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ПЕРЕДМОВА 

Вступ до фаху - фундаментальна навчальна дисципліна підготовки 

фахівців-екологів. Цей курс є вступом до складного багатогранного блоку 

професійно-практичної підготовки еколога і читається для студентів за 

напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» денної форми навчання у ІІІ семестрі.  

Представлена програма висвітлює основні питання становлення та 

розвитку екології; місця екології серед біологічних, природничих і 

гуманітарних наук; розкриття соціальних функцій екології, усвідомлення їх 

вагомості у сучасному суспільстві; ознайомлення з системою екологічної 

освіти в Україні, рівнем розвитку та станом функціонування екологічної 

галузі тощо. Порядок розміщення основних підрозділів відображає 

послідовність отримання базових знань про сучасну екологію, ознайомлення 

з системою підготовки фахівця-еколога в Україні. 

У програмі є розділи про основи, елементи та напрямки наукового 

дослідження, вимоги до його проведення. Структура державних та 

недержавних установ, їх підрозділи, які здійснюють екологічну та 

природоохоронну діяльність. Екологія та політично-громадська діяльність. 

Міжнародний екологічний процес і участь України в ньому. 

Окрім загальноприйнятих питань курсу „Вступ до спеціальності” 

програма передбачає вивчення значення засобів масової інформації (преси, 

телебачення, радіо, реклами) для екологічної освіти; екологічних Інтернет-

ресурсів; ролі громадськості та громадських об'єднань у реалізації завдань 

екологічної освіти. 

Передбачено також детальне ознайомлення з напрямами спеціальності 

та освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки екологів у навчальних 

закладах України; ринком праці екологів в Україні. 

Поряд із теоретичним курсом у програмі передбачено і семінарські 

заняття, на яких студенти можуть публічно виступати з доповідями і 

повідомленнями на екологічну тематику; розвивати культуру мовлення, 
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понятійний апарат у сфері екології; орієнтуватися в постійно зростаючому 

потоці екологічної інформації, шукати потрібні джерела і вибирати 

необхідну інформацію, зокрема, написання і захист реферативних робіт. 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу 

вивчення дисципліни. 

Мета курсу: отримання базових знань про сучасну екологію як 

комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, 

визначення її місця у системі природничих і гуманітарних наук, з'ясування 

ролі та особливостей системного підходу в екології, ознайомлення з 

системою підготовки фахівця-еколога в Україні, особливості формування 

екологічно свідомого суспільства та визначення ролі екологізації науки, 

вивчення основних аспектів міжнародного екологічного процесу і участі в 

них України. 

Завдання курсу: 

 ознайомлення студентів з особливостями становлення та розвитку екології;  

 формування знань про основні об'єкти екології; 

 формування уявлень про системний підхід у екології;  

 з'ясування місця сучасної екології серед інших наук;  

 розкриття соціальних функцій екології, усвідомлення їх вагомості у 

сучасному суспільстві;  

 ознайомлення з системою екологічної освіти в Україні, рівнем розвитку та 

станом функціонування екологічної галузі;  

 формування творчих вмінь самостійно здобувати знання у галузі екології; 

 орієнтуватися в постійно зростаючому потоці екологічної інформації, 

шукати потрібні джерела і вибирати необхідну інформацію;  

 публічно виступати з доповідями і повідомленнями на екологічну 

тематику;  

 ставити запитання за темою доповіді;  
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 розвивати культуру мовлення, понятійний апарат у сфері екологічної 

тематики. 

Форми навчання: лекції, практично-семінарські заняття, самостійна 

робота. 

Форми контролю: поточна успішність, диференційний залік. 

Семінарське заняття — це форма поточного контролю, яка передбачає 

оцінювання засвоєного студентами навчального матеріалу з певного розділу 

навчальної дисципліни.  

Знання студентів оцінюються за такими критеріями: 

“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на 

додаткові запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно; 

“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на 

додаткові запитання будуть не повними; студент не відповів на одне питання, 

проте інші два розкрито. 

“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зовсім 

витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях; студент відповів 

повністю на одне питання. 

        “незадовільно”  — студент не відповів на жодне питання, або помилки 

у відповідях свідчать про неосвідченість в питаннях.  

 Якщо семінар передбачає тестування за розділами курсу, то розподіл 

накопичених балів у відсотковому відношенні складає оцінку: 

Відсоток 

правильних 

відповідей 

тесту 

Рівень знань 

Оцінка 

за 12-

бальною 

шкалою 

Оцінка за 5-

бальною шкалою 
Залік 

> 90 Високий  10 5 
Відмінно 

Зараховано 

81-89 Достатній  9  

4 

Дуже добре  

76-80 8 
Добре 

71-75 7 

66-70 Середній  6  

3 
Задовільно 

61-65 5 

51-60 4 Достатньо  

< 50 Початковий/ 

недостатній 

1-3 2 Незадовільно  Незараховано  
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Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Екологія як сучасний пріоритетний напрям наукових та 

практичних засад розвитку суспільства 
2 

2 

Екологічне законодавство України та її участь у 

міжнародному співробітництву у галузі охорони 

довкілля 

2 
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СЕМІНАР №1 

 

ТЕМА: Екологія як сучасний пріоритетний напрям наукових та 

практичних засад розвитку суспільства 

Мета: підвести підсумки вивчення тем І розділу та перевірити рівень 

засвоєння вивченого матеріалу, ступінь опрацювання тем самостійних робіт 

студентами 

 

Теоретичні питання до складання семінару: 

1. Що таке екологія? Хто та коли вперше запровадив цей термін? 

2. Предмет, мета і завдання екології. 

3. Методи екологічних досліджень. 

4. Назвіть основні етапи розвитку екології. 

5. Опишіть причини початку екологічного буму. 

6. Взаємодія суспільства та природи. Розвиток природоохоронної 

діяльності. 

7. Які причини глобальних змін у навколишньому середовищі? 

8. Які основні напрямки в сучасній екології ви знаєте? Дайте їм 

характеристику. 

9. Екологія як комплексна міждисциплінарна галузь знань (теоретичні 

засади, практичні аспекти та екопроектування тощо). 

10. Охарактеризуйте рівні організації життя. 

11. Що таке середовище існування? Які є види середовищ існування? 

12. Яку роль відіграє вища освіта в Україні? Чи є різниця в розумінні 

значення освіти в Україні та Європі? 

13. Система екологічної освіти в Україні. 

14. Що передбачає концепція екологічної освіти України? 

15. За якими напрямами можливо сьогодні отримати екологічну освіту в 

України? 

16. Чому сприяє самостійна робота студентів? 
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17. Вимоги до професійних навичок та вмінь фахівця-еколога.  

18. Національний класифікатор робітничих професій: призначення, 

функції, правила користування. 

19.  Навіщо потрібне безперервне навчання впродовж життя? 

20. Значення засобів масової інформації (преса, телебачення, радіо тощо) 

для формування екологічної свідомості. 

21. Особливості та значення екологізації науки. 

22. Тенденції та роль екологізації суспільної свідомості. 

23.  Екологічне виховання. 

24.  Екологічна освіта. 

25.  Екологічна культура. 

26. Наукові екологічні дослідження в Україні (актуальність тематик, 

основні напрямки екологічних досліджень та захист наукових  робіт; 

гранти). 

27. Що, на вашу думку, гальмує розвиток екологічної освіти в Україні? 

28. На які сфери людської діяльності впливають екологічні фактори. Які 

риси може мати цей вплив? Наведіть приклади. 
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СЕМІНАР №2 

 

ТЕМА: Екологічне законодавство України та її участь у міжнародному 

співробітництву у галузі охорони довкілля 

 Мета: підвести підсумки вивчення тем ІІ розділу та перевірити рівень 

засвоєння вивченого матеріалу, ступінь опрацювання тем самостійних робіт 

студентами 

 

Теоретичні питання до складання семінару: 

 

1. Екологічне законодавство України про охорону навколишнього 

середовища. 

2. Джерела екологічного права, мета, завдання, структура. 

3. Відповідальність за порушення екологічного законодавства. 

4. Екологічні права та обов’язки громадян. 

5. Опишіть основні напрями роботи та структуру Міністерства екології 

та природних ресурсів. 

6. Складіть структурну схему державних установ та їх підрозділів, що 

здійснюють екологічну та природоохоронну діяльність. 

7. Антропогенний вплив та пріоритетність екологічних проблем.  

8. Сучасні екологічні проблеми Світу та України. 

9. Екологічні проблеми Одеського регіону. 

10. Проаналізуйте головні екологічні та ресурсні проблеми сучасного 

міста. 

11. Визначте міста України з найбільш високим рівнем забруднення. 

12. Громадський екологічний рух та організації в Україні та Світі.  

13. Діяльність міжнародних урядових екологічних організацій (ООН 

(ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВМО), МАГАТЕ, ВОЗ, ФАО, ІМО тощо). 

14. Вивчення документації та аналіз підсумків Стокгольмської 

конференції (1972р.), Монреальського протоколу (1987р.), 
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Базельської конвенції (1989р.), конференції у Ріо-де-Жанейро 

(1992р.). 

15. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони 

довкілля. 

16. Наведіть приклад міжнародної співпраці у галузі збереження 

довкілля. 

17. Право екологічної безпеки. 

18. Природно-заповідний фонд України. 

19. Збалансоване природокористування як основа сталого розвитку 

держави. 

20. Науково-технічний прогрес та проблеми екології. 

21. Шляхи впливу людського суспільства на навколишнє природне 

середовище. 

22. Екологічна катастрофа та екологічна криза: причини, динаміка, 

наслідки. 

23. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. 

24. Техногенно-екологічна безпека України. 

25. Форми і механізми деградації біосфери. 

26. Вплив сільськогосподарського та промислового виробництв на 

біосферу. 

27. Перечисліть та наведіть приклади природних небезпечних явищ і 

процесів. 

28. Перечисліть та наведіть приклади техногенних небезпечних явищ і 

процесів. 

29. Екологічні особливо небезпечні процеси: забруднення і деградація 

ґрунтів. 

30. Екологічні особливо небезпечні процеси: забруднення поверхневих і 

підземних вод. 

31. Екологічні особливо небезпечні процеси: забруднення повітря. 

32. Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 
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1 1. Екологічне законодавство України про охорону навколишнього 

середовища. 

2. Сучасні екологічні проблеми Світу. 

3. Екологічні особливо небезпечні процеси: забруднення і деградація 

ґрунтів. 

4. Діяльність міжнародних урядових екологічних організацій – ІМО. 

2 1. Джерела екологічного права, мета, завдання, структура. 

2. Сучасні екологічні проблеми України. 

3. Екологічні особливо небезпечні процеси: забруднення поверхневих і 

підземних вод. 

4. Вивчення документації та аналіз підсумків Стокгольмської конференції 

(1972р.). 

3 1. Відповідальність за порушення екологічного законодавства. 

2. Екологічні проблеми Одеського регіону. 

3. Перечисліть та наведіть приклади техногенних небезпечних явищ і 

процесів. 

4. Вивчення документації та аналіз підсумків Монреальського протоколу 

(1987р). 

4 1. Екологічні права та обов’язки громадян. 

2. Проаналізуйте головні екологічні та ресурсні проблеми сучасного міста. 

3. Перечисліть та наведіть приклади природних небезпечних явищ і 

процесів. 

4. Вивчення документації та аналіз підсумків Базельської конвенції (1989р.). 

5 1. Опишіть основні напрями роботи та структуру Міністерства екології та 

природних ресурсів. 

2. Визначте міста України з найбільш високим рівнем забруднення. 

3. Науково-технічний прогрес та проблеми екології. 

4. Діяльність міжнародних урядових екологічних організацій – ВОЗ. 

6 1. Антропогенний вплив та пріоритетність екологічних проблем. 

2. Громадський екологічний рух та організації в Україні. 

3. Екологічна катастрофа та екологічна криза: причини, динаміка, наслідки. 

4. Вивчення документації та аналіз підсумків конференції у Ріо-де-Жанейро 

(1992р.). 

7 1. Діяльність міжнародних урядових екологічних організацій: ЮНЕП, 

ЮНЕСКО, ВМО. 

2. Право екологічної безпеки. 

3. Шляхи впливу людського суспільства на навколишнє природне 

середовище. 

4. Наведіть приклад міжнародної співпраці у галузі збереження довкілля. 

8 1. Природно-заповідний фонд України. 

2. Збалансоване природокористування як основа сталого розвитку 

держави. 

3. Вплив сільськогосподарського та промислового виробництв на біосферу. 

4. Діяльність міжнародних урядових екологічних організацій  - МАГАТЕ. 
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Рекомендована література 

Базова 

1. Акимова Т.А., Кузьмин A.П., Хаскин В.В.   Экология. Природа - 

Человек - Техника: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 343 с.  

2. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки – К.: Знання-Прес, 

2002. – 331с. 

3. Власов, П. П. Краткий курс экологии: учебное пособие/П. П. 

Власов, М. В. Орлова, Н. В. Тарасенков. – СПб.: СПГУТД, 2010. – 134 

4. Воронков Н.А Основы общей экологии: Учебник для студентов 

высших учебных заве¬дений. Пособие для учителей. - М.: Агар, 1999. - 96 с. 

5. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: 

Учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.  -  256 с. 

6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 

2004. – 309 с. 

7. Жук Л.В. Основи екології: Конспект лекцій  для студентів 

базових напрямів 6.060101 «Будівництво», 6.170203 «Пожежна безпека».  – 

Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 

2009. – 96с. 

8. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: 

Навч. посібн. — К.: Каравела, 2006. — 368 с. 

9. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний 

посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с 

10. Катков М. В.  Основи  екології: Конспект  лекцій (для  студентів 

3  курсу денної  форми  навчання  та 2  курсу  заочної  форми  навчання  за  

напрямом підготовки 6.070101 Транспортні  технології» (за  видами  

транспорту) / Авт.:  М. В. Катков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: 

ХНАМГ, 2009. - 67 с..   
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11. Николайкин Н. И. Экология: Учеб. для вузов / Н. И. Николайкин, 

Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 

2004. — 624 с: ил. 

12. Основы  экологии  и  охраны  окружающей  среды:  учебное 

пособие /  В.В.  Болятко.,  В.М.  Демин,  В.В.  Евланов, А.И. Ксенофонтов,  

О.Г.  Скотникова;  под  общей  редакцией А.И. Ксенофонтова. - М.: МИФИ, 

2008. - 320 с.  

13. Петрук В. Г. Основи екології. Курс лекцій. – Вінниця: ВНТУ, 

2006. – 133 с. 

14. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: 

«Новий Світ», 2003. – 248 с. 

15. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: 

теоретичні основи і практикум. Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів. – Львів: «Новий світ-2000», «Магнолія плюс», 2004. – 231с. 

 

Допоміжна 

1. Павлов А. Н. Экология: рациональное природопользование и 

безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие / А. Н. Павлов. – М.: Высш. 

Шк.., 2005. – 343 с. 

2. Білявський Г.О. Основи екології Навчальний посібник / К.: 

Либідь, 2006.- 408 c. 

3. Воронов, Г. А. Введение в экологию и природопользование: учеб. 

пособие/Г.А. Воронов; Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – 133с. 

4. Е. В. Зандер К 84 Рациональное природопользование: конспект 

лекций. /Е. В. Зандер, В. П. Злодеев, И. С. Пыжев, М. В. Кобалинский, К. В. 

Симонов. Сибирский федеральный университет. Красноярск: 2008. 206 с. 

5. Экология и природопользование:  учеб.  пособие  / Под ред. д-ра 

геогр. наук, проф. В.М. Разумовского.  –  СПб.  : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 

167 с.  
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Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотека ТГНП ОНАХТ 

2. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького 

[Електронний ресурс] URL: http://odnb.odessa.ua/ 

3. Экологическая литература [Електронний ресурс] URL: 

http://medien.ru/ekologicheskaya-literatura 

4. Материалы по инженерной экологии [Електронний ресурс] URL: 

http://engineering-ecology.narod.ru/ 

5. Електронна бібліотека підручників [Електронний ресурс] URL: 

http://eduknigi.com/  

7. Вікіпедія – свободна енциклопедія [Електронний ресурс] URL: 

http://ru.wikipedia.org/ 

8. Каталог електронних підручників [Електронний ресурс] URL: 

http://lib.mdpu.org.ua/kat.html 

9. Лекции - Основы экологии и охраны природы [Електронний ресурс] 

URL: http://gendocs.ru/v31933/ 

10.Національний класифікатор робітничих професій [Електронний 

ресурс] URL: http://www.kadrovik01.com.ua/dk_01_11_2010.html 

11.  Міністерство екології та природних ресурсів [Електронний 

ресурс] URL: http://newtest.menr.gov.ua/ 


