з формування цільових деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та стійкості лісів в різних лісорослинних регіонах України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах інтенсивного техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові пожежі, їх вплив на лісове середовище, вогнестійкість деревних 

порід. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем): 

1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни. 

2. Організація захисту лісів від пожеж в Україні  

3. Народногосподарське та екологічне значення охорони лісів від пожеж. 

4. Основи теорії горіння та особливості горіння в лісі. 

5. Природа лісових пожеж. 

6. Вплив погодних умов на пожежну небезпеку в лісі. 

7. Охорона лісів від пожеж. 

8. Гасіння лісових пожеж. 

9. Лісопожежна стратегія і тактика. 

 Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ   

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Обгрунтування лісівницьких проектів 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Обгрунтування лісівницьких проектів 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі під час  професійної 

діяльності у галузі лісового господарства або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати автономно та в команді. 

СК 02. Здатність використовувати знання й практичні 

навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові 

розробки та передовий досвід практичного лісівництва 

для аналізу реального стану та розроблення ефективних 

заходів підвищення продуктивності лісів на локальному 

та регіональному рівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або Професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(Бакалавр,/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення 

дисципліни (семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти основи біології, ботаніки, 

метеорології, дендрології, фізіології рослин, лісової 

зоології, лісової ентомології, лісової фітопатології 

Викладач к.с.-г.н., доцент Вишневський Анатолій Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички): 

РН 01. Здатність формулювати та вдосконалювати важливе дослідницьке завдання, для його 

вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому 

контексті. 

РН 02. Здатність розуміти сутність та наслідки впливу лісогосподарської діяльності на суб’єкти 

складової економіки України. 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 07. Здатність розробляти та реалізовувати виробничі проекти і програми в галузі лісового 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження природного 

біорізноманіття. 

РН 16. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем): 

1. Поняття проекту. 

2. Пошук потенційних донорів проекту. 

3. Інформаційні джерела грантрайтингу. 

4. Початок роботи над проектом. 

5. Початок роботи над проектною заявкою. 

6. Ризики реалізації проекту. 

7. Управління проектами. 

8. Звітність по проекту. 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
  



 

КАФЕДРА БІОРЕСУРСІВ, АКВАКУЛЬТУРИ ТА 

ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ БІОРЕСУРСІВ, АКВАКУЛЬТУРИ 

ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК ОС «БАКАЛАВР»  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» 

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.  

   



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.   



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 пограмного 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 

професійної діяльності.  
області  та  

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.  

  

  



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 рослингеліофітів 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.  

  



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 геологоекономічної 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, технікоекономічного 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.  

  



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.  

  



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-соціальноекономічні 

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.  

  



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.   



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. Теоретикометодологічні 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.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  ВИБІРКОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

  

«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 соціальноекономічних 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 рослиниторфоуворювачі; 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.   



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.  

   



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.  

   



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.  
  
  



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.     



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, воднофізичні, 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 фізикомеханічні 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.  
  



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.  

  



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 соціальноекономічних 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).   
  



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 політикогеографічних проблем та економіко-

географічних процесів у світі; робити самостійний економікогеографічний 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. 
  



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.  

   



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 екологоекономічного 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 природнозаповідного 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.   



 

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.    

  



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, воднофізичні, 

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 фізикомеханічні 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. 

  



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.  
  



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.  
  

  



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.   



 

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.   



Експлікаційні форми дисциплін вибіркової компоненти кафедри 

біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОП «Водні біоресурси та аквакультура» 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Об’єкти аквакультури: традиційні та перспективні  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Об’єкти аквакультури: традиційні та перспективні 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

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, 2-й курс 

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни  вивчення  дисципліни  

(семестр)  

4-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань.  

Викладач   Соломатіна Валентина Дмитрівна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури.  

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   
Тема 1. Перспективи вирощування товарної риби за різних умов.  

Тема 2. Технологічні та адаптаційні аспекти виробництва продукції 

рибництва за різних гідрохімічних умов.  

Тема 3. Класифікація технологій індустріального рибництва.  

Тема 4. Технології підгодівлі гідробіонтів у господарствах 

індустріального типу.  

Тема 5. Технологічні аспекти організації господарства щодо 

виробництва органічної продукції рибництва.  



Тема 6. Європейський досвід комбінованого ведення рибництва.  

Тема 7. Основи інтенсифікаційних заходів у рибництві екоспрямування.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Водна мікробіологія  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Водна мікробіологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

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, 2-й курс 

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни  вивчення  дисципліни  

(семестр)  

4-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):  

7. Використовувати знання і розуміння хімічного складу та класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, окиснюваності води, рН, вмісту біогенних речовин, методів впливу на 

хімічний склад та газовий режим води природних і штучних водойм, використання природних вод і 

процесів самоочищення водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури.  

18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан гідробіонтів, оцінювати 

значимість показників. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Мікрофлора ґрунту, води, повітря, тваринного організму.  

Тема 2. Інфекція та імунітет.  

Тема 3. Основи зооінженерної мікробіології. Збудники деяких інфекційних хвороб.  

Тема 4. Мікробіологічні аспекти кормовиробництва.  

Тема 5. Мікробіологія риби та рибних продуктів. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Охорона рибних запасів  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

  

Назва дисципліни  Охорона рибних запасів  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

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, 2-й курс  

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни  вивчення  дисципліни  

(семестр)  

4-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань.  

Викладач  Федючка Микола Ілліч  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Світова аквакультура – як глобальна система вирощування гідробіонтів.  

Тема 2. Світове рибальство і аквакультура: сучасний стан і перспективи.  

Тема 3. Проблеми розвитку світового рибальства на сучасному етапі.  

Тема 4. Правові проблеми управління морським рибальством.  

Тема 5. Проблеми охорони Світового океану у діяльності ЮНЕП.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Основи акваріумістики  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Основи акваріумістики 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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, командна робота.  

Освітній  рівень  та  курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 2-й курс  

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни  вивчення  дисципліни  

(семестр)  

4-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):  

7. Використовувати знання і розуміння хімічного складу та класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, окиснюваності води, рН, вмісту біогенних речовин, методів впливу на 

хімічний склад та газовий режим води природних і штучних водойм, використання природних вод і 

процесів самоочищення водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

 8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Технічне оснащення та внутрішнє оформлення акваріума.   

Тема 2. Гідрохімія акваріума і підготовка води.   

Тема 3. Основні представники акваріумних рослин.   

Тема 4. Посадка риб в акваріум та догляд за ними. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



 ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Гідрохімія 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Гідрохімія 

 Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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, командна робота.  

Освітній  рівень  та  курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 2-й курс 

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни  вивчення  дисципліни  

(семестр)  

4-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)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук  

Результати навчання (уміння та навички):  

7. Використовувати знання і розуміння хімічного складу та класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, окиснюваності води, рН, вмісту біогенних речовин, методів 

впливу на хімічний склад та газовий режим води природних і штучних водойм, використання 

природних вод і процесів самоочищення водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів 

та аквакультури. 

18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   
Тема 1. Хімія як складова природничих наукових дисциплін.  

Тема 2. Будова атома.  

Тема 3. Періодичність зміни будови та властивостей хімічних елементів та їх сполук.  

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова молекул.  

Тема 5. Хімічна кінетика і рівновага.  

Тема 6. Розчини та їх властивості.  

Тема 7. Розчини електролітів та електролітична дисоціація. 

Тема 8. Гідроліз солей. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Екологія риб  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Екологія риб  

  

 Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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, командна робота.  

Освітній  рівень  та  курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 2-й курс 

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни  вивчення  дисципліни  

(семестр)  

4-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань.  

Викладач  Іщук Оксана Василівна  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук  

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Біотопи та життєві форми гідробіонтів.  

Тема 2. Поділ водяних тварин залежно від походження.   

Тема 3. Населення Світового океану.  

Тема 4. Пристосування риб до перебування на дні водойм. 

Тема 5. Вплив температурного чинника на життя риб.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Штучне розведення риб 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Штучне розведення риб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 2-й курс 

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

4  

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):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної іхтіології, 

розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Теоретичні основи розведення риб. Біологічні особливості розмноження як основа 

розведення риб.   

Тема 2. Використання закономірностей розвитку риб при їх розведенні.   

Тема 3. Теоретичні основи селекції риб.  Тема 4. Біологічні особливості риб, як об’єктів селекції.  

Тема 5. Відбір та підбір в рибництві.  Тема 6. Селекційно генетичні параметри відбору. Тема 7. 

Організація селекційної роботи з рибами.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біохімія риб  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

  

Назва дисципліни  Біохімія риб  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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.   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 2-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

4-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань.   

Викладач  Іщук Оксана Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан гідробіонтів, оцінювати 

значимість показників.  

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Місце біологічної хімія та фізіології гідробіонтів в системі біологічних наук та рибництві. 

Тема 2. Обмін вуглеводів та ліпідів у гідробіонтів.  

Тема 3. Обмін білків та амінокислот у риб.  

Тема 4. Обмін речовин та енергії у риб. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Латинська мова  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Латинська мова  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 2-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

4  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Мороз Маргарита Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра іноземних мов 

Результати навчання (уміння та навички):  

3. Знати іноземну мову, зокрема вільно спілкуватися усно і письмово з професійних питань. 

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Вступ. Фонетичні основи латинської іхтіологічної термінології. 

Тема 2. Лексико-граматичні основи латинської субмови іхтіології та формування мовної 

компетенції студента. Іменник (nomen substantivum). Прикметник (nomen adjectīvum). 

Дієслово (verbum). Синтаксис простого речення. Латинська хімічна номенклатура. 

Тема 3. Термінотворення. Способи словотвору: афіксація, складання основ. Греко-латинські 

еквіваленти іменників п’яти відмін, прикметників І та ІІ груп, кінцеві терміноелементи та їх роль 

у творенні термінів латинської субмови іхтіології. Морфологічна та синтаксична структура 

кількаслівних термінів з різними типами означень. 

Тема 4. Латинські назви таксономічних одиниць у медико-біологічній номенклатурі. Назви видів, 

родів, сімейств, класів, порядків, типів і відділів тваринного і рослинного світу.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у 

формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Рибоїдні птахи та ссавці  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Рибоїдні птахи та ссавці 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

5  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Іщук Оксана Василівна  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

15. Розуміти зв’язки водних біоресурсів та аквакультури із зоологією, хімією, біологією, фізикою, 

механікою, електронікою та іншими науками. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Орнітофауна України.  

Тема 2. Загальна характеристика рибоїдних птахів.  

Тема 3. Значення птахів-іхтіофагів у рибному господарстві.  

Тема 4. Птахи біля водного та водного середовища  

Тема 5. Морські птахи  

Тема 6. Хижі птахи  

Тема 7. Рибоїдні ссавці  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Водна орнітологія  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Водна орнітологія  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»   

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

5   

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

 

Викладач  Іщук Оксана Василівна  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих 

наук 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу факторів на 

водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, гідроекосистем, 

гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів 

та аквакультури. 

15. Розуміти зв’язки водних біоресурсів та аквакультури із зоологією, хімією, біологією, фізикою, 

механікою, електронікою та іншими науками.  

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Теми: 1. Господарське та промислове значення водноболотних птахів. 2.Чисельність, особливості 

біології, екології, розмноження водних птахів. 3. Специфіка живлення, сезонні міграції водних 

птахів. 4. Зовнішня та внутрішня будов водних птахів. 5. Належність водно-болотних птахів до 

основних рядів, родин, родів і видів. 6. Водна орнітологія та історія її вивчення. Зовнішні ознаки, 

поширення водно-болотних птахів. 7. Регіональне поширення водних птахів. 8. Значення 

негативного впливу та охорона рідкісних видів водної орнітофауни. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Екологія екзотичних риб  

для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

Назва дисципліни  Екологія екзотичних риб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни(семестр)  5  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач  Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук.  

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Біотопи та життєві форми гідробіонтів.  

Тема 2. Поділ водяних тварин залежно від походження.   

Тема 3. Екзотичні риби Світового океану.  

Тема 4. Пристосування екзотичних риб до перебування на дні водойм. 

Тема 5. Вплив температурного чинника на життя екзотичних риб. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Декоративне рибництво  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

  

Назва дисципліни  Декоративне рибництво  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни(семестр)  5   

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач  Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Індустрія декоративних рибок та будова і функції організму риб її анатомічні і фізіологічні 

характеристики. Тема 2. Шкіра як багатофункціональна оболонка та обробка їжі: травна система. Тема 3. 

Особливості кровоносної та імунної систем декоративних риб. Тема 4. Стратегія розмноження та нерест 

риб. Тема 5. Зовнішній вигляд, поведінка та здоров’я. декоративних риб. Тема 6. Профілактика 

захворювань та ознаки хвороб декоративних риб. Тема 7. Розведення вищих водних рослин та 

водоростей. Тема 8. Нерибні об’єкти декоративної аквакультури. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи рибоохорони  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Основи рибоохорони  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни(семестр)  5  

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):  

6. Використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській 

діяльності. 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури.  

ПР 22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Завдання, предмет і методи дисципліни «Основи рибоохорони». Тема 2. Система охорони 

природного навколишнього середовища. Тема 3. Охорона рибогосподарських водойм від 

забруднення та інших шкідливих впливів. Тема 4. Охорона рибних ресурсів та біологічні основи 

регулювання промислового та інших видів рибальства. Тема 5. Загальнодержавні законодавчі 

акти. Тема 6. Відомчі нормативно-правові документи з рибоохорони. Тема 7. Правове 

забезпечення регулювання промислового, аматорського та спортивного рибальства. Тема 8. 

Відповідальність за порушення законодавства з охорони рибних запасів та нанесення їм збитків. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Годівля екзотичних тварин 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Годівля екзотичних тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

 9. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни(семестр)  5  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач  Федючка Микола Ілліч 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих 

наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

6. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу факторів на 

водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, гідроекосистем, 

гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів 

та аквакультури. 

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення рибоподібних 

і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під час 

вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Нормована годівля екзотичних тварин, кормові засоби та особливості годівлі екзотичних риб, 

амфібій та плазунів.  

Тема 2. Нормована годівля екзотичних птахів (голубів, журавлів, папуг, канарейок, дроздів) та 

особливості нормованої годівлі молодняку екзотичних птахів. 

Тема 3. Годівля деяких плацентарних екзотичних тварин, - годівля зайцеподібних, гризунів, хижих 

ссавців, непарно- та парнокопитних екзотичних тварин.  

 Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Гідроекологія  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Гідроекологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

З 9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

5  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Іщук Оксана Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Біосфера та її складові частини.   

Тема 2. Життєві форми організмів та їх здатність до адаптації.   

Тема 3. Основні групи хімічних елементів у природних водах, умови та процеси формування 

хімічного складу природних вод.   

Тема 4. Вплив абіотичних факторів середовища на гідробіонтів.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Етологія риб та водних організмів  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Етологія риб та водних організмів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

З 9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3 курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

5  

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):  

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів 

водних біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Етологія – наука про поведінку тварин.   

Тема 2. Інстинкти. Інстинктивна поведінка тварин. Стимули та імпринтинг.   

Тема 3. Структура та організація поведінки. Класифікація типів поведінки.   

Тема 4. Зоосоціальна поведінка. Типи комунікації тварин.  Тема 5. Статева та батьківська 

поведінка. Тема 6. Адаптивність поведінки її роль у видоутворенні. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біологічні ресурси гідросфери 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Біологічні ресурси гідросфери 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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, проектна робота  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

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  Пінкіна Тетяна Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

7. Використовувати знання і розуміння хімічного складу та класифікації природних вод, температурного 

режиму водойм, окиснюваності води, рН, вмісту біогенних речовин, методів впливу на хімічний склад та 

газовий режим води природних і штучних водойм, використання природних вод і процесів самоочищення 

водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

8. Використовувати знання і розуміння біотопів водойм, життєвих форм гідробіонтів, впливу факторів на 

водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, гідроекосистем, 

гідробіології морів, океанів, континентальних водойм під час вирощування об’єктів водних біоресурсів 

та аквакультури.  

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Вплив хімічних елементів на біопродуктивність гідросфери.  Тема 2. Біологічна продуктивність, 

визначення, основні характеристики, первинна і вторинна продукції. Тема 3. Материкові шельфи та 

схили, їх роль у формуванні біопродуктивності Світового океану.  Тема 4. Особливості біопродукційних 

процесів в Азовському і Чорному морях.  Тема 5. Біопродуктивність Світового океану та чинники, які її 

обумовлюють.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



 ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Осетрівництво  

 для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Осетрівництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Федючка Микола Ілліч  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук  

Результати навчання (уміння та навички):  

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, 

акліматизацію гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів 

та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної 

іхтіології, розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Розведення осетрових.   

Тема 2. Вирощування посадкового матеріалу осетрових риб.   

Тема 3. Вирощування товарної риби.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Ставове рибництво  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Ставове рибництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-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)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук  

Результати навчання (уміння та навички):  

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, 

акліматизацію гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів 

та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної 

іхтіології, розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Стан, складові та ефективність функціонування рибного господарства.   

Тема 2. Структура ставових рибних господарств.   

Тема 3. Характеристика і значення біологічних особливостей розвитку риб.   

Тема 4. Біологічні основи живлення та годівлі риб.   

Тема 5. Метод гіпофізарних ін’єкцій і його застосування у рибництві.   

Тема 6. Інтегровані форми ставового господарства.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Індустріальне рибництво 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Індустріальне рибництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-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)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук  

Результати навчання (уміння та навички):  

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, 

акліматизацію гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів 

та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної 

іхтіології, розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):   

Тема 1. Сучасні технології індустріальної аквакультури.   

Тема 2. Джерела водопостачання індустріальних господарств.  

Тема 3. Обладнання індустріальної аквакультури.  

Тема 4. Технологія вирощування основних об’єктів в Україні індустріальними методами.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Раківництво 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Раківництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-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):  

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, 

акліматизацію гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів 

та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної 

іхтіології, розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Особливості біології та поширення раків роду Astacus. 

Тема 2. Біоресурси раків роду Astacus та їх використання. 

Тема 3. Оцінка складу уловів та їх біологічний аналіз. 

Тема 4. Особливості відтворення раків.  Тема 5. Природоохоронні проблеми ракопромислу і 

раківництва. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Селекція ставових риб  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Селекція ставових риб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Федючка Микола Ілліч 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, іхтіології, біохімії та 

фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, 

аквакультурі природних та штучних водойм на відповідному рівні для основних видів професійної 

діяльності. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної іхтіології, 

розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Теоретичні основи розведення риб.  

Тема 2. Групування риб за екологічними особливостями, статева система, запліднення..  

Тема 3. Організація нересту коропа в ставових господарствах.  

Тема 4. Еколого – фізіологічний спосіб стимулювання достигання статевих продуктів.  

Тема 5. Заводське відтворення риб у сучасному рибництві.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кадастри природних ресурсів 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Кадастри природних ресурсів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Кудрик Анатолій Порфирович 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра геодезії та землеустрою 

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Земельні ресурси як об’єкт державного земельного кадастру  

Тема 2. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних  

Тема 3. Водний кадастр  

Тема 4. Лісовий кадастр  

Тема 5. Кадастр природно-рослинних ресурсів  

Тема 6. Кадастр ресурсів мисливської фауни та мінерально-сировинних ресурсів.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у 

формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Економіка та організація бізнесу в рибництві  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Економіка та організація бізнесу в рибництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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  

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс  

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Лесь Анастасія Володимирівна  

Ращенко Анастасія Вікторівна  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування  

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств).  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Розвиток рибного господарства і формування ринку його продукції.  

Тема 2. Раціональне використання водних біоресурсів у рамках Спільної рибної політики: досвід 

Європейського Союзу.  

Тема 3. Правове регулювання діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання: основні законодавчі 

аспекти.  

Тема 4. Реформування рибного господарства: задачі до вирішення, досягнуті результати плани для 

реалізації.  

Тема 5. Зонування в аквакультурі, вибір місця розташування рибницьких підприємств та управління 

територіями з урахуванням вимог глобального середовища.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Виробничий менеджмент у рибництві 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Виробничий менеджмент у рибництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Лесь Анастасія Володимирівна 

Ращенко Анастасія Вікторівна  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування  

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Менеджмент у рибному господарстві.  

Тема 2. Методи і функції менеджменту.  

Тема 3. Організації як об’єкти управління в галузі рибництва.  

Тема 4. Ефективність управління рибовиробничими та соціально-психологічними процесами.  

Тема 5. Маркетинг продукції аквакультури.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Технічні засоби в аквакультурі 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Технічні засоби в аквакультурі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

 9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-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):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, іхтіології, біохімії та 

фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, 

аквакультурі природних та штучних водойм на відповідному рівні для основних видів професійної 

діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств).  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про будову та обладнання ставових рибницьких господарств. 

Конструкції і експлуатація гідротехнічних споруд. Тема 2. Обладнання ставових рибницьких 

господарств. Тема 3. Експлуатація гідротехнічних споруд на рибоводних господарств. Тема 4. 

Обладнання для облову ставів, водойм і сортування риби. Тема 5. Механізація процесів приготування та 

зберігання кормів. Класифікація кормів їх характеристика. Тема 6. Механізація годівлі риби. Конструкції 

і технічні характеристики машин і механізмів для годівлі риби. Тема 7. Механізація вирощування риби 

системах з оборотним водопостачанням. Тема 8. Механізація робіт при транспортуванні риби.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Основи марикультури 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Основи марикультури 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Іщук Оксана Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Марикультура як перспективна галузь рибництва.  

Тема 2. Культивування морських водоростей.  

Тема 3. Культивування морських безхребетних тварин.  

Тема 4. Культивування риб у прибережній зоні морів та солонуватих водоймах.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біотехнологічні аспекти сучасного рибництва 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Біотехнологічні аспекти сучасного рибництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Соломатіна Валентина Дмитрівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Методи біотехнології. 

Тема 2. Промислова біотехнологія.  

Тема 3. Іммобілізовані ферменти і клітини.  

Тема 4. Методи контролю специфічних параметрів процесу ферментації.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Керівництво та управління у сфері рибного 

господарства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Лесь Анастасія Володимирівна  

Ращенко Анастасія Вікторівна  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування  

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Культура управління у системі організаційного менеджменту.  

Тема 2. Психологічні теорії особистості в контексті управлінської діяльності.  

Тема 3. Психологічні вимоги до менеджера.  

Тема 4. Стиль та соціально-психологічні аспекти керівництва.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Технологія переробки риби та морепродуктів 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Технологія переробки риби та морепродуктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Пінкіна Тетяна Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Теми: 1. Характеристика основних родин і видів промислових риб. Форма та анатомічна будова 

тіла риб. 2. Зберігання і транспортування живої риби. 3. Холодильна обробка водної сировини 4. 

Технологія виготовлення соленої риби та рибних пресервів. 5. Технологія виготовлення в'яленої 

та сушеної риби. 6. Технологія виготовлення копченої рибної продукції. 7. Технологія 

виготовлення рибних консервів. 8. Технологія рибної ікри.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Економіка праці та соціально-трудові відносини у галузі рибництва 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Економіка праці та соціально-трудові відносини у 

галузі рибництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Пінкіна Тетяна Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук  

Результати навчання (уміння та навички):  
4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  
Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни  

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства  

Тема 3. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство 

Тема 4. Ринок праці та його регулювання 

Тема 5. Соціально-трудові відносини зайнятості. 

Тема 6. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. 

Тема 7. Організація і нормування праці. 

Тема 8. Політика доходів. Оплата праці та її особливості у галузі рибництва. 

Тема 9. Продуктивність і ефективність праці та її особливості у галузі рибництва. 

Тема 10. Планування праці в рибо господарствах. 

Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. 

Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення 

соціально-трудових відносин. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Соціально-психологічні аспекти трудових колективів  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Соціальні аспекти рибогосподарської галузі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Шевченко Олександр Миколайович 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра суспільних наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Психологічні аспекти працевлаштування та добору кадрів.  

Тема 2. Психологія трудового колективу.  

Тема 3. Культура управління конфліктами.  

Тема 4. Культурно-психологічні основи управлінських функцій менеджера.  

Тема 5. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації. 

Тема 6. Практика самоменеджменту. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Методологія дослідження водних біоресурсів 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Методологія дослідження водних біоресурсів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Пінкіна Тетяна Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

10. Застосовувати навички виконання експериментів для перевірки гіпотез та дослідження явищ, 

що відбуваються у водних біоресурсах та аквакультурі, біофізичних закономірностей.  

12. Збирати та аналізувати дані, включаючи аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих 

результатів спеціальності водні біоресурси та аквакультура. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Значення рибогосподарської науки у розвитку рибничої галузі України.  

Тема 2. Організаційні засоби планування та проведення наукових досліджень.  

Тема 3. Методологія підготовки та проведення експериментальних досліджень в акваріальних умовах.  

Тема 4. Основні методи постановки рибогосподарських досліджень. Основні вимоги щодо структури і 

порядку оформлення наукового звіту. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Екологічна анатомія та фізіологія риб  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Екологічна анатомія та фізіологія риб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Іщук Оксана Василівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

9. Використовувати знання і розуміння походження та будови, способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і методів систематики, біологічних особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури. 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію гідробіонтів) на 

рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Осморегуляція.  Роль нирок і шлунково-кишкового тракту в водно-сольовому обміні риб.  Тема 

2. Кісткова (хрящова), М'язова система, плавання.  Тема 3. Кровообіг, осморегуляція і виділення.  Тема 4. 

Функції шкірного покриву.  Електричні явища в організмі риб.  Тема 5. Фізіологія нервової системи і 

нервова діяльність.  Органи почуттів і рецепція.  Тема 6. Обмін речовин і енергії.  Тема 7. Фізіологія 

дихання.  Тема 8. Харчування і травлення.  Тема 9. Відтворювальна система риб.  Тема 10. Використання 

знань фізіології риб в аквакультурі і рибному промислі. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



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-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Соломатіна Валентина Дмитрівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, іхтіології, біохімії та 

фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, 

аквакультурі природних та штучних водойм на відповідному рівні для основних видів професійної 

діяльності. 

18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан гідробіонтів, оцінювати 

значимість показників.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Основні групи токсичних речовин, які забруднюють водне середовище.  

Тема 2. Джерела і шляхи токсичного забруднення водойм.  

Тема 3. Поширення, міграції і трансформація токсикантів у водному середовищі.  

Тема 4. Закономірності реагування водних екосистем на забруднення.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Холодноводне рибництво 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Холодноводне рибництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Федючка Микола Ілліч 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, іхтіології, біохімії та 

фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, 

аквакультурі природних та штучних водойм на відповідному рівні для основних видів професійної 

діяльності. 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Райдужна форель, стальноголовий лосось, сигові як об’єкти холодноводної аквакультури. 

Тема 2. Формування маточного стада форелі та технологія одержання потомства. 

Тема 3. Відбір плідників і підбір батьківських пар. 

Тема 4. Вирощування райдужної форелі у садкових та басейнових господарствах. 

Тема 5. Корми та годівля різновікових груп форелі. 

Тема 6. Будівництво та проектування форелевих господарств. 

Тема 7. Організація фермерських форелевих господарств. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



 ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ветеринарно-санітарна експертиза водних біоресурсів 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Ветеринарно-санітарна експертиза водних 

біоресурсів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Довгій Юрій Юрійович 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

 Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

Результати навчання (уміння та навички):  

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної іхтіології, 

розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб. 

18. Аналізувати результати досліджень гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан гідробіонтів, оцінювати 

значимість показників. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Визначення дисципліни “Ветсанекспертиза з основами технологій і стандартизації 

продуктів тваринництва”.  Тема 2. Основні положення законів України “Про ветеринарну 

медицину” та “Про безпечність та якість харчових продуктів”.  

Тема 3. Ветсанекспертиза риби та інших гідробіонтів.  

Тема 4. Методи визначення свіжості риби. 

Тема 5. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну харчової риби та інших морепродуктів.   

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Технологія виробництва та використання водоростей 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Технологія виробництва та використання 

водоростей 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань.   

Викладач  Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Біолого-екологічна характеристика бурих водоростей, об’єктів марикультури та методи їх 

культивування. 

Тема 2. Біолого-екологічна характеристика червоних водоростей, об’єктів марикультури та методи 

їх культивування. 

Тема 3. Біолого-екологічна характеристика зелених водоростей, об’єктів марикультури та методи 

їх культивування.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Міжнародна діяльність в галузі рибного господарства  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Міжнародна діяльність в галузі рибного 

господарства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 3-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр)  

6-й семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну  

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач  Лесь Анастасія Володимирівна  

Ращенко Анастасія Вікторівна  

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування  

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, іхтіології, біохімії та 

фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, 

аквакультурі природних та штучних водойм на відповідному рівні для основних видів професійної 

діяльності.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Продуктивність праці рибаків різних країн, типів судів і видів лову. Структура витрат, 

доходи рибаків.  

Тема 2. Ринок рибних товарів (європейський, північно- американський, азіатський). Світовий 

експорт-імпорт рибопродукції.  

Тема 3. Рибне господарство України. Концептуальні проблеми рибного господарства України. 

Тема 4. Формування національних систем рибальства. Державна політика в рибальстві.  

Тема 5. Типи міжнародного співробітництва у рибальстві.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Спортивне рибальство 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Спортивне рибальство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

5. Знати та розуміти основи рибництва: в гідробіології, гідрохімії, біофізиці, іхтіології, біохімії та 

фізіології гідробіонтів, генетиці, розведенні та селекції риб, рибальстві, гідротехніці, іхтіопатології, 

аквакультурі природних та штучних водойм на відповідному рівні для основних видів професійної 

діяльності. 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Водойми та окремі акваторії для аматорського і спортивного рибальства.  

Тема 2. Вплив еколого-кліматичних умов та вибору місця на результат лову риби.  

Тема 3. Об’єкти аматорського і спортивного рибальства.  

Тема 4. Спорядження та способи вудіння різних видів риб і раків. Тема 5. Забезпечення 

аматорського і спортивного рибальства. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метеорологія та кліматологія 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Метеорологія та кліматологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Клименко Тетяна Вікторівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра ґрунтознавства та землеробства 

Результати навчання (уміння та навички):  

15. Розуміти зв’язки водних біоресурсів та аквакультури із зоологією, хімією, біологією, фізикою, 

механікою, електронікою та іншими науками. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної іхтіології, 

розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Склад і будова атмосфери.  

Тема 2. Температура повітря.  

Тема 3. Конденсація водяної пари. Опади. 

Тема 4. Кліматоутворення. Кліматоутворюючі фактори. Фактори антропогенного впливу на 

клімат. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Декоративна аквакультура та аквадизайн 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Декоративна аквакультура та аквадизайн 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

15. Розуміти зв’язки водних біоресурсів та аквакультури із зоологією, хімією, біологією, фізикою, 

механікою, електронікою та іншими науками. 

16. Мати передові знання та навички в одному чи декількох з таких напрямів: гідрохімії, 

гідробіології, біофізики, біохімії, фізіології гідробіонтів, загальної іхтіології, спеціальної іхтіології, 

розведення та селекції риб, генетики риб, годівлі риб, марикультури, онтогенезу риб.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Теми:  1. Історія створення акваріумістики 2. Теоретичні основи акваріумістики та аквадизайну 3. 

Декоративна аквакультура як професія 4. Акваріум як замкнута система 5. Фауна декоративної 

аквакультури 6. Флора декоративної аквакультури 7. Декорування та аквадизайн 8. 

Обслуговування акваріальної системи та підтримка гомеостазу 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Відтворення та раціональне використання рибних ресурсів 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Відтворення та раціональне використання рибних 

ресурсів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна  

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Соломатіна Валентина Дмитрівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

4. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Світова аквакультура – як глобальна система вирощування гідробіонтів. 

Тема 2.Світове рибальство і аквакультура: сучасний стан і перспективи. Обсяги вилову і 

виробництва продукції аквакультури.  

Тема 3.Сучасна структура світового рибальства.  

Тема 4.Проблеми розвитку світового рибальства на сучасному етапі.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нетрадиційні об’єкти аквакультури 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Нетрадиційні об’єкти аквакультури 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

9. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

10. 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   

Освітній рівень та курс  

(бакалавр/магістр/доктор філософії)  

Бакалавр, 4-й курс   

Спеціальність  

(для якої пропонується дисципліна)  

207 «Водні біоресурси та 

аквакультура»  

 

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  Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички):  

13. Знати та розуміти елементи рибництва (гідроекології, гідротехніки з основами проектування 

рибницьких підприємств, генетики, розведення та селекції, годівлі риб, іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні біоресурси та аквакультуру (фізіологію та біохімію 

гідробіонтів, рибальство, аквакультуру природних та штучних водойм, марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до сучасного стану розвитку водних біоресурсів та аквакультури.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Еколого-біологічна характеристика і методи культивування мідії. Тема 2. Еколого-

біологічна характеристика, методи культивування устриць. Тема 3. Еколого-біологічна 

характеристика і методи культивування гребінця. Тема 4. Клеми. Морські перли. Тема 5. 

Черевоногі молюски. Головоногі молюски.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



Експлікаційні форми дисциплін вибіркової компоненти кафедри 

біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОП «Екологія» 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біоресурси гідросфери 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Біоресурси гідросфери 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК01. 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, командна робота. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач Пінкіна Тетяна Василівна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1.Біологічні ресурси гідросфери та їх поширення.  

Тема 2. Світовий океан, його розміри, рельєф та зони.  

Тема 3. Населення Світового океану. Розселення та поширення водних біоресурсів.  

Тема 4. Особливості Світового океану як продуцента біологічних ресурсів.  

Тема 5. Поняття про первинну та вторинну продукцію водних екосистем та шляхи її підвищення. 

Біологічне продукування у Світовому океані. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Гідроекологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Біоресурси гідросфери 

 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

СК 01. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Водна екосистема, її склад і місце в біосфері. 

Тема 2. Динаміка водних мас і її роль у водних екосистемах. 

Тема 3. Гідрофізичні фактори водних екосистем. 

Тема 4. Йонні компоненти і їх екологічна роль. 

Тема 5. Сольовий склад вод і адаптація до нього гідробіонтів. 

Тема 6. Органічне забруднення водних екосистем. 

Тема 7. Евтрофування, його причини і наслідки для водних екосистем. 

Тема 8. Токсичне забруднення і його наслідки для водних екосистем. 

Тема 9. Екологічне оцінювання якості поверхневих вод. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологія водних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Біоресурси гідросфери 

 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

СК 01. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань. 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Біотопи та життєві форми гідробіонтів. 

Тема 2. Поділ водяних тварин залежно від походження.  

Тема 3. Населення Світового океану. 

Тема 4. Пристосування організмів до перебування на дні водойм 

Тема 5. Вплив температурного чинника на життя гідробіонтів. 

Тема 6. Значення світла у функціонуванні гідробіонтів 

Тема 7. Водносольовий обмін гідробіонтів. 

Тема 8. Основні розчинені гази у житті у водяних тварин. 

Тема 9. Активна реакція середовища та гідробіонти. 

Тема 10. Фототропізм гідробіонтів. 

Тема 11. Адаптації гідробіонтів до водно-сольових умов середовища.  

Тема 12. Органи руху планктонних організмів. 

Тема 13. Живлення та трофічні взаємовідносини гідробіонтів 

Тема 14. Газообмін гідробіонтів. 



Тема 15. Роль мікроелементів та біогенних речовин у функціонуванні гідробіонтів. 

Тема 16. Популяції водних організмів. 

Тема 17. Забруднення водних екосистем. 

Тема 18. Міжпопуляційні відносини у гідробіоценозах. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Геоекологічна експертиза 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Геоекологічна експертиза 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 3 курс, 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», 

«Ґрунтознавство з основами геології та 

геоморфології» 

Викладач Федючка Микола Ілліч 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук. 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Геоекологічна експертиза: основні поняття.  

Тема 2. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічна паспортизація об'єктів.  

Тема 3. Етапи та склад матеріалів, що подаються на державну екологічну експертизу.  

Тема 4. Геоекологічна  експертиза її основні завдання.  

Тема 5. Оцінка стану навколишнього середовища при геоекологічній експертизі.  

Тема 6. Оцінка забруднення навколишнього середовища при геоекологічній експертизі.  

Тема 7. Оцінка стійкості природного середовища території.  

Тема 8. Оцінка екологічної рівноваги при геоекологічній експертизі. 

Тема 9. Геоекологічна експертиза з питань охорони поверхневих і підземних вод. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологія біологічних систем 

 

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. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого  

компетентності природокористування. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно – біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Біологія», «Загальна екологія», 

«Біогеографія» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

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.  

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біогеографія України 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Біогеографія України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно – біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Біологія», «Загальна екологія», 

«Біогеографія» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та 

формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 

ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів. 

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 



Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна географія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна географія 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Біологія», «Загальна екологія», 

«Біогеографія» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Предмет  та історія розвитку біогеографії.  

Тема 2. Ареалогія. Флористичні, фауністичні та біотичні регіони суходолу. 

Тема 3. Біогеографічні особливості та районування України. 

Тема 4. Характеристика екологічних проблем регіонів України. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи фітодизайну 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Основи фітодизайну 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної 
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, 4-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «біологія», «Загальна екологія», 

«Ландшафтна екологія» 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля 

із залученням громадськості. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Фітопанно як витвір мистецтва. 

2. Англійський стиль в фітодизайні. 

3. Авангардний стиль в фітодизайні. 

4 Стиль модерн в фітодизайні. 

5. Стиль хай-тек в фітодизайні. 

6. Створення тематичних фіто композицій: різдвяні, великодні, весільні фітокомпозиції. 

7. Створення національних фіто символів: дідухи, весільні дерева, урочисті (святкові) вінки та 

букети. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Декоративна аквакультура та аквадизайн 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Декоративна аквакультура та аквадизайн 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність обґрунтовувати  необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

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, 4-й курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Біологія», «Загальна екологія», 

«Ландшафтна екологія» 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно - біологічного різноманіття.  

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Історія створення і розвитку акваріумістики 

Тема 2. Теоретичні основи акваріумістики та аквадизайну. 

Тема 3. Матеріально-технічна база: обладнання та оснащення. 

Тема 4. Матеріально-технічна база: хімія та корми. 

Тема 5. Фауна декоративної аквакультури. 

Тема 6. Флора декоративної аквакультури. 

Тема 7. Декорування та 14 2 4 8 5 аквадизайн. 

Тема 8. Обслуговування акваріальної системи та підтримка гомеостазу. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Екологічна дендрологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна дендрологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до критичного осмислення основних 

теорій, методів та принципів природничих наук. 

Здатність до участі в управлінні 

природоохоронними діями та/або екологічними 

Проектами. 

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-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Біологія», «Загальна екологія», 

«Ландшафтна екологія» 

Викладач Матковська Світлана Іванівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Розвиток екологічної дендрології в Україні. 

Тема 2. Поняття про вид. Ареали виду. 

Тема 3. Внутрішньовидова мінливість деревних рослин. 

Тема 4. Життєві форми деревних рослин. 

Тема 5. Особливості онтогенезу деревних рослин. 

Тема 6. Діагностичні ознаки вегетативних органів. 

Тема 7. Поняття про екологічний фактор і екологічні властивості деревних рослин. Класифікація 

екологічних факторів. 

Тема 8. Кліматичні екологічні фактори: 

Тема 9. Едафічні (грунтові) екологічні фактори 

Тема 10. Поняття про інтродукцію, адаптацію, акліматизацію, натуралізацію рослин. 

Тема 12. Поняття про фітоценологію і біогеоценологію. 

Тема 13. Природна зональність і висотна поясність рослинності. 



студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна освіта і виховання 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна освіта і виховання 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та критичне розуміння предметної області 

та професійної діяльності. 

Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Ландшафтна 

екологія», «Техноекологія», «Екологія людини» 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР08. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду в сфері екології. 

ПР14. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти 

ПР20. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Мета і завдання екологічної освіти. 

Тема 2. Теорія і практика екологічної освіти як педагогічна наука і навчальна дисципліна в 

умовах реформування освіти України. 

Тема 3. Методи навчання екології. 

Тема 4. Типи і структура уроків з екології. 

Тема 5. Контроль знань і вмінь учнів з 

Екології.  

Тема 6. Екологічні задачі. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна токсикологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна токсикологія 

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, командна робота. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

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 Пінкіна Тетяна Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

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

токсикологічних досліджень; токсичні ефекти хімічних речовин на живі організми і біоценози, які 

входять до складу екосистем; вміти визначати джерела надходження шкідливих речовин в оточуюче 

середовище, оцінювати ступінь їх розповсюдження і перетворення в оточуючому середовищі, дію на 

живі організми. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): пріоритетні забруднюючі 

речовини біосфери та їх класифікація; джерела надходження полютантів у середовище; міграція 

токсикантів в оточуючому середовищі; здатність до накопичення в біологічних обʼєктах; метаболізм 

органічних екотоксикантів; біотрансформація неорганічних екотоксикантів; екотоксикодинаміка; 

екотоксичність; механізми взаємодії ксенобіотиків з біогеоценозом; екотоксикометрія; комбінована дія 

ксенобіотиків; токсичність і ризик шкідливих речовин для людини і екосистем; кількісні 

співвідношення між токсичністю хімічних елементів для людини та їх вмістом у нормальному 

організмі; кількісні співвідношення між структурою ксенобіотиків і їх токсичністю та здатністю до 

біодеградації; екологічне нормування техногенних забруднень природних систем; біологічні методи 

контролю. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Експлікаційні форми дисциплін вибіркової компоненти кафедри 

загальної екології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Радіобіологія та радіоекологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Радіобіологія та радіоекологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання   та розуміння   предметної області та 

професійної діяльності 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Вступ до 

фаху», «Ґрунтознавство з основами геології та 

геоморфології», «Ландшафтна екологія». 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Радіобіологія та радіоекологія як наука. 

Тема 2. Джерела іонізуючих випромінювань. 

Тема 3. Особливості впливу іонізуючих випромінювань на живі організми. 

Тема 4. Використання іонізуючих випромінювань у сфері агропромислового комплексу. 

Тема 5. Міграція радіонуклідів у наземних екосистемах. 

Тема 6. Міграція радіонуклідів у сільськогосподарських ланцюгах. 

Тема 7. Метаболізм основних дозоутворюючих радіонуклідів в організмі сільськогосподарських 

тварин. 

Тема 8. Заходи, спрямовані на зниження радіаційного забруднення сільськогосподарської 

продукції. 

Тема 9. Сучасний стан радіоактивно забруднених територій Житомирської області. 



Тема 10. Основні правила безпеки при роботі і проживанні в сільській місцевості на забруднених 

радіоактивними речовинами територіях. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Соціальна екологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Соціальна екологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

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, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни загальна екологія, біологія, хімії. 

Викладач Можарівська І. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 

проектів. 

ПР 19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Предмет соціальної екології як науки про гармонізацію відносин суспільства та природи. 

Тема 2. Онтологічні чинники виникнення негативних екологічних проблем. 

Тема 3. Взаємозумовленість економічних і екологічних проблем на сучасному етапі розвитку 

аграрного виробництва. 

Тема 4. Взаємозв’язок демографічної й екологічної проблем. 

Тема 5. Удосконалення соціально-екологічних систем природо користування. 

Тема 6. Концепція біотехнологічного аспекту аграрного виробництва. 



 

Тема 7. Формування соціально-економічної культури. 

Тема 8. Соціально-екологічна орієнтація на використання засобів хімізації у сільському 

господарстві. 

Тема 9. Екологічна експертиза: мета, принципи, критерії. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Агроекологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Агроекологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання   та розуміння   предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Ландшафтна 

екологія», «Ґрунтознавство з основами геології 
та геоморфології» 

Викладач Піціль Андрій Орестович 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади агроекології. 

Тема 2. Екологічні особливості агроекосистем. 

Тема 3. Екологічні чинники та екологічні закони в агроекосистемах. 

Тема 4. Агрофітоценози та їхня просторово - часова організація. 

Тема 5. Наукові основи формування сталих агроекосистем. Тема 6. Агролісомеліоративні заходи 

в агроекосистемах. 

Тема 7. Раціональне використання агрохімікатів. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фітоценологія 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фітоценологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність проведення дослідження на 

відповідному рівні. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність     обґрунтовувати     необхідність     та 

розробляти заходи спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття. 

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-курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Біологія», «Загальна екологія» 

Викладач Котюк Людмила Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Фітоценологія як система знань про рослинний покрив. 

Тема 2. Фітоценоз як одиниця рослинного покриву. 

Тема 3. Структура фітоценозів. 

Тема 4. Структура та методика виконання геоботанічного опису. 

Тема 5. Динаміка рослинності. 

Тема 6. Класифікація рослинності. 

Тема 7. Продуктивність фітоценозів. 

Тема 8. Індикація рослин і фітоценозів. 

Тема 9. Охорона фітоценозів. 

Тема 10. Практичне використання геоботанічної інформації. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 



 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи інтродукції рослин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи інтродукції рослин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність проведення дослідження на 

відповідному рівні. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність     обґрунтовувати     необхідність     та 

розробляти заходи спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Біологія», «Загальна екологія», 

«Ландшафтна екологія» 

Викладач Котюк Людмила Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Основи інтродукції рослин як наукова дисципліна. 

Тема 2. Історія інтродукції рослин. Світові центри інтродукції рослин. 

Тема 3. Етапи інтродукції рослин в Україну. 

Тема 4. Основні критерії оцінки перспективності інтродуцентів. 

Тема 5. Методи інтродукції рослин. 

Тема 6. Принципи підбору аналогів. Аналоги природних регіонів України. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 7. Деревні рослини, перспективні для інтродукції в Україні. 

Тема 8. Перспективні трав’яні види-інтродуценти. 

Тема 9. Інтродукція ефіроолійних та лікарських рослин. 

Тема 10. Роль інтродукції у збагаченні генетичних ресурсів сільськогосподарських культур. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна фенологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна фенологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність проведення дослідження на 

відповідному рівні 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Біогеографія» 

Викладач Борисюк Борис Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Фенологічні спостереження як складова частина моніторингу кліматичних змін. 

Тема 2. Сезонні ритми живої природи. Об’єкти досліджень. 

Тема 3. Методика фенологічних спостережень. Періодизація. 

Тема 4. Індикатори пори року. 

Тема 5. Фенологічні тренди у рослин. 

Тема 6. Фенологічні тренди у тварин. 

Тема 7. Географічні закономірності сезонного розвитку природних комплексів. 

Тема 8. Фенологічні тренди і зміна клімату. Тема 9. Фенологія в екологічних дослідженнях. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дозвільна діяльність в екології 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Дозвільна діяльність в екології 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності 

Знання сучасних досягнень національного та 

міжнародного екологічного законодавства 

Здатність до опанування міжнародного та 

вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем 

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-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Вступ до 

фаху», «Сучасні інформаційні технології», 
«Екологічна безпека», «Екологічне право». 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування 

ПР07. Розв’язувати проблему у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи. 

Тема 2. Порядок діяльності дозвільних органів та адміністраторів. 

Тема 3. Державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів 

дозвільного характеру. 

Тема 4. Документи дозвільного характеру у сфері екологічної безпеки, санітарно- 

епідеміологічного благополуччя та біобезпеки. 



 

Тема 5. Документи дозвільного характеру в галузі охорони, раціонального використання та 

відтворення об’єктів тваринного та рослинного світу. 

Тема 6. Документи дозвільного характеру в галузі охорони, раціонального використання та 

відтворення земельних ресурсів. 

Тема 7. Документи дозвільного характеру в галузі охорони, раціонального використання та 

відтворення лісових ресурсів та природно-заповідного фонду. 

Тема 8. Документи дозвільного характеру в галузі охорони, раціонального використання та 

відтворення водних та рибних ресурсів. 

Тема 9. Документи дозвільного характеру в галузі охорони атмосферного повітря та змін 

клімату. 

Тема 10. Документи дозвільного характеру в галузі використання надр та видобування корисних 

копалин. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління екологічною безпекою 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Управління екологічною безпекою 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Здатність до використання основних принципів 

та складових екологічного управління. 

Здатність до участі в розробці системи управління 

та поводження з відходами виробництва та 

споживання. 

Здатність інформувати громадськість про стан 

екологічної безпеки та збалансованого 

природокористування. 

Здатність до участі в управлінні 

природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 курс, 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Екологічна 

безпека», «Організація управління в екологічній 

діяльності» 

Викладач Валерко Руслана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та 

екологічними проектами. 

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та 

поводження з виробничими та муніципальними відходами. 



 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля 

із залученням громадськості. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теоретичні основи управління. 

Тема 2. Управління екологічною безпекою як основа сталого розвитку держави. 

Тема 3. Основи державного управління екологічною безпекою. 

Тема 4. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні. 

Тема 5. Управління екологічною безпекою міста. 

Тема 6. Управління екологічною безпекою в умовах виробничої діяльності. 

Тема 7. Управління екологічною безпекою в умовах радіаційної аварії. 

Тема 8. Екологічний ризик та методи його оцінювання. 

Тема 9. Еколого-техногенні проблеми промислових та побутових відходів. 

Тема 10. Екологічні наслідки російської агресії на Донбасі. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів і рекультивація земель 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Знання сучасних досягнень національного та 

міжнародного екологічного законодавств. 

Здатність проводити екологічний моніторинг та 

оцінювати поточний стан навколишнього 

середовища. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й курс, 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Біологія», 

«Хімія», «Екологічна безпека» 

Викладач Валерко Руслана Анатоліївна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження 

на довкілля. 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 



 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Мінерально-сировинні та енергетичні ресурси. 

Тема 2. Водні ресурси. 

Тема 3. Атмосферне повітря як природний ресурс. 

Тема 4. Лісові ресурси і рослинний світ. 

Тема 5. Тваринний світ. 

Тема 6. Земельні ресурси. 

Тема 7. Промислове порушення земель та ґрунтів. 

Тема 8. Рекультивація порушених земель. 

Тема 9. Рекультивація вироблених торфовищ. 

Тема 10. Правові основи використання та охорони земельних ресурсів і надр. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Природоохоронний контроль та інспектування 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Природоохоронний контроль та інспектування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу 

на стан навколишнього середовища та 

виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з 

виробничою діяльністю. 

Здатність до участі в розробці системи управління 

та поводження з відходами виробництва та 

споживання. 

Здатність        до        участі        в        управлінні 

природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й курс, 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Вступ до 

спеціальності», «Сучасні інформаційні 

технології», «Екологічна безпека» 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями 

та/або екологічними проектами 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з 

акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 



 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Мета, завдання та історія розвитку природоохоронного контролю 

Тема 2. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна 

інспекція України як основні суб’єкти природоохоронного контролю та інспектування. 

Тема 3. Засади організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання 

вимог природоохоронного законодавства. 

Тема 4. Громадський природоохоронний контроль. 

Тема 5. Порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, установі та 

організації. 

Тема 6. Здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства в галузі 

охорони атмосферного повітря та охорони водних ресурсів. 

Тема 7. Здійснення державного контролю з питань перевірки стану дотриманням суб’єктами 

господарювання вимог земельного законодавства та у сфері геологічного вивчення та використання 

надр. 

Тема 8. Здійснення природоохоронного контролю в галузі збереження лісів та інших рослинних 

ресурсів, тваринного світу і ПЗФ. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічний контроль на кордоні 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічний контроль на кордоні 

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, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Вступ до 

фаху», «Сучасні інформаційні технології», 

«Екологічна безпека», «Екологічне право», 

«Радіобіологія та радіоекологія». 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

Освоївши дану дисципліну студент повинен знати: сутність та засади створення екологічного 

контролю та кордоні; основні законодавчі та нормативні акти, що регламентують здійснення 

екологічного контролю на кордоні; особливості режиму державного кордону, види митних режимів та 

їх основні характеристики; перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому 

числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю; перелік документів і відомостей, що 

підлягають перевірці під час попереднього документального контролю; специфіку здійснення 

екологічного та радіаційного контролю автомобільного транспорту та вантажів, транскордонного 

перевезення небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, об’єктів тваринного та рослинного 

світу при перетині ними державного кордону України; порядок застосування штампів радіологічного 

та екологічного контролю транспортних засобів і вантажів; часові нормативи проведення екологічного 

(радіаційного контролю); особливості нарахування єдиного збору у пунктах пропуску через державний 

кордон України. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Державний кордон: теоретичні та практичні аспекти. 

Тема 2. Основи теорії прикордоння. 

Тема 3. Суб’єкти здійснення контролю на кордоні. 

Тема 4. Транскордонний контроль за забрудненням навколишнього середовища. 



 

Тема 5. Проблеми транскордонного забруднення довкілля як передумови для міжнародної 

співпраці у сфері охорони навколишнього середовища. 

Тема 6. Митна територія України. Операції з товарами, транспортними засобами, які 

переміщуються через митний кордон. Митні платежі. 

Тема 7. Митні режими: характеристика, умови поміщення товарів, комерційного значення, 

митний статус товарів та операції з ними, завершення митних режимів, забезпечення дотримання їх 

вимог. Митний контроль. 

Тема 8. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності 

регіональних митниць і митниць. 

Тема 9. Екологічний контроль транспортних засобів та вантажів. 

Тема 10. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію 

України. 

Тема 11. Екологічний контроль об’єктів тваринного і рослинного світу. 

Тема 12. Радіаційний контроль при переміщенні через державний кордон. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічний аудит 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічний аудит 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. Спеціальні: 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Знання сучасних досягнень національного та 

міжнародного екологічного законодавства. 

Здатність до опанування міжнародного та 

вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 
транскордонних екологічних проблем. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні, індивідуальні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів із загальної екологія, 

фундаментальні положення з біології, хімії, 

фізики, тощо. 

Викладач Борисюк Борис Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР07. Розв’язувати проблему у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Загальні поняття і значення екологічного аудиту. 

Тема 2. Нормативна база щодо екологічного аудиту. 

Тема 3. Мета, основні завдання і принципи екологічного аудиту. 



 

Тема 4. Порядок проведення екологічного аудиту та організації еколого- аудиторської 

діяльності. 

Тема 5. Сертифікація екологічних аудиторів 

Тема 6. Проведення екологічного аудиту на об’єкті. 

Тема 7. Ефективності систем екологічного аудиту. 

Тема 8. Спеціальні аудиторські методології. Аудит мінімізації відходів виробництва. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи наукової діяльності 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи наукової діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. Спеціальні (предметні) 

Здатність до використання сучасних 

інформаційних ресурсів для екологічних 

досліджень. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Екологічна статистика», 
«Математичні методи в екології» «Моделювання 

та прогнозування стану довкілля». 

Викладач Піціль Андрій Орестович 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР08 Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень. 

ПР10 Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС - технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

РН21 Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Наука як система знань. Поняття, зміст, мета і функції науки. 

Тема 2. Наукові дослідження та етапи їх проведення. 

Тема 3. Організаційна структура наукових досліджень в Україні. 

Тема 4. Основи методології науково-дослідної діяльності. 

Тема 5. Методи наукового дослідження. 

Тема 6. Характеристика методів екологічних досліджень. 

Тема 7. Методики аналізу стану компонентів навколишнього середовища. 

Тема 8. Статистична обробка результатів досліджень. 



 

Тема 9. Оформлення результатів наукової роботи. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічна культура 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна культура 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань, видів екологічної 

діяльності). 

Здатність працювати в команді. 

Навички міжособистісної взаємодії. 

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-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни загальна екологія, біологія, хімії. 

Викладач Можарівська І. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

Результати навчання (уміння та навички): 

Отримані знання з «Екологічної культури» студенти можуть застосувати в дисциплінах 

«Загальна екологія», «Екологія людини», «Соціальна екологія», що формують попередні навчальні 

компетентності, необхідні для успішного засвоєння студентами навчального змісту дисципліни 

«Екологічна культура». 

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. Розв’язувати проблему у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору 

шляхів її вирішення. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Визначення екологічної культури. Еволюція відносин людини та природи і становлення 

нової екологічної культури. Загальні уявлення про культуру та її підсистеми. Культура і природа. 

Тема 2. Актуальність екологічної культури як наукової дисципліни. Поняття екологічної 

культури. Об'єкти, суб'єкти, принципи, функції, структура екологічної культури. 



 

Тема 3. Людина і природа: еволюція відносин. Становлення нової екологічної культури на фоні 

екологічної кризи. Екологічна етика. Історія виникнення та становлення екологічної етики. Поняття та 

предмет екологічної етики. 

Тема 4. Екокультурні аспекти суспільного розвитку.Основи екопсихології: внутрішній і 

зовнішній світи людини, природа суб'єктивного сприйняття світу природи, категорія свідомості, 

понятійний апарат екосвідомості, історичні корені екосвідомості. Види свідомості екоцінністної 

орієнтації. "Патологічні форми" екологічного руху, наприклад, "ековандалізм", "екотероризм". 

Концепції права, моралі та етики в екологічній свідомості. Екопсихологічні корені української 

національної культури та ментальності. 

Тема 5. Поняття екологічної конверсії. Обґрунтування її необхідності. Проблеми та етапи 

конверсії. Екологізація як парадигма сучасної політики. 

Тема 6. Еколого-правова культура. Екологічне право ЄС як індикатор міжнародного 

екологічного права. Система екологічного права та його співвідношення з іншими галузями права. 

Поняття і особливості джерел екологічного права. 

Тема 7. Екологічна освіта, просвіта та виховання. Концепція екологічної освіти України. 

Завдання і зміст екологічного виховання. Умови ефективності екологічного виховання. 

Тема 8. Поняття екологічної пропаганди: загальні засади, визначення, історія, мета та завдання 

екологічної пропаганди. 

Тема 9. Екологічний туризм. Екологічна реклама і екомаркування. Підвищення екологічної 

культури виробництва та споживання. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

Експлікаційні форми дисциплін вибіркової компоненти кафедри 

загальної екології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Запобігання та адаптація до змін клімату 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Запобігання та адаптація до змін клімату 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

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) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Стратегія сталого розвитку», 

«Метеорологія та кліматологія» 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 

Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): у процесі викладання дисципліни формуються такі результати 

навчання як розуміння основних екологічних законів, правил та принципів у сфері екології, розуміння 

основних концепцій, теоретичних та практичних проблем в галузі природничих наук, що необхідні для 

аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування, 

уміння прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): опис глобальної кліматичної системи, 

складових та основних чинників її формування, визначення тенденцій глобальних змін клімату у світі та 

Україні; ознайомлення із стратегічними рамковими документами із запобігання та адаптації до змін 

клімату; оцінка вразливості окремих територій до кліматичних змін; вплив громади на діяльність міських 

рад та роль комунікації при вирішенні проблем запобігання та адаптації до змін клімату; дослідження 

проблем рівності у процесі адаптації до змін клімату. Розробка заходів адаптації території до кліматичної 

зміни 

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 

 

Аграрна та екологічна політика 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Аграрна та екологічна політика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння 

та застосування набутих знань 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліна «Агроекологія» 

Викладач Борисюк Борис Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: економічну сутність, характер і головні 

компоненти аграрної та екологічної політики, умови її реалізації; механізми формування національних та 

світових агропродовольчих ринків; інструменти регулювання ринків агропродовольчої продукції та 

економічні наслідки їх застосування; основні підходи до оцінювання рівня державної підтримки 

аграрного сектору; засади аграрно-екологічної, аграрно-соціальної політики, їх сучасні аспекти і 

проблеми реалізації; основні етапи розвитку аграрної політики в Україні та основні напрями сучасної 

аграрної політики держави; сучасний стан процесу реформування економічних відносин в АПК України, 

характерні риси бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та цінової політики; особливості 

формування окремих агропродовольчих ринків в Україні з позиції попиту і пропозиції, інструменти 

державного регулювання внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією; 

знати сутність екологічної політики як сукупності заходів засобів, спрямованих на забезпечення стійкого 

розвитку і цивілізованості; засвоїти теоретичні основи екологічної політики, її витоки, суть, еволюцію, 

інструментарій; знати принципи пріоритети, основні напрямки, моделі та джерела усталеного 

екологічного розвитку; давати оцінку сучасному стану природних екосистем регіону, держави і світу; 

Студент повинен вміти: формувати мету та систему цілей аграрної політики держави; аналізувати 

наслідки використання окремих інструментів регулювання внутрішнього агропродовольчого ринку та 

зовнішньої торгівлі з точки зору їх впливу на виробників, споживачів та державний бюджет; визначати 

рівень захисту аграрного сектору із використанням загальноприйнятої світовою спільнотою методології; 



 

оцінювати міжнародну конкурентоспроможність вітчизняного сільськогосподарського виробництва; 

визначати основні показники продовольчої безпеки держави та фактори, що на неї впливають; 

аналізувати ефективність окремих заходів бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та ринкової 

політики держави; обґрунтовувати пріоритети державної структурної, соціальної та екологічної політики. 

здійснювати економічну та екологічну оцінку ситуації з метою прийняття екологічних рішень; 

· виробляти коректні рішення щодо вирішення екологічних проблем; · застосовувати екологічні та 

політичні інструменти реалізації завдань екологічної політики. 

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

сільськогосподарського виробництва. Тема 2. Основні підходи до оцінки рівня державної підтримки 

аграрного сектору. Тема 3. Особливості аграрної реформи в Україні. Тема 4. Регулювання основних 

аграрних ринків в Україні. Тема 5. Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики. 

Тема 6. Зумовленість екологічної політики кризовим станом екосистем. Тема 7. Детермінованість 

екологічної політики формами природокористування. Тема 8. Зміст, структура та інструментарій 

екологічної політики. 

Практичні заняття: 1. Причини державного регулювання сільськогосподарського виробництва, 

суть та цілі аграрної політики держави. 2. Економічні наслідки застосування окремих інструментів 

регулювання вітчизняного аграрного сектору. 3. Заходи регулювання внутрішнього агропродовольчого 

ринку. 4. Заходи регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією. 5. Економічне 

стимулювання раціонального природокористування. 6. Економічний ефект від скорочення 

захворюваності населення. 7. Формування політики корпоративного екологічного менеджменту. 8. 

Розрахунок ризику (додаткового ризику) захворювання внаслідок забруднення канцерогенною чи 

неканцерогенною речовиною. 

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; розробка індивідуального проектного завдання на тему: «Аграрна та екологічна 

політика»; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Інтегрований розвиток сільських селітебних територій 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Інтегрований розвиток сільських селітебних 

територій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Екологічна безпека», 

«Збалансоване природокористування», 

«Економіка природокористування» 

Викладач Валерко Руслана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

Результати навчання (уміння та навички): За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати: 

теоретичні аспекти функціонування сільських населених пунктів та механізми досягнення ними цілей 

сталого розвитку; соціальні, екологічні та економічні проблеми розвитку сільських територій; основи 

програмно-цільового підходи до розвитку сільських територій; розвиток сільських територій у контексті 

продовольчої безпеки. За результатами вивчення дисципліни студент повинен вміти: здійснювати 

економічну, екологічну та соціальну оцінку сільських населених пунктів; здійснювати SWOT-аналіз 

сільських населених пунктів та об’єднаних територіальних громад; створювати соціально-екологічний 

паспорт та розробляти стратегічний план розвитку ОТГ; розраховувати індикатори продовольчої безпеки 

сільських селітебних територій. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Теоретичні аспекти функціонування і розвитку сільських селітебних територій: система основних 

понять. Тема 2. Сільські території та механізми досягнення їх сталого розвитку. Тема 3. Соціальна сфера 

сільської місцевості України. Тема 4. Перспективи розвитку виробничої та рекреаційної діяльності у 

межах сільських територій. Тема 5. Природно-ресурсний потенціал сільських селітебних територій 

України. Тема 6. Екологічні проблеми сільських селітебних територій України. Тема 7. Теоретичні основи 

програмно-цільового підходу до розвитку сільських селітебних територій. Тема 8. Розвиток сільських 

територій у контексті продовольчої безпеки: європейський досвід та українські реалії.  

Практичні заняття: Тема 1. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських селітебних територій в 



 

Україні та країнах ЄС. Тема 2. Економічна оцінка територій сільських населених пунктів. Тема 3. 

Екологічна оцінка територій сільських населених пунктів. Тема 4. Соціальна оцінка територій сільських 

населених пунктів. Тема. 5. Методика здійснення SWOT-аналізу об’єднаних територіальних громад. Тема 

6. Методика створення соціально-екологічного паспорту об’єднаної територіальної громади. Тема 7. 

Розробка стратегічного плану розвитку об’єднаної територіальної громади. Тема 8. Індикатори 

продовольчої безпеки як складова стійкого розвитку сільських територій. 

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; проектна робота на тему: «Еколого-соціальна оцінка територій сільських населених 

пунктів на прикладі …»; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління екологічною та техногенною безпекою 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Управління екологічною та техногенною 

безпекою 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

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) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Екологічна безпека», «Екологічна 

безпека та управління» 

Викладач Валерко Руслана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

нормативно-правові основи та теоретичні засади екологічної безпеки; чинники порушення 

токсикологічної, радіаційної та генетичної безпеки; суть динамічної рівноваги в природному середовищі 

та її порушення; умови безпечного функціонування природних та техногенних систем; чинники 

негативного впливу на довкілля та людину; характеристики, класифікацію і нормування шкідливих та 

небезпечних факторів; захисні механізми природного середовища та чинники його стійкого 

функціонування; принципи сучасної методології кількісної оцінки природних та техногенних небезпек, 

їх аналіз та керування ризиками; закономірності сприйняття екологічного ризику окремими 

індивідуумами і соціальними групами. Уміти: аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; визначати 

стратегію і принципи безпеки в умовах, де виникають джерела небезпеки, небезпечні і шкідливі фактори; 

запобігати надзвичайним ситуаціям і організовувати усунення їх негативних наслідків; ідентифікувати 

тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки; визначити економічний, соціальний, медико-біологічний 

збиток впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище. 

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

екологічною безпекою, як спосіб гармонізації відносин суспільства і природи. Тема 2. Основи державної 

політики України у галузі екологічної та техногенної безпеки. Тема 3. Техногенні небезпеки та наслідки 

їх дії. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Захист населення від шкідливих та 

небезпечних чинників. Тема 4. Технологічні аспекти радіаційної безпеки. Тема 5. Нормування і 

лімітування забруднення навколишнього середовища та екологічної безпеки. Тема 6. Ресурсно-



 

екологічна безпека України. Тема 7. Еколого-техногенні проблеми промислових та побутових відходів. 

Тема 8. Екологічні наслідки російської агресії на Донбасі. 

Практичні заняття: 1. Оцінка рівнів техногенного навантаження регіонів України викидами шкідливих 

речовин у атмосферне повітря. 2. Оцінка рівнів техногенного навантаження регіонів України скидами 

стічних вод у водні об’єкти. 3. Оцінка рівнів техногенного навантаження регіонів України промисловими 

токсичними відходами. 4. Формування факторів впливу на стан екологічної безпеки на регіональному 

рівні. 5. Вивчення методологічних підходів до аналізу та оцінки рівня екологічної безпеки-небезпеки 

регіону. 6. Диференціація показників ресурсної, біосфероцентричної, антропоцентричної складової 

екологічної безпеки на стимулятори та дестимулятори. 7. Оцінка ресурсної складової екологічної безпеки 

регіону. 8. Оцінка складової біосфероцентричного блоку екологічної безпеки регіону.  

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 

 

Моніторинг та експертна оцінка земель 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Моніторинг та експертна оцінка земель 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Моніторинг», Екологічний 

контроль земельних ресурсів», «Організація та 

управління в природоохоронній діяльності», 

«Природоохоронний контроль та інспектування» 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

і методологію моніторингу ґрунтів; теоретичні основи експертної оцінки земель; законодавче та 

нормативно-правове забезпечення здійснення моніторингу ґрунтів і експертної оцінки земель; мету, 

завдання, об’єкти, методологію та види моніторингу ґрунтів (еталонний, поточний, кризовий, 

прогностичний, науковий); основні показники, що використовуються для діагностики стану ґрунтів і 

слугують базою для проведення їх моніторингу; методику моніторингу ґрунтів, що перебувають у 

кризовому стані; основні принципи та загальну процедуру нормативної оцінки земель; основні принципи 

та загальну процедуру експертної грошової оцінки земель; методики здійснення нормативної оцінки 

земель різних категорій та експертної грошової оцінки земельних ділянок різного функціонального при 

значення; структури, що забезпечують інформаційну базу моніторингу та здійснення нормативної і 

експертної оцінки земель; програмно-технічні продукти ґрунтового моніторингу, нормативної і 

експертної грошової оцінки земель. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: використовувати законодавчу та нормативну 

базу у галузі моніторингу ґрунтів, нормативної та експертної грошової оцінки земель; використовувати 

містобудівну та землевпорядну документацію в нормативній та грошовій оцінці земель; розробляти та 

впроваджувати на практиці системи моніторингу ґрунтів різних рівнів та видів; проводити моніторинг 

якісного стану ґрунтів (розвиток ґрунтової ерозії, стан структури ґрунту, підкислення, засолення, 

солонцюватість, заболочення ґрунтів, динаміка вмісту гумусу і елементів живлення), проводити 



 

моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями 

пестицидів та іншими токсичними речовинами; здійснювати комплексний аналіз агроекологічної ситуації 

на землях сільськогосподарського призначення, оцінку та прогноз можливих змін стану родючості 

ґрунтів з урахуванням природних і антропогенних факторів; визначати зони виробництва 

сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів для дитячого та дієтичного харчування; 

створювати та вести інформаційні банки даних про стан ґрунтів; здійснювати нормативну грошову оцінку 

земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку 

земель населених пунктів, експертну грошову оцінку земельних ділянок; складати звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Моніторинг ґрунтів: його мета, завдання, об’єкти і суб’єкти, нормативно-правове забезпечення. 

Тема 2. Методологія організації та проведення моніторингу ґрунтів. Тема 3. Види моніторингу ґрунтів: 

фоновий (еталонний) моніторинг ґрунтів природних та агроландшафтів, стандартний (поточний) та 

науковий моніторинг ґрунтів, кризовий моніторинг ґрунтів, спеціальний моніторинг ґрунтів. Тема 5. 

Моделювання, комп’ютерне картографування та програмно-технічні продукти для моніторингу ґрунтів. 

Тема 6. Теоретичні основи нормативної ї експертної оцінки земель. Тема 7. Правові основи нормативної 

ї експертної оцінки земель в Україні. Тема 8. Інформаційна база нормативної ї експертної оцінки земель. 

Тема 9. Нормативна оцінка земель. Тема 10. Експертна оцінка земель 

Практичні заняття. Тема 1. Еталони морфологічних, мікроморфологічних, фізичних, фізико-хімічних, 

агро- та біологічних властивостей ґрунтів, еталони оптимальних ґрунтових параметрів (показників 

родючості) для вирощування сільськогосподарських культур. Тема 2. Складання програм відбирання 

проб ґрунтів та процедура досліджування природних, агро-, урбо- та промислових ландшафтів. Тема 3. 

Визначення типів кризової ситуації, пов’язаної з водною ерозією, та показники її діагностики. Тема 4. 

Визначення типів кризової ситуації, пов’язаної з вітровою ерозією, та показники її діагностики. Тема 5. 

Визначення типів кризової ситуації, пов’язаної з забрудненням ґрунту важкими металами, залишками 

пестицидів і радіонуклідами, та показники її діагностики. Тема 6. Визначення типів кризової ситуації на 

меліорованих землях та показники її діагностики. Тема 7. Загальні засади оцінки майна і майнових прав, 

оцінка нерухомого майна. Тема 8. Розрахунок нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів). Тема 9. Розрахунок нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів. Тема 10. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; розробка індивідуального проектного завдання на тему: «Моніторинг ґрунтів (на 

прикладі конкретної ділянки)»; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічний контроль земельних ресурсів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічний контроль земельних ресурсів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Екологічна безпека», 

«Природоохоронний контроль та 

інспектування», «Організація управління в 

природоохоронній діяльності» 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

 земельні ресурси України, їх стан та проблеми у сфері їх використання; поняття безпеки у сфері 

земельних ресурсів; види, причини, фактори загроз земельним ресурсам та засоби їх подолання; 

законодавчі та організаційно-технічні рішення щодо усунення загроз земельним ресурсам; сутність 

екологічного контролю земельних ресурсів; основні законодавчі та нормативні акти, що регламентують 

здійснення екологічного контролю земельних ресурсів; прикладні  аспекти екологічного контролю 

земельних ресурсів, а саме: особливості планових та позапланових заходів контролю; критерії оцінки 

ступеня ризику від провадження господарської діяльності; специфіку розпорядчих документів; 

повноваження, обов’язки та відповідальність суб’єктів та об’єктів в галузі екологічного контролю земель; 

стандарти і нормативи в галузі контролю земель; юридичні аспекти екологічного контролю земельних 

ресурсів. 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен вміти: застосовувати набуті знання при здійсненні 

екологічного контролю земельних ресурсів; планувати та здійснювати перевірки земельних ресурсів; 

оцінити ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначити періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю);   готувати до перевірки об'єкта необхідні 

документи; розрахувати розмір шкоди, зумовленої  забрудненням і засміченням земельних ресурсів через 

порушення природоохоронного законодавства; розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного 

зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 



 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; втрати сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню; обчислювати земельний податок; 

обробляти, аналізувати та узагальнювати дані екологічного контролю земельних ресурсів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Стан земельних ресурсів 

України та світу. Тема 2. Грунтові деградації. Тема 3. Рекультивація порушених земель. Тема 4. Земельні 

ресурси як об’єкт контролю. Тема 5. Контроль за використанням та охороною земель. Тема 6. Суб’єкти 

здійснення контролю за використанням та охороною земель. Тема 7. Організаційні засади здійснення 

екологічного контролю земельних ресурсів. Тема 8. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони, раціонального використання, відтворення земельних 

ресурсів. Тема 9. Юридичні аспекти екологічного контролю земельних ресурсів. 

Практичні заняття: Тема 1. Проведення агроекологічної оцінки ґрунтів та оптимізація структури 

земельного фонду господарства. Тема 2. Визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення 

робіт з рекультивації порушених земель. Тема 3. Оцінка ступень ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері охорони, раціонального використання, відтворення земельних ресурсів. Тема 4. Акт, 

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та 

охорони земель Тема 5. Акт про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

використання та охорони земель. Тема 6. Визначення розмірів шкоди, зумовленої  забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. Тема 7. Визначення 

розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних 

ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу. Тема 8. Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, які підлягають відшкодуванню. Тема 9. Земельний податок. 

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; розробка індивідуального проектного завдання на тему: «Екологічний контроль 

земельних ресурсів на прикладі певного підприємства регіону»; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Збалансоване використання земельних ресурсів 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Збалансоване використання земельних ресурсів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

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) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Агроекологія», «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» 

Викладач Дубовий Володимир Іванович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

стан земельних ресурсів світу; функції земельних ресурсів; особливості збалансованого 

природокористування земельних ресурсів. Студент повинен вміти: оцінити сучасний стан земельних 

ресурсів; застосовувати управлінські навички у галузі земельних ресурсів; розробляти стратегічні плани 

дій щодо охорони і раціонального використання земельних ресурсів для конкретного регіону, території; 

екологічно обґрунтувати та застосовувати принципи збалансованого використання високопродуктивних 

земель у сільськогосподарському виробництві; обґрунтовувати управлінські заходи в межах природно-

територіальних комплексів для стабілізації екологічної ситуації. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Земельні ресурси у складі природних ресурсів. Тема 2. Функції земельних ресурсів. Тема 3. 

Законодавче регулювання земельних відносин в Україні. Тема 4. Земельний фонд України: структура, 

сучасний стан. Тема 5. Особливо цінні землі. Тема 6. Оцінка агроекологічного стану земель та 

нормування антропогенного навантаження. Тема 7. Землі меліоративного фонду. Тема 8. Процеси 

деградації грунтового покриву на території України. Тема 9. Ерозія грунтів як глобальний процес 

деградації. Тема 10. Забруднення грунтового покриву продуктами техногенезу. 

Практичні заняття: Тема 1. Альтернативні системи землеробства. Тема 2. Баланс гумусу та методи його 

регулювання. Тема 3. Оцінка різних видів органічних добрив. Тема 4. Баланс елементів живлення. Тема 

5. Сівозміна та система застосування добрив як безпосередні фактори стабілізації гумусового стану та 

поживного режиму грунту. Тема 6. Оцінка мінеральних добрив як фактору впливу на стабільність 



 

агроекосистеми. Тема 7. Збалансоване застосування мікроелементних добрив. Тема 8. Зменшення 

ерозійних втрат та захист грунтів від ерозії. Тема 9. Хімічна меліорація кислих грунтів. Тема 10. Хімічна 

меліорація лужних та солонцюватих грунтів. 

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 

 

Відтворення родючості ґрунтів у зональних агроекосистемах  

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Відтворення родючості ґрунтів у зональних 

агроекосистемах 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

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) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Агроекологія», «Екологія ґрунту» 

Викладач Кравчук Микола Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

оптимізації структури сільськогосподарських угідь, особливості раціонального використання 

еродованих, кислих, засолених, осушених, зрошуваних, техногенно і радіаційно забруднених земель, 

заходи з запобігання деградаційним процесам, особливості збалансованого природокористування 

стосовно конкретних грунтово-кліматичних умов. Студент повинен вміти: прогнозувати ризики 

виникнення процесів механічної, фізичної та хімічної деградації ґрунтового покриву, оцінити 

інтенсивність прояву деградаційних процесів у грунтах в результаті застосування тих чи інших 

агрозаходів, планувати заходи з розширеного відновлення ґрунтової родючості та раціонального 

використання земельних ресурсів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Сучасні системи землеробства. Зональний аспект. Тема 2. Агроекологічне групування ґрунтового 

покриву як інструмент екологізації землекористування. Тема 3. Агроекологічне зонування 

сільськогосподарських земель за їх придатністю методом ФАО. Тема 4. Агроекологічний стан земель у 

альтернативних системах землеробства. Ризики виникнення деградаційних процесів. Тема 5. Відтворення 

родючості ґрунтів у органічному землеробстві. Тема 6. Відтворення родючості зональних ґрунтів Полісся. 

Тема 7. Відтворення родючості ґрунтів на землях меліоративного фонду. Тема 8. Відтворення родючості 

еродованих ґрунтів Лісостепу і Степу. Тема 9. Відтворення родючості засолених ґрунтів Степу і Сухого 

Степу. Тема 10. Точне землеробство як інструмент екологізації агротехнологій. 



 

Практичні заняття: Тема 1. Балансові методи оцінки родючості ґрунту у зональних агроекосистемах. Тема 

2. Розрахунок балансу гумусу і біофільних елементів у органічній сівозміні. Тема 3. Біоіндикація 

родючості ґрунту. Тема 4. Оцінка екологічної стабільності території землекористування. Тема 5. Розробка 

елементів адаптивно-ландшафтної системи землеробства як інструмент екологізації землекористування. 

Тема 6. Розробка ґрунтозахисної сівозміни як основи сталої агроекосистеми. Тема 7. Розробка системи 

обробітку ґрунту в сівозміні (на базі технології No–Till). Тема 8. Оптимізація системи удобрення в 

сівозміні як фактор впливу на стабільність агроекосистеми.  

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 

 

Біоконверсія та біодиверсифікація 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біоконверсія та біодиверсифікація 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Демонструвати обізнаність щодо новітніх 

принципів та методів захисту навколишнього 

середовища. 

Оцінювати екологічні ризики за умов 

недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Агроекологія», «Утилізація та 

рекуперація відходів» 

Викладач Борисюк Борис Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

Результати навчання (уміння та навички): Студент повинен знати: наукові основи біоконверсії і 

переробки рослинної сировини, відходів тваринництва; основні характеристики та класифікацію відходів 

в агросфері; загальні принципи та окремі стадії біоконверсії рослинницької сировини; основні групи 

організмів, що використовуються в процесі біоконверсії; основні закономірності фізичних, хімічних, 

біотехнологічних процесів які протікають при біоконверсії відходів; основні групи ферментів які 

використовуються в процесі біоконверсії; основні напрямки диверсифікації побічної продукції 

рослинництва і тваринництва; основні технології виготовлення корисної продукції з органічних відходів. 

Уміти: використовувати процеси і обладнання в яких протікають процеси біоконверсії; використовувати 

мікробні біотехнології для отримання на їх основі широкого спектру корисних продуктів; створювати 

умови для ефективного проходження процесів біоконверсії; застосовувати екологобезпечні технології на 

радіоактивно забруднених землях; використовувати сучасні технології у виготовленні органічних добрив, 

кормів і переробки сільськогосподарської продукції, розраховувати та оцінювати екологічні ризики 

впровадження технологій біоконверсії. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Об’єкти і методи біоконверсії. 

Тема 2. Загальні питання технології біоконверсії. Тема 3. Проблеми безпеки біотехнологій. Тема 4. 

Біотехнології та біодиверсифікації на забруднених землях. Тема 5. Сучасні технології диверсифікації та 



 

їх ефективність. Тема 6. Технології біоконверсії на базі рослинної сировини. Тема 7. Технології 

біоконверсії утилізації відходів. Тема 8. Технології отримання біоконверсійних продуктів для 

використання в землеробстві.  

Практичні заняття: 1. Склад та властивості сировини біоконверсії. 2. Метаногенез як біоенергетичний 

процес. 3. Оцінка можливостей отримання енергоносіїв з органічних відходів. 4. Види процесів і 

специфіка обладнання процесів біоконверсії. 5. Проведення біохімічної деструкції органічних відходів в 

інтенсивному режимі. 6. Способи обеззараження та утилізації стічних вод у тваринництві. 7. 

Проектування біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва. 8. Утилізація органічних 

відходів методом вермикультивування.  

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; розробка індивідуального проектного завдання на тему: «Біоконверсія та 

біодиверсифікація»; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічне проектування 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічне проектування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Методологія та організація 

наукових досліджень», «Інтелектуальна 

власність, патентознавство, авторське право» 

Викладач Борисюк Борис Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

концепції реалізації стартап-проекту; методи реалізації стартап-проекту; моделі реалізації стартап-

проекту; види і форми реалізації стадій та етапів стартап-проекту; методи оцінки стартап-проектів. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: провести аналіз стартап-проекту і оцінити різні 

варіанти його реалізації; організувати розробку та реалізацію стартап-проекту, розробляти бізнес-план 

стартапу; оцінювати стартап-проекти стосовно перспективності їх впровадження; розробляти інноваційні 

екологічні проекти та їх презентувати. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Екологічний стартап. Загальні 

поняття. Тема 2. Етапи створення екологічного стартапу. Тема 3. Сегментація ринку та обирання ринку-

плацдарму. Тема 4. Ідентифікація споживача та обчислення обсягу цільового ринку. Тема 5. Формування 

повноциклового сценарію використання продукту і вимірювання пропозиції цінності. Тема 6. Визначення 

ядра бізнесу та конкурентної позиції. Тема 7. Складання схеми залучення споживача. Тема 8. Розроблення 

бізнес-моделі. 

Практичні заняття: Тема 1. Особливості екологічного стартапу. Тема 2. Стадії та етапи створення 

екологічного стартапу. Тема 3. Аналіз потенційних споживачів і ринків екологічного стартапу. Тема 4. 

Складання детального опису реальної людини-споживача. Тема 5. Формування повноциклового сценарію 

використання продукту і способи вимірювання пропозиції цінності. Тема 6. Складання схеми залучення 

споживача. Тема 7. Розробка бізнес-моделі екологічного стартапу. Тема 8. Створення бізнес-плану 



 

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; розробка індивідуального проектного завдання, що передбачає розробку пропозиції 

стартап-ідеї, її обгрунтування, аналіз та оцінку ризику; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Адаптивне біорізноманіття 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Адаптивне біорізноманіття 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Агробіоценологія», «Стратегія 

сталого розвитку», «Методика оцінки якості 

довкілля» 

Викладач Котюк Людмила Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра загальної екології 

 

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

закономірності формування, підходи та різноманітні методи аналізу і оцінки біологічного різноманіття, 

теоретичні та практичні основи зі збереження, охорони і відновлення біорізноманіття на різних рівнях 

організації живого за впливу природних і антропогенних чинників, а також надати навики головних 

сучасних методів аналізу біорізноманіття, оцінки його стану і вирішення практичних природоохоронних 

проблем. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: застосовувати теоретичні та практичні навичкі 

збереження, охорони і відновлення біорізноманіття на організмовому, популяційно-видовому і 

екосистемному рівні організації живого в умовах дії природних та антропогенних чинників. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Предмет і завдання вчення про 

біорізноманіття. Тема 2. Методи вивчення біорізноманіття. Теоретичні аспекти. Тема 3. Біорізноманіття, 

що створене людиною. Концепція збереження біорізноманіття в Україні та її завдання. Тема 4. Методи 

досліджень біорізноманіття. Тема 5. Систематика організмів. Тема 6. Віруси, віроїди, пріони: особливості 

будови й екологія. Тема 7. Справжні бактерії та Архебактерії, їх класифікація й особливості. Тема 8. 

Класифікація грибів, рослин, тварин, їх екологічні форми й значення. 

Практичні заняття: Тема 1. Методи вивчення біорізноманіття. Тема 2. Визначення індексів видового 

багатства та видового різноманіття рослин. Тема 3. Оцінка біорізноманіття, бази даних. Тема 4. 



 

Доклітинні форми життя. Прокаріоти. Методи їх вивчення. Тема 5. Вивчення структури державного 

кадастру рослинного світу України. Тема 6. Адвентивні та інвазійні види рослин України. Тема 7. 

Вивчення міжнародних конвенцій та угод щодо збереження біорізноманіття. Тема 8. Червона книга 

України. Міжнародні червоні книги і списки. 
Результати оцінювання (форми, критерії). Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; написання реферату із презентацією; залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічне законодавство Європейського Союзу 

 (назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічне законодавство Європейського Союзу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Правознавство», 

«Природоохоронне законодавство та екологічне 

право» 

Викладач Бондарчук Наталія Валеріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

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

ЄС у сфері охорони навколишнього середовища та засвоїти понятійний апарат, що застосовується в праві 

ЄС. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: аналізувати нові ідеї та концепції в теорії 

екологічного права ЄС та стан системи екологічного права ЄС. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Тема 1. Поняття, предмет, принципи та 

система екологічного права Європейського Союзу. Тема 2. Джерела екологічного права Європейського 

Союзу. Тема 3. . Інституційний механізм ЄС та його роль у розвитку та застосуванні екологічного права 

ЄС. Тема 4. Україна та Європейський Союз: правові засади співробітництва в сфері охорони 

навколишнього середовища та інтеграції. Тема 5. Правове регулювання поводження з відходами в ЄС. 

Тема 6. Правове регулювання поводження з генетично-модифікованими організмами в ЄС. Тема 7. 

Проблеми відповідальності  за порушення екологічного права ЄС. 

Практичні заняття: Тема 1. Поняття, предмет, принципи та система екологічного права Європейського 

Союзу. Тема 2. Джерела екологічного права Європейського Союзу. Тема 3. Інституційний механізм ЄС 

та його роль у розвитку та застосуванні екологічного права ЄС. Тема 4. Україна та Європейський Союз: 

правові засади співробітництва в сфері охорони навколишнього середовища та інтеграції. Тема 5. Правове 

регулювання поводження з відходами в ЄС. Тема 6. Правове регулювання поводження з генетично-

модифікованими організмами в ЄС. Тема 7. Проблеми відповідальності  за порушення екологічного права 



 

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

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; залік. 

 

  



 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Експлікаційні форми дисциплін вибіркової компоненти кафедри 

екологічної безпеки та економіки природокористування для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОС «Бакалавр» 

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Транспортні засоби  

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Транспортні засоби 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів 

та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля 

урбанізованих територій, у т.ч. вплив підприємств 

гірничо-добувної галузі на навколишнє середовище. 

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 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Цивенкова Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема1. Рухомий склад автомобільного транспорту. 

Тема2. Класифікація рухомого складу. 

Тема 3. Загальна характеристика енергетичних установок (ЕУ) транспортних засобів. 

Тема 4. Кривошипношатунний і газорозподільни й механізми. 



 

Тема 5. Системи мащення і охолодження двигуна. 

Тема 6. Системи живлення ДВЗ. 

Тема 7. Електрообладнання транспортних засобів 

Тема 8. Загальні відомості про трансмісію. 

Тема 9. Зчеплення та коробка передач (КП) 

Тема 10. Ведучі мости. 

Тема 11. Ходові частини 

Тема 12. Рульове керування 

Тема 13. Гальмівне керування 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Експлуатація транспортних засобів  

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Транспортні засоби 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів 

та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля 

урбанізованих територій, у т.ч. вплив підприємств 

гірничо-добувної галузі на навколишнє середовище. 

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 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Цивенкова Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Значення та завдання експлуатаційної служби підприємств. 

Тема 2. Система планово-попереджувального ремонту та обслуговування транспортних засобів. 

Тема 3. Принципи організації ремонту та обслуговувань транспортних засобів на підприємствах. 

Тема 4. Основні правила експлуатації транспортних засобів та догляд за ними. 

Тема 5. Технологічний процес ремонту  

Тема 6. Технологія відновлення вантажопідйомного і транспортного обладнання. 

Тема 7. Організація виробничих процесів підприємств технічного сервісу. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



 

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 

ЗК09. 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) 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища. 

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. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Медична екологія  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Медична екологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК09. 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) 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Іщук Оксана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Медико- біологічні аспекти медичної екології. 

Тема 2. Екологічні фактори.  

Тема 3. Патогенетичні механізми впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на організм 

людини.  

Тема 4. Екологічні проблеми харчування.  

Тема 5. Емісія шкідливих сполук, физико-хімічний вплив, токсичність, нормування викидів.  

Тема 6. Теоретичні основи контролю та заходи забезпечення екологічної безпеки на виробництві. 

Тема 7. Біологічна безпека.  



 

Тема 8. Здоровий спосіб життя як шлях формування, збереження і зміцнення здоров’я сучасної 

людини.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Міжнародна екологічна політика  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародна екологічна політика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК02 Знання і критичне розуміння предметної області та 

професійної діяльності.  

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою, зокрема 

володіння професійною термінологією з технологій 

захисту 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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 

Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР02. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання природоохоронних завдань. 

ПР03. Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач.  

ПР13. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно міжнародним стандартам. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Глобальні екологічні проблеми. 

Тема 2. Теоретичні основи екологічної політики України. 

Тема 3. Міжнародна екологічна політика. 

Тема 4. Екологічна політика ЄС. 

Тема 5. Співпраця ЄС та України: екологічний аспект. 



 

Тема 6. Екологічна політика США. 

Тема 7. Міжнародні екологічні організації. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Загрози та ціннісні виклики глобального суспільства  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Загрози та ціннісні виклики глобального суспільства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК02 Знання і критичне розуміння предметної області та 

професійної діяльності.  

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою, зокрема 

володіння професійною термінологією з технологій 

захисту 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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 

Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР02. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання природоохоронних завдань. 

ПР03. Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач.  

ПР13. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно міжнародним стандартам. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Глобальне суспільство. 

Тема 2. Екологічна криза: причини та наслідки. 

Тема 3. Дефіцит традиційних природних ресурсів. 

Тема 4. Демографічний дисбаланс та прискорене старіння населення. 

Тема 5. Продовольча безпека. 



 

Тема 6. Ризики для здоров’я, пов’язані із зростаючим забрудненням довкілля. 

Тема 7. Соціальна нерівність. 

Тема 8. Деформації структур ринків та криза ефективності капіталовкладень. 

Тема 9. Криза світового геополітичного устрою та глобального економічного управління. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Метеорологія та кліматологія  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Метеорологія та кліматологія 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність до попередження забруднення довкілля 

та кризових явищ і процесів на урбанізованих 

територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Клименко Тетяна Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Введення в курс метеорології і кліматології.  

Тема 2. Склад і будова атмосфери. 

Тема 3. Сонячна радіація. 

Тема 4. Температура повітря. 

Тема 5. Водяна пара в атмосфері.  

Тема 6. Конденсація водяної пари.  

Тема 7. Опади. 

Тема 8. Термодинаміка атмосфери. 

Тема 9. Атмосферний тиск. Щільність повітря.  

Тема 10. Повітряні течії в атмосфері. 

Тема 11. Погода та її зміни 

Тема 12. Прогнозування погоди. 

Тема 13. Кліматоутворення. Кліматоутворюючі фактори. Фактори антропогенного впливу на 

клімат. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Вплив кліматичних змін на міські системи  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Вплив кліматичних змін на міські системи 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність до попередження забруднення довкілля 

та кризових явищ і процесів на урбанізованих 

територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна  

Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля в містах та громадах 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Глобальна кліматична система, складові та основні чинники її формування. 

Тема 2. Тенденцій глобальних змін клімату у світі та Україні. 

Тема 3. Стратегічні рамкові документи із запобігання та адаптації до змін клімату. 

Тема 4. Оцінка вразливості міських систем до кліматичних змін. 

Тема 5. Вплив громади на діяльність міських рад та роль комунікації при вирішенні проблем 

запобігання та адаптації до змін клімату 

Тема 6. Дослідження проблем рівності у процесі адаптації до змін клімату.  

Тема 7. Розробка заходів адаптації міських систем до кліматичних змін. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Технології захисту озеленених територій  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Технології захисту озеленених територій 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК06. Здатність до проектування систем і технологій 

захисту навколишнього середовища та забезпечення їх 

функціонування на урбанізованих територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Смаглій Віктор Олександрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями 

щодо їх реалізації у міському середовищі 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Еколого-фітомеліоративна функція зелених насаджень 

Тема 2. Містобудівельна та архітектурно-художня функції зелених насаджень 

Тема 3. Загальні поняття про планування урбанізованих територій та система озеленення в містах 

Тема 4. Нормативна база проектування об’єктів озеленення 

Тема 5. Природно-кліматичне зонування, принципи створення та формування зелених насаджень 

Тема 6. Діагностика стану зелених насаджень та догляд за ними 

Тема 7. Захист зелених насаджень, його місце в технології вирощування лісових і декоративних 

рослин. Фізико-хімічні основи застосування пестицидів. 

Тема 8. Класифікація засобів захисту їх асортимент і вимоги до нього. 

Тема 9. Санітарно-гігієнічні основи і способи застосування засобів захисту. 

Тема 10. Планування захисту озеленених територій. 

Тема 11. Ремонт, реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів 

Тема 12. Основи планування господарської діяльності підприємств зеленого будівництва 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Технології захисту заповідних територій  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Технології захисту заповідних територій 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК06. Здатність до проектування систем і технологій 

захисту навколишнього середовища та забезпечення їх 

функціонування на урбанізованих територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Смаглій Віктор Олександрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями 

щодо їх реалізації у міському середовищі 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 3. Правове забезпечення заповідної справи в Україні. 

Тема 4. Землі природно-заповідного фонду. 

Тема 5. Основні засоби збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 6. Структурні елементи та складові національної екомережі. 

Тема 7. Захист заповідних територій. 

Тема 8. Економічні аспекти управління природно-заповідним фондом. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Гідрологія та гідрогеологія  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Гідрологія та гідрогеологія 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

СК01. Здатність до попередження забруднення довкілля 

та кризових явищ і процесів на урбанізованих 

територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Вода. Поширення води у природі. Властивості води. 

Тема 2. Гідросфера. Колообіг води у природі. 

Тема 3. Предмет і задачі гідрології 

Тема 4. Типи водних об’єктів 

Тема 5. Гідрографія. Гідрографічна мережа 

Тема 6. Водозбір та річковий басейн 

Тема 7. Гідрологічні процеси. Поверхневий стік та умови його формування 

Тема 8. Гідрологічні процеси у річках 

Тема 9. Гідрологічні спостереження 

Тема 10. Руслові процеси 



 

Тема 11. Гідрологічні розрахунки 

Тема 12. Гідрологія озер 

Тема 13. Гідрологія водосховищ 

Тема 14. Гідрологія боліт 

Тема 15. Гідрологія підземних вод 

Тема 16. Гідрологія льодовиків 

Тема 17. Гідрогеологія. 

Тема 18. Облік водних ресурсів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Ресурси гідросфери  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Ресурси гідросфери 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

СК01. Здатність до попередження забруднення довкілля 

та кризових явищ і процесів на урбанізованих 

територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1.Біологічні ресурси гідросфери та їх поширення.  

Тема 2. Світовий океан, його розміри, рельєф та зони. 

Тема 3. Населення Світового океану. Розселення та поширення водних біоресурсів.  

Тема 4. Особливості Світового океану як продуцента біологічних ресурсів. 

Тема 5. Поняття про первинну та вторинну продукцію водних екосистем та шляхи її підвищення. 

Біологічне продукування у Світовому океані. 

Тема 6. Водні ресурси України. Розподіл і характеристика. Класифікація водних ресурсів.  

Тема 7. Водогосподарський баланс, водний кадастр.  

Тема 8. Регулювання водних ресурсів. Водне господарство в системі водогосподарського 

комплексу України.  



 

Тема 9. Водні екосистеми, якісні і кількісні характеристики водних об’єктів України. 

Тема 10. Водокористування загальне і спеціальне. Комплексне використання водних ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Стратегія сталого розвитку  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Стратегія сталого розвитку 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

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 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 

Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно міжнародним стандартам. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1 Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку. 

Тема 2 Виникнення, передісторія та основні поняття сталого розвитку. 

Тема 3 Саміт ООН «Порядок денний в галузі розвитку на період після 2015 року» .  

Тема 4 Суть концепції сталого розвитку. 

Тема 5 Соціоекологічні аспекти стратегії сталого розвитку. Екологічна політика і стратегія сталого 

розвитку. 

Тема 6 Вимірювання сталого розвитку (індикатори та індекси). 

Тема 7 Стратегія сталого управління урбоекосистемою. 

Тема 8 Стратегія сталого розвитку України. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Основи екологічної економіки  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи екологічної економіки 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

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 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Горобець Ольга Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно міжнародним стандартам. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Природні фактори і процеси антропогенного впливу на природу.  

Тема 2. Зміст основних процесів порушення природного середовища. 

Тема 3. Урахування природних факторів у економічній системі.  

Тема 4. Еколого-економічні інструменти. 

Тема 5. Методичні підходи до економічної оцінки природних факторів.  

Тема 6. Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

Тема 7. Практика реалізації концепції платного природокористування в Україні.  

Тема 8. Поняття та оцінка рівня екологізації. 

Тема 9. Механізми екологізації економіки. 

Тема 10. Управління процесами екологізації. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Радіаційна безпека довкілля  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Радіаційна безпека довкілля 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК01. Здатність до попередження забруднення довкілля 

та кризових явищ і процесів на урбанізованих 

територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Петрук Роман Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 
 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля в містах та громадах. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Радіоактивні джерела навколишнього природного середовища.  

Тема 2. Вплив випромінюванння на об’єкти навколишнього природного середовища.  

Тема 3. Характеристики радіоактивних випромінювань та одиниці їх вимірювань. 

Тема 4. Радіоактивне забруднення природних екосистем.  

Тема 5. Радіоактивне забруднення агроекосистем.  

Тема 6. Радіоактивне забруднення урбоекосистем.  

Тема 7. Радіоактивне забруднення техноекосистем.  

Тема 8. Методи радіоекологічнх досліджень.  

Тема 9. Радіоекологічний моніторинг. 

Тема 10. Основні правила безпеки при роботі і проживанні в сільській місцевості на забруднених 

радіоактивними речовинами територіях. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Радіобіологія та радіоекологія  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Радіобіологія та радіоекологія 

Назва спеціальної, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК01. Здатність до попередження забруднення довкілля 

та кризових явищ і процесів на урбанізованих 

територіях 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Загальна екологія», «Вступ до фаху». 

Викладач Герасимчук Людмила Олександрівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Загальної екології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля в містах та громадах. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Радіобіологія та радіоекологія як наука.  

Тема 2. Джерела іонізуючих випромінювань. 

Тема 3. Особливості впливу іонізуючих випромінювань на живі організми. 

Тема 4. Використання іонізуючих випромінювань у сфері агропромислового комплексу.  

Тема 5. Міграція радіонуклідів у наземних екосистемах. 

Тема 6. Міграція радіонуклідів у сільськогосподарських ланцюгах. 

Тема 7. Метаболізм основних дозоутворюючих радіонуклідів в організмі сільськогосподарських 

тварин. 

Тема 8. Заходи, спрямовані на зниження радіаційного забруднення сільськогосподарської 

продукції. 

Тема 9. Сучасний стан радіоактивно забруднених територій Житомирської області. 

Тема 10. Основні правила безпеки при роботі і проживанні в сільській місцевості на забруднених 

радіоактивними речовинами територіях. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Водопідготовка, водопостачання та водовідведення  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Водопідготовка, водопостачання та водовідведення 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Обґрунтування технології підготовки води.  

Тема 2. Сучасні технологічні схеми для підготовки питної води.  

Тема 3. Технологія підготовки питної води з підземних джерел.  

Тема 4. Децентралізоване водопостачання. 

Тема 5. Гігієнічні вимоги до якості питної води з підземних джерел.  

Тема 6. Вибір і охорона від забруднення джерел питного водопостачання. 



 

Тема 7. Водозабірні споруди підземних вод. 

Тема 8. Прояснення природних і стічних вод від грубодисперсних завислих речовин.  

Тема 9. Коагуляційне очищення природних вод. 

Тема 10. Очищення води флокулянтами.  

Тема 11. Електрофільтрування.  

Тема 12. Хімічне й електрохімічне очищення природних вод.  

Тема 13. Адсорбційне очищення природних вод.  

Тема 14. Знезараження води. 

Тема 15. Спеціальні способи підготовки води.  

Тема 16. Зм’якшення води. Корекція вмісту фтору в питній воді.  

Тема 17. Опріснення і знесолення води. 

Тема 18. Біологічне очищення води. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Системи водопостачання населених пунктів  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Системи водопостачання та санітарії міст та ОТГ 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Загальні відомості про водопостачання. 

Тема 2. Очищення водопровідної води. 

Тема 3. Зовнішні водопровідні мережі. 

Тема 4. Внутрішній водопровід будинку. 

Тема 5. Схеми внутрішніх водопроводів. 

Тема 6. Фільтри очищення води. 



 

Тема 7. Системи гарячого водопостачання. Теплоізоляція для гарячого водопостачання.  

Тема 8. Централізовані системи гарячого водопостачання. Водонагрівачі централізованої системи. 

Тема 9. Технічне обслуговування та догляд. 

Тема 10. Використання сонячної енергії для підігріву води. 

Тема 11. Випробування системи водопостачання. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Екологічна біохімія  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Хімія з основами біогеохімії 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК03. Здатність проводити спостереження та 

інструментальний і лабораторний контроль 

навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх 

факторів, з відбором зразків (проб) природних 

компонентів. 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань. 

Викладач Бордюг Наталія Сергіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР09. Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості 

навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою природоохоронного 

обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури з використанням нормативно-

методичної та технічної документації. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Предмет і завдання біохімічної екології. 

Тема 2. Еколого-біохімічні взаємодії за участю грибів.  

Тема 3. Еколого-біохімічні взаємодії за участю водоростей. 

Тема 4. Еколого-біохімічні взаємодії за участю вищих рослин.  

Тема 5. Еколого-біохімічні взаємодії за участю тварин. 

Тема 6. Стійкість та адаптація рослин до несприятливих факторів довкілля.  

Тема 7. Стійкість та адаптація тварин до умов існування 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Екологічна хімія  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна хімія 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК03. Здатність проводити спостереження та 

інструментальний і лабораторний контроль 

навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх 

факторів, з відбором зразків (проб) природних 

компонентів. 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-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) 

Кафедра ґрунтознавства та землеробства 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР02. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання природоохоронних завдань. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР09. Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості 

навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою природоохоронного 

обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури з використанням нормативно-

методичної та технічної документації. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Основні поняття екологічної хімії. 

Тема 2. Основні токсиканти навколишнього середовища.  

Тема 3. Колообіг хімічних елементів. 

Тема 4. Поняття граничнодопустимих концентрацій. Нормування атмосферного забруднення.  

Тема 5. Нормування забруднення водойм та грунтів. 

Тема 6. Методи моніторингу хімічного забруднення навколишнього середовища.  

Тема 7. Екологічна хімія атмосфери. 

Тема 8. Хімія озону, фреони, фотохімічний смог.  



 

Тема 9. Екологічна хімія гідросфери. 

Тема 10. Забруднювачі води – важкі метали, поверхнево-активні речовини. Очищення води.  

Тема 11. Екологічна хімія ґрунтів. 
Тема 12. Сполуки фосфору та пестициди в грунтах.  

Тема 13. Контроль хімічного забруднення продуктів рослинного та тваринного походження. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Оцінка впливу на довкілля  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Оцінка впливу на довкілля 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів 

та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля 

урбанізованих територій, у т.ч. вплив підприємств 

гірничо-добувної галузі на навколишнє середовище 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Петрук Роман Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Вступ в дисципліну. 

Тема 2. Методологічні основи наукового пізнання і творчості. 

Тема 3. Вибір напряму наукового дослідження. 

Тема 4. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

Тема 5. Впровадження результатів і ефективність наукових досліджень. 

Тема 6. Організація праці в науковому колективі. 

Тема 7. Застосування комп'ютерної техніки в наукових дослідженнях. 

Тема 8. Математичне моделювання на ЕОМ. 

Тема 9. Основи планування експерименту. 

Тема 10. Обробка результатів експерименту. 

Тема 11. Статистична обробка результатів експериментів. 

Тема 12. Використання математичних пакетів для оптимізації. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Проектування природоохоронних систем та обладнання  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Проектування природоохоронних систем та обладнання 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів 

та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля 

урбанізованих територій, у т.ч. вплив підприємств 

гірничо-добувної галузі на навколишнє середовище 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Петрук Роман Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Об'єкт, предмет і основні завдання «Проектування природоохоронних систем та 

обладнання». 

Тема 2. Правові аспекти природоохоронної діяльності. 

Тема 3. Природоохоронні об’єкти. Принципи проектування. 

Тема 4. Склад проектної документації. 

Тема 5. Наукове обґрунтування проекту. Патентний пошук. 

Тема 6. Особливості проектування природоохоронних об’єктів. 



 

Тема 7. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві 

підприємств і споруд. 

Тема 8. Екологічна експертиза проектів. 

Тема 9. Введення об’єктів у експлуатацію. 

Тема 10. Екологічна безпека атмосфери. 

Тема 11. Природоохоронні способи очищення газопилових викидів. 

Тема 12. Фізико-хімічні методи очищення газових потоків. 

Тема 13. Екологічна безпека гідросфери. 

Тема 14. Природоохоронні споруди для очистки стічних вод від твердих часток та маслопродуктів. 

Тема 15. Природоохоронні споруди для очистки стічних вод від розчинних та органічних домішок. 

Тема 16. Очищення та відведення поверхневого стоку з проммайданчиків. 

Тема 17. Екологічна безпека літосфери та природоохоронні способи її захисту. 

Тема 18. Полігони ТПВ.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Екологічна паспортизація територій, об’єктів та явищ  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна паспортизація територій, об’єктів та явищ 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів 

та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля 

урбанізованих територій, у т.ч. вплив підприємств 

гірничо-добувної галузі на навколишнє середовище 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Аристархова Елла Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Теоретичні основи та практичні підходи до паспортизації територій, об'єктів та явищ. 

Тема 2. Концептуальні основи та правові норми паспортизації територій, об'єктів та явищ. 

Тема 3. Методологія проведення паспортизації. 

Тема 4. Поняття та основні характеристики процесу екологічної паспортизації, види екологічних 

паспортів.  

Тема 5. Паспортизація потенційно-небезпечних об'єктів. 

Тема 6. Екологічна паспортизація підприємств та відходів. 

Тема 7. Екологічні паспорта територій, малих річок та явищ. 

 



 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Проектування і розрахунок санітарно-захисних зон  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Проектування і розрахунок санітарно-захисних зон 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів 

та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля 

урбанізованих територій, у т.ч. вплив підприємств 

гірничо-добувної галузі на навколишнє середовище 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Аристархова Елла Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Теоретичні й методологічні основи розрахунку та проектування СЗЗ 

Тема 2. Зони впливу забруднюючих речовин на виробництві та у довкіллі 

Тема 3. Оцінювання екотоксикологічної обстановки місцевості 

Тема 4. Основні етапи організації СЗЗ  

Тема 5. Розрахунки та проектування СЗЗ 

Тема 6. Вимоги до водоохоронних зон водних об'єктів 

Тема 7. Методи визначення меж ССЗ (на прикладі КП «Житомирводоканал») 

Тема 8. Побудова нормативної та розрахункової відкоригованої СЗЗ. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Альтернативні джерела енергії  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Альтернативні джерела енергії 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Іщенко Віталій Анатолійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу 

людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  



 

Тема 1. Традиційна енергетика. Принцип прямого перетворення хімічної енергії палива в 

електричну енергію. Воднева енергетика. Паливний елемент і електрохімічний генератор (ЕХГ). 

Біоенергетика.  

Тема 2. Основні елементи і принципові схеми систем сонячного теплозабезпечення. 

Характеристики сонячного колектору.  

Тема 3. Вітроенергетика. Режими роботи ВЕУ и показники їх ефективності. Екологічні наслідки і 

боротьба з ними.  

Тема 4. Гідроенергетика. Використання геотермальной енергії.  

Тема 5. Енергія хвиль. Пристрої для перетворення енергії хвиль. Водяний стовп, що коливається. 

Утка Солтеру. Енергія припливів.  

Тема 6. Сучасні енергетика і транспорт. Електромобілі і електробуси. Літій-іонні акумулятори і 

електрохімічні конденсатори (суперконденсатори). Гібридні системи. Електрохімічна екологія. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Енергоменеджмент та енергоаудит  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Енергоменеджмент та енергоаудит 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 

Лесь Анастасія Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу 

людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Тема 1 Визначення енергоаудиту та енергетичного менеджменту. 

Тема 2. Структура та тенденції розвитку енергетики. 

Тема 3. Енергопостачання та енерго-споживання. 

Тема 4. Енергетика і навколишнє середовище. 



 

Тема 5. Енергетична політика та організаційно-технічні заходи підвищення енергоефективності 

виробництва і споживання енергії.  

Тема 6. Енергетика рухомого складу. 

Тема 7. Основи енергоаудиту. 

Тема 8. Методика проведення енергетичного аудиту дистанції електропостачання.  

Тема 9. Енергетичний аудит систем електричного рухомого складу. 

Тема 10. Енергетичний аудит систем теплопостачання. 

Тема 11. Енергетичний аудит систем електропостачання. 

Тема 12. Енергетичний аудит систем освітлення. 

Тема 13. Економічна оцінка енергозберігаючих заходів. 

Тема 14. Метод FMEA (метод аналізу видів і наслідків потенційних дефектів). 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Іщенко Віталій Анатолійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу 

людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Енерго- та ресурсозберігаючі технології як один з чільних факторів інтенсивного типу 

економічного розвитку. 



 

Тема 2. Енергетика рухомого складу. Методи оцінки витрат електроенергії електричним рухомим 

складом. Основні напрямки мінімізації витрат електроенергії 

Тема 3. Системи акумулювання електроенергії. 

Тема 4. Енергозбереження засобами електропривода 

Тема 5. Системи поточного моніторингу технічного стану, залишкового ресурсу та визначення 

ризиків довготривалої експлуатації ЕРС 

Тема 6. Аналіз технологій діагностування стану тягового електроприводу рухомого складу 

Тема 7. Стаціонарні та бортові діагностичні системи ЕРС. Збір, обробка та зберігання інформації 

Тема 8. Метод FMEA (метод аналізу видів і наслідків потенційних дефектів). Опис методу FMEA. 

Економічні основи застосування методу. Процедура FMEA. Аналіз потенційних відмов і оцінка 

досягнутого рівня якості розглянутого об'єкта. Умови ефективного використання FMEA 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Екобіотехнології  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екобіотехнології 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Аристархова Елла Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу 

людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Передумови виникнення та перспективи розвитку екологічних технологій.  

Тема 2. Основні напрями використання екобіотехнологій. 



 

Тема 3. Молекулярні основи біотехнології. Мікроорганізми як найбільш перспективні об'єкти 

екобіотехнологій. 

Тема 4. Принципи, поняття та методологія біоінженерії. 

Тема 5. Екобіотехнології генетичної модифікації та особливості створення геномодифікованих 

організмів. 

Тема 6. Екобіотехнології клонування генів та організмів. 

Тема 7. Екобіотехнології знезараження токсикантів та утилізації відходів. 

Тема 8. Екобіотехнології контролю за станом навколишнього середовища. Біологічний моніторинг 

та біологічна ремедіація природних й штучних середовищ. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Проектування машин та обладнання для біотехнологій  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Проектування машин та обладнання для біотехнологій 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Цивенкова Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема1. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві. Основні поняття, терміни і визначення. 

Тема 2. Основи виробництва дизельного біопалива. 

Тема 3. Основи використання дизельного біопалива. 

Тема 4. Основи виробництва біоетанолу. 

Тема 5. Основи використання біоетанолу. 

Тема 6. Основи процесу піролізу рослинної біомаси. 



 

Тема 7. Основи використання піролізної олії. 

Тема 8. Основи виробництва біогазу. 

Тема 9. Використання біогазу на теплові потреби 

Тема 10. Використання біогазу для отримання електроенергії 

Тема 11. Основи виробництва генераторного газу (ГГ). 

Тема 12. Використання генераторного газу на теплові потреби. 

Тема 13. Використання генераторного газу для отримання електроенергії. 

Тема 14. Основи виробництва твердих біопалив з рослинної сировини с.-г. походження. 

Тема 15. Використання твердих палив на теплові потреби. 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Проектування машин та обладнання для біотехнологій  
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Проектування машин та обладнання для біотехнологій 

Назва спеціальної та загальної 

компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів у 

т.ч. як джерел альтернативної енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з відходами 

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) 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

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 Цивенкова Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Екологічної безпеки та економіки природокористування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві. Основні поняття, терміни і визначення. 

Тема 2. Проектування машин і обладнання для виробництва дизельного біопалива. 

Тема 3. Проектування машин і обладнання для виробництва  та використання біоетанолу. 

Тема 4. Проектування машин і обладнання для виробництва і використання біогазу 

Тема 5. Проектування машин і обладнання для виробництва і використання генераторного газу з 

рослинної сільськогосподарської сировини 



 

Тема 6. Проектування машин і обладнання для виробництва і використання піролізної олії з 

рослинної сільськогосподарської сировини 

Тема 7. Проектування машин і обладнання для виробництва і використання твердих біопалив з 

рослинної сільськогосподарської сировини. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): система оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 
  



 

Експлікаційні форми дисциплін вибіркової компоненти кафедри 

екологічної безпеки та економіки природокористування для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОС «Бакалавр» 

спеціальності 101 «Екологія» 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Екотехнології 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екотехнології 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу 

на стан навколишнього середовища та виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 3 курс, 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Біологія», «Хімія з основами 

біогеохімії», «Загальна екологія» 

Викладач Аристархова Елла Олександрівна 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Передумови виникнення та перспективи розвитку екологічних технологій. 

Тема 2. Основні напрями використання екобіотехнологій. 

Тема 3. Молекулярні основи біотехнології. Мікроорганізми як найбільш перспективні об'єкти 

екобіотехнологій. 

Тема 4. Принципи, поняття та методологія біоінженерії. 

Тема 5. Екобіотехнології генетичної модифікації та особливості створення геномодифікованих 

організмів. 

Тема 6. Екобіотехнології клонування генів та організмів. 



 

Тема 7. Екобіотехнології знезараження токсикантів та утилізації відходів. 

Тема 8. Екобіотехнології контролю за станом навколишнього середовища. Біологічний 

моніторинг та біологічна ремедіація природних й штучних середовищ. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Органічне виробництво 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Органічне виробництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Знання сучасних досягнень національного та 

міжнародного екологічного законодавства. 

Здатність до опанування міжнародного та 

вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем. 

Здатність       до       участі       в       управлінні 

природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 3 курс, 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Біологія», «Хімія з основами 
біогеохімії», «Загальна екологія», «Екологічна 

безпека» 

Викладач Смаглій Віктор Олександрович 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

ПР 17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних 

природоохоронних заходів. 

ПР 22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Основні принципи та вимоги до органічного виробництва. 

Тема 2. Органічне землеробство. 

Тема 3. Перехід до органічного виробництва. 

Тема 4. Загальні відомості із живлення і росту рослин. 

Тема 5. Нульовий обробіток ґрунту. 

Тема 6. Мікробіологічні препарати в органічному землеробстві. 



 

Тема 7. ЕМ – технологія. Технологія органічного виробництва. 

Тема 8. Захист рослин від шкідників і хвороб в органічному виробництві. 

Тема 9. Боротьба з бур’янами в органічному землеробстві. 

Тема 10. Сівозміни в органічному виробництві. 

Тема 11. Особливості розвитку ринку органічної продукції. 

Тема 12. Еколого-економічний аналіз сучасного стану та тенденції розвитку органічного 

сільського господарства в Україні. 

Тема 13. Основні правила маркування органічної продукції. 

Тема 14. Вплив органічного виробництва на стан довкілля сільських селітебних територій. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи ГІС-технологій 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи ГІС-технологій 

Назва загальної компетентності, на 
розвиток якої спрямована дисципліна 

 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни(семестр) 3 курс, 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни: «Вища математика», «Фізика з 

основами біофізики», «Ландшафтна екологія», 

«Біогеографія», «Сучасні інформаційні 

технології» 

Викладач Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження 

на довкілля. 

ПР 08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень. 

ПР 10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

ПР 11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Математичні основи картографування місцевості. 

Тема 2. Основи дистанційного зондування Землі. 

Тема 3. Комп’ютерні ГІС-технології. 

Тема 4. Картографічні методи дослідження. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи екологічної економіки 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи екологічної економіки 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Вища математика», «Інформаційні 

системи та технології» 

Викладач Горобець Ольга Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

ПР 22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Природні фактори і процеси антропогенного впливу на природу. 

Тема 2. Зміст основних процесів порушення природного середовища. 

Тема 3. Урахування природних факторів у економічній системі. 

Тема 4. Еколого-економічні інструменти. 

Тема 5. Методичні підходи до економічної оцінки природних факторів. 

Тема 6. Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

Тема 7. Практика реалізації концепції платного природокористування в Україні. 

Тема 8. Поняття та оцінка рівня екологізації. 

Тема 9. Механізми екологізації економіки. 

Тема 10. Управління процесами екологізації. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Екологічний менеджмент 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Знання сучасних досягнень національного та 

міжнародного екологічного законодавства. 

Здатність    до    опанування    міжнародного    та 

вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Загальна екологія»» 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР07. Розв’язувати проблему у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сутність, задачі та принципи екологічного менеджменту. 

Тема 2. Інструменти екологічного менеджменту. 

Тема 3. Еколого-економічні засади екологічного менеджменту. 

Тема 4. Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування. 

Тема 5. Інновації екологічного менеджменту. 



 

Тема 6. Зелена економіка. 

Тема 7. Цифрова економіка та суспільство. 

Тема 8. Економічний інструментарій «зеленої економіки». 

Тема 9. Екологічний маркетинг. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Економіка підприємств 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Економіка підприємств 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Вища математика», «Інформаційні 

системи та технології» 

Викладач Данкевич Євген Михайлович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Тема 4. Ринок і продукція 

Тема 5. Інноваційна діяльність 

Тема 6. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. 

Тема 7. Економічна безпека та антикризова діяльність. 

Тема 8. Екологічна безпека діяльності підприємства. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Міжнародні проєкти та академічна мобільність 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародні проєкти та академічна мобільність 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність до опанування міжнародного та 

вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем. 

Здатність        до        участі        в        управлінні 

природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Загальна екологія»» 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 
Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями 

та/або екологічними проектами. 

ПР 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

ПР 22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Стандарти проєктного менеджменту. 

Тема 2. Загальна характеристика управління міжнародними програмами та проєктами. 

Тема 3. Процеси управління міжнародними програмами та проєктами. 

Тема 4. Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування досліджень. 

Тема 5. Міжнародні державні і приватні фонди. 



 

Тема 6. Пошук джерел фінансування проєктів. Фандрайзинг. 

Тема 7. Особливості формування та реалізації міжнародних проєктів на сучасному етапі. 

Тема 8. Організаційні питання управління міжнародними проєктами та програмами. 

Тема 9. Особливості розвитку міжнародної академічної мобільності в Україні в контексті 

загальноосвітніх тенденцій. 

Тема 10. Чинники та бар’єри міжнародної академічної мобільності молодих вчених. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Глобальні зміни клімату та їх вплив на довкілля 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Глобальні зміни клімату та їх вплив на довкілля 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу 

на стан навколишнього середовища та виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 
діяльністю. 

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) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Загальна екологія»» 

Викладач Лесь Анастасія Володимирівна 

Ращенко Анастасія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування 

ПР 11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Опис глобальної кліматичної системи та її складових. 

Тема 2. Глобальні зміни клімату. 

Тема 3. Чинники формування глобального клімату. 

Тема 4. Глобальні зміни клімату в Україні. 

Тема 5. Стратегічні рамкові документи з адаптації до змін клімату. 

Тема 6. Вразливість територій до кліматичних змін. 



 

Тема 7. Вплив громади на діяльність міських рад. Роль комунікації. 

Тема 8. Проблема рівності у процесі до змін клімату. 

Тема 9. Оцінка вразливості територій до змін клімату. 

Тема 10. Розробка заходів адаптації території до кліматичної зміни. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Урбоекологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Урбоекологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до критичного осмислення основних 

теорій, методів та принципів природничих наук. 

Розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та 

соціально-економічних наук. 

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу 

на стан навколишнього середовища та виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Здатність проводити екологічний моніторинг та 

оцінювати поточний стан 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, 3-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

101 «Екологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Дисципліни «Загальна екологія», «Екологія 

людини», «Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище» 

Викладач Климчик Ольга Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та 

поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Наукові основи урбоекології. 



 

Тема 2. Місто і міське 

середовище. Тема 3. Людина і 

міське середовище. 

Тема 4. Функціональне зонування території 

міста. Тема 5. Геологічне середовище міста. 

Тема 6. Водне середовище міста. 

Тема 7. Повітряне середовище 

міста. Тема 8. Рослинний світ 

міста. 

Тема 9. Тваринний світ 

міста. Тема 10. 

Інфраструктура міста. Тема 

11. Міське господарство. 

Тема 12. Фактори, що визначають якість міського середовища. 

Тема 13. Вплив антропогенної діяльності на природний ландшафт. 

Тема 14. Фізичне та хімічне забруднення міського середовища. 

Тема 15. Екологічні проблеми, пов’язані з утворенням та накопиченням відходів та 

хімічне забруднення міського середовища. 

Тема 16. Екологічні проблеми житла. 

Тема 17. Науково-проектні роботи і екологічні проблеми в 

містобудуванні. Тема 18. Управління екологічною безпекою міста. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у 

формі заліку. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Екологічна біохімія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Екологічна біохімія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність до критичного осмислення основних теорій, 

методів та принципів природничих наук. 

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) 

101 «Екологія» 

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 Бордюг Наталія Сергіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра екологічної безпеки та економіки 

природокористування 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень у сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань: 

Тема 1. Предмет і завдання біохімічної екології. 

Тема 2. Еколого-біохімічні взаємодії за участю грибів. 

Тема 3. Еколого-біохімічні взаємодії за участю водоростей. 

Тема 4. Еколого-біохімічні взаємодії за участю вищих 

рослин. Тема 5. Еколого-біохімічні взаємодії за участю 

тварин. 

Тема 6. Стійкість та адаптація рослин до несприятливих факторів 

довкілля. Тема 7. Стійкість та адаптація тварин до умов існування. 

Результати оцінювання (форми, критерії): Система оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у 

формі заліку. 


