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Опис дисципліни 

 

 «Екологія» є дисципліною, яка сприяє формуванню в майбутніх фахівців системних, 

комплексних знань та практичних навичок їх застосування з питань правової охорони довкілля, 

забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки, досягнення сталого 

розвитку суспільства. 

 Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички в сфері управління екологічною 

безпекою, захисту довкілля від забруднення, контролю та моніторингу довкілля; процедури здійснення 

екологічного аудиту; технологій переробки і організації утилізації промислових та твердих побутових 

відходів; оцінки впливу будь-якого виду господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я 

населення. 

 Мета курсу «Екологія» - засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії 

людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище 

та його зворотну дію, методи управління процесами природокористування, у тому числі економічні. 

 Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання 

методів екологічного менеджменту, аудиту і маркетингу. 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Наукові засади раціонального 

природокористування й 

охорони навколишнього 

знати та розуміти фундаментальні і прикладні 

аспекти наук про довкілля; 

знати на рівні новітніх досягнень основні 

Тести, 

питання 



 

середовища концепції природознавства, сталого розвитку і 

методології наукового пізнання 

2 Форми антропогенного впливу 

на навколишнє середовище 

уміти оцінювати потенційний вплив 

техногенних об’єктів та господарської 

діяльності на довкілля 

Тести, 

питання 

3 Проблеми раціонального 

природокористування і 

охорони довкілля в світі й 

Україні 

уміти використовувати концептуальні 

екологічні закономірності у професійній 

діяльності 

Тести, 

питання 

4 Екологічна безпека та 

політика екобезпечного 

розвитку 

знати правові та етичні норми для оцінки 

професійної діяльності, розробки та реалізації 

соціально-значущих екологічних проектів в 

умовах суперечливих вимог; 

уміти оцінювати потенційний вплив 

техногенних об’єктів та господарської 

діяльності на довкілля 

Тести, 

питання 

5 Управління екологічною 

безпекою в Україні 

демонструвати здатність до організації 

колективної діяльності та реалізації 

комплексних природоохоронних проектів з 

урахуванням наявних ресурсів та часових 

обмежень; 

знати правові та етичні норми для оцінки 

професійної діяльності, розробки та реалізації 

соціально-значущих екологічних проектів в 

умовах суперечливих вимог 

Тести, 

питання 

6 Екологічний аудит уміти доносити зрозуміло і недвозначно 

професійні знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців і широкого загалу 

Тести, 

питання 

7 Екологічна паспортизація 

об’єктів 

уміти розв’язувати широке коло екологічних 

проблем та задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та використання 

теоретичних, так і експериментальних методів 

Тести, 

завдання, 

питання 

8 Оцінка впливу на довкілля та 

проблеми її організації 

уміти доносити зрозуміло і недвозначно 

професійні знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців і широкого загалу 

Задачі, 

тести, 

питання 

9 Екологічний моніторинг. 

Система екологічної 

інформації 

уміти оцінювати потенційний вплив 

техногенних об’єктів та господарської 

діяльності на довкілля 

Тести, 

завдання, 

питання 

10 Планування раціонального 

природокористування та 

уміти використовувати концептуальні 

екологічні закономірності у професійній 

Тести, 

завдання, 



 

охорони навколишнього 

середовища 

діяльності питання 

11 Економічний 

механізм 

природокористування та 

ефективність здійснення 

природоохоронних заходів 

вміти розраховувати платежі за використання 

природних ресурсів і захоронення відходів 

Задачі, 

питання 

12 Науково-технічний прогрес та 

довкілля 

 

уміти доносити зрозуміло і недвозначно 

професійні знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців і широкого загалу; 

уміти оцінювати потенційний вплив 

техногенних об’єктів та господарської 

діяльності на довкілля 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30 % 40 % 30 % 100 % 

1. Опитування під час 

занять (теми 1 – 6) – 5 балів 

за тему – макс. 30 балів 

2. Модульна контрольна 

робота – макс. 70 балів. 

1. Опитування під час занять 

 (теми 7 – 12) – 5 балів за 

тему – макс. 30 балів 

2. Модульна контрольна 

робота – макс. 70 балів 

1. Активна участь у 

тренінгах – макс. 20 балів. 

2. Написання КПІЗ – макс. 

60 балів. 

3. Захист КПІЗ – макс. 20 

балів. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5267%2Fj.msl.2020.5.028?_sg%5B0%5D=0OvvaRtijYkpSoFEPIpjMJ9s3aBf5cgPiwL1b3a8--gAIrFzoiug2WqxGu2rj0e8Z9bziiXy6ngBBWGW2dlwvVSbUA.91BV4-lwWu1dgS7tw9ebYE92HrbxuY-roTnazfSxjatHJj9jo3fmHD13UVbFXOJEvCsDqubuv2Cgs9-7n7azCg


 

Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 

добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 

задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
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