
№ 

заняття 

Назва розділів, тем та зміст занять Вид заняття Аудит. Сам 

ост. 

Форма 

контр. 

Основні вимоги до знань та умінь з 

теми 

Науково-

методич. 

літерат. 

1 Розділ 1. Формування засад 

екології людини як науки  
1.1 Фактори конкретних умов 

існування людини 

Зміст, мета та завдання дисципліни.  

Методична основа дисципліни 

Лекція 2   ЗНАТИ: 

Зміст, мета та завдання дисципліни. 

Технологічний та психологічний 

фактори умов існування людини.  

Методи екології людини. 

[1], 5-13 

[3], 19-20 

СРС Місце екології людини в системі 

природничих і гуманітарних наук.  

Самостійна 

робота  

 2  ЗНАТИ: 

 

[4], 11-13 

 

СРС Зародження і розвиток екології 

людини 

Самостійна 

робота  

 2  ЗНАТИ: 

 

[4], 15-20 

2 1.2 Планетарні впливи на людство 

Взаємовплив зовнішніх оболонок 

планети та людини 

Лекція  2    [4], 41-57 

СРС Вплив природних факторів на 

людину.  Вплив ендогенних 

геодинамічних процесів, фізичних 

полів Землі на стан людства 

Самостійна 

робота  

 2  Будова Галактики та її вплив на 

людський організм 

[4], 28-31 

[4], 57-75 

СРС Залежність конституції тіла та 

расових особливостей людини від 

кліматогеографічних умов її життя 

Самостійна 

робота  

 2   [4], 75-79 

3 1.3 Еколого-демографічний стан 

людства 

Зв’язок між демографічними і 

глобальними екологічними 

проблемами 

     [4], 253-

259 



СРС Концепція екологічного ризику для 

здоров’я людини та довкілля 

Поняття екологічного ризику. 

Аналіз впливу факторів ризику, 

управління та оцінка екологічного 

ризику  

Лекція   2  ЗНАТИ: 

Поняття та оцінка ризику. Види 

екологічного ризику. Ідентифікація 

ризику. Категорії стану здоров’я 

населення 

[2], 182-

188 

СРС Принципи оцінки та управління 

екологічним ризиком. Заходи щодо 

управління екологічним ризиком. 

Лекція   2  ЗНАТИ: 

Процес оцінки характеру впливу 

забруднювачів на людину та довкілля. 

Процес оцінки токсичності. 

[2], 197-

205 

4 Практична робота № 1  

Регіональні дослідження стану 

захворюваності населення 

     [4], 317-

319 

СРС Вплив екологічних і соціальних 

факторів на демографічні процеси і 

здоров’я громадян України 

Самостійна 

робота  

 2   [4], 259-

268 

5 Семінарське заняття з тем розділу 

1 «Формування засад екології 

людини як науки» 

Семінар  2  Поточне  ЗНАТИ: 

Питання тем розділу 1 « Формування 

засад екології людини як науки » 

 

1 Р. 2 Екологічні фактори здоровя 

людини 

2.1 Здоров’я та його 

вимірювання 

Поняття, ознаки і моделі здоров’я. 

Критерії та рівні здоров’я. 

Лекція  2   ЗНАТИ: 

Визначення поняття  здоров’я. Рівні 

дослідження. Фактори, від яких 

залежить  здоров’я. Суть медичної, 

біологічної, біосоціальної, цінностної 

та інтегральної моделі   здоров’я.  

[1], 14-24 

[3], 12-13 

[4], 181-

184 

СРС Сучасні концепції оптимального 

функціонування системи «довкілля-

здоров’я людини» 

Самостійна 

робота  

 2  ЗНАТИ: 

Роль медичної та демографічної 

статистики у визначенні  здоров’я 

людини. Підходи та критерії  щодо 

характеристики  здоров’я особистості.  

[2], 45-50 

СРС Медико-екологічна діагностика   2   [4], 204-

210 

2 Практична робота № 1      [4], 311-



Діагностика індивідуального 

здоровя  

312 

СРС  1.1 Фізіологічні основи 

адаптації 

Поняття, види, «ціна» адаптації. 

Фази біологічної адаптації за Г. 

Сельє. Механізми пристосування 

організму до довкілля. 

Лекція  2  ЗНАТИ: 

Фенотипічна та фенотипічна адаптація, 

«ціна» та три фази адаптації. 

Гомеостаз, саморегуляція організму.  

[1], 27-30 

[3], 42-45 

3 Адаптогенні фактори 

Адапційний синдром та стрес-

реакція. Роль гіпоксії в адаптації 

та дезадаптації. 

    ЗНАТИ: 

Стрес та стрес-фактор. Наслідки стресу 

для людини. Гіпоксія, її види та 

наслідки 

[4], 243-

250 

[1], 31-35 

 

СРС Загальні закономірності 

адаптації людини 

  2   [4], 241-

243 

4 Практична робота № 2 

Зясування загальних 

закономірностей адаптації 

організму людини до різних 

умов 

     [4], 309-

311 

СРС Імунітет та толерантність. Реакція 

організму на вплив зовнішнього 

фактора 

Самостійна 

робота 

 2  ЗНАТИ: 

Імунітет та толерантність. Реакція 

організму на вплив зовнішнього 

фактора: типи реагування – спринтер, 

стаєр та мікст.  

[3], 46-47 

5 Особливості імунної системи  Лекція 2   Функції основних складників імунітету 

та самокорекція імунітету 

[4], 243-

250 

 

СРС Ендоекологія організму та роль 

бактерій в організмі людини 

  4   [4], 184-

188 

 

6 Самоочищення організму. 

Інтоксикація організму та роль 

окремих органів у його очищенні 

     [4], 216-

218 

[4], 189-

197 

 

СРС Біоритми організму людини   4    



7 Семінарське заняття з тем розділу 

2 «Довкілля та здоров’я людини – 

роль природи та технологій» 

Семінар  2  Поточне  ЗНАТИ: 

Питання тем розділу 1 «Довкілля та 

здоров’я людини – роль природи та 

технологій» 

 

1 3  Стан довкілля та здоров’я  

людини 

3.1 Фізичні фактори впливу (шум і 

вібрації, електричне, магнітне 

іонізуюче випромінювання) 

 

    ЗНАТИ: 

Дія вібрації, шуму, інфразвукових 

коливань та електромагнітних полів на 

організм людини. 

[3], 93-95 

[4], 98-108 

 

СРС Синдром комп’ютерного стресу   4   [4], 114-

118 

 

СРС Вплив мобільного зв’язку на 

здоров’я  

  4   [4], 118-

120 

 

2 3.2 Хімічні фактори забруднення 

довкілля 

Токсичність хімічних елементів. 

Мутагенність та її вплив на 

людський організм 

     [4], 136-

141 

СРС Вплив на організм солей важких 

металів 

  4   [4], 121-

130 

 

СРС Пестициди та їх дія на організм 

людини 

  4   [4], 131-

136 

 

3 3.3 Біохімічні фактори негативного 

впливу на людину 

Макрокомпоненти, їх властивості і 

вплив на організм людини 

     [4], 142-

150 

 

СРС Мікрокомпоненти і особливості 

їхнього впливу на людський 

організм 

  4   [4], 151-

156 

 

4 Ендемічні захворювання 

Людина в умовах надлишку та 

Лекція 2   ЗНАТИ: 

Наслідки мікро-, гіпо- та 

[1], 36-39 

[3], 68-70 



недостачі хімічних елементів в 

природних умовах. Біогеохімічні 

провінції. 

гіперелементозів. Ендемічні 

захворювання: інфекційні та 

неінфекційні. Приклади: флюороз, 

ендемічний зоб, анемія, сечокам’яна 

хвороба, карієс, хвороба Кашина-Бека  

[2], 84-86 

СРС Особливості негативного впливу 

мікроелементів-канцерогенів 

  2   [4], 156-

159 

 

СРС 3.4 Вплив техногенних факторів 

Глобальна міграція забруднювачів  

  4   [4], 160- 

162 

 

5 Практична робота       

СРС Шляхи надходження елементів-

забруднювачів в організм людини 

  4   [4], 162- 

164 

 

6 Практична робота        

7 Семінарське заняття з тем розділу 

3 «Стан довкілля та здоров’я 

людини» 

Семінар  2  Поточне  ЗНАТИ: 

Питання тем розділу 3 «Стан довкілля 

та здоров’я людини» 

 

1 4 Аутогенні аспекти екопатології 

 4.1 Біологічні і соціальні фактори 

впливу на людський організм 

Здоровий стиль життя. 

Лекція 2    [4], 165-

176 

 

СРС 4.2 Хімічна залежність.  

Фармакоагенти та соціальні ліки як 

різновид ксенобіотиків. 

  4  ЗНАТИ: 

Наслідки поширеного і 

неконтрольованого використання 

фармакоагентів. Хімічна залежність та 

толерантність. 

[3], 76-77 

[1], 59-64 

СРС Соціальні ліки: кофеїн, нікотин, 

алкоголь, наркотичні речовини. 

Самостійна 

робота 

 4  ЗНАТИ: 

Соціальні ліки: приклади, дія та 

наслідки.  Кофеїн, нікотин, алкоголь, 

наркотичні речовини. 

[1], 65-74 

2 1.1 Екологія харчування  

Сутність раціонального харчування 

Лекція 2    [4], 226-

236 

 

СРС Якість харчування: мікроелементи,   3  ЗНАТИ: [1], 75-78 



вітаміни, біологічно активні 

компоненти, ферменти. 

Мікроелементи, вітаміни, біологічно 

активні компоненти, ферменти: їх 

характеристика, приклади, роль в 

здоровому харчуванні. 

3 Практична робота 4 

Розроблення екологічно 

збалансованого харчування 

     [4], 313-

314 

 

СРС Проблема використання 

геномодифікованих організмів в 

продуктах харчування 

Самостійна 

робота 

 3  ЗНАТИ: природа ГМО, методи та 

галузі використання, вплив продуктів, 

що містять ГМО, на стан здоров’я 

[3], 21-32 

4 Харчові добавки: їх характеристика, 

класифікація, призначення та 

наслідки споживання. Індекси 

класів харчових добавок. 

Лекція 2   ЗНАТИ: 

Класифікація харчових добавок 

(барвники, консерванти, стабілізатори, 

модифіковані крохмали та ін.).  

Індекси класів харчових добавок. 

[1], 79-83 

СРС Сучасні тенденції в екології 

харчування. Нормативні документи, 

що регламентують використання 

харчових добавок в харчової 

промисловості. 

Самостійна 

робота 

 4  ЗНАТИ: 

Сучасні тенденції в екології 

харчування. Нормативні документи, 

що регламентують використання 

харчових добавок в харчової 

промисловості. 

[1], 83-86 

5 1.2 Екологія житла 

Специфіка умов житлового 

середовища. Забруднюючі речовини 

в приміщенні: джерела, дія, 

наслідки 

Лекція  2   ЗНАТИ: 

Специфіка умов житлового 

середовища. Різниця між атмосферою 

житла та зовнішнього повітря. 

Забруднюючі речовини в приміщенні, 

будівельні матеріали, побутова хімія 

 

 

[1], 88-91 

СРС Специфічна дія формальдегіду, 

радону, азбесту. 

  3  ЗНАТИ: 

Специфічна дія формальдегіду, радону, 

азбесту. Використання побутових 

приладів та засобів в приміщенні 

[1], 91-95 

СРС Вплив препаратів побутової хімії та 

побутових приладів і засобів в 

приміщенні 

Лекція  2 3   [4], 176-

180 

 



 

 

 

 

 

Курс навчання 3 4 Всього 

Семестр 5 6 7 8 

Повний обсяг годин на предмет    54 54 

У тому числі аудиторних занять    36 36 

З них:                                                        лекції    30 30 

        семінарські    6 6 

Кількість годин на самостійну роботу    18 18 

Підсумкові форми контролю    Залік Залік 
 

 

 

6 Семінарське заняття з тем розділу 

4  «Аутогенні аспекти 

екопатології» 

Семінар  2  Поточне  ЗНАТИ: 

Питання тем розділу 4 «Аутогенні 

аспекти екопатології » 

 

1 5  Екологія та поведінка людини 

5.1  Основи психологічної екології 

  Вплив ландшафтів та метеоумов 

на настрій та поведінку людини 

    ЗНАТИ: 

Основи психологічної екології. Вплив 

ландшафтів та метеоумов на настрій та 

поведінку людини 

[1], 103-

109 

СРС Подолання психологічного 

перевантаження 

Самостійна 

робота 

 4   [4], 270-

286 

 

2 Екологічна моральність       

СРС Екологічна культура   4    

3 Екологічні концепції духовних 

цінностей 

      

СРС Хартія людини майбутнього   4    

4 Практична робота 5        

СРС Формування релігійно-екологічного 

світогляду 

  4    

5 Семінарське заняття       

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК 



ПЕРЕЛІК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

 

1. Розанов В. А. Екологія людини: Конспект лекцій. – Одеса: Вид-во «ТЭС», 2004. – 112 с. 

2. Келина Н. Ю., Безручко Н. В. Экология человека.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 394 с. 

3. Ильиных И.А. Экология человека: Курс лекций – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - 136 с. 


