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 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” складена  

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста    

напряму (спеціальності) 101 Екологія  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни вивчення екології як пріоритетного 

напрямку розвитку сталого суспільства. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Вступ до спеціальності” – це фундаментальна 

вихідна навчальна дисципліна підготовки фахівців-екологів; цей курс є вступом до 

складного багатогранного блоку професійно-практичної підготовки техніка-

еколога. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Екологія як сучасний пріоритетний напрям наукових та практичних засад 

розвитку суспільства  

2. Екологічне законодавство України та її участь у міжнародному 

співробітництву у галузі охорони довкілля 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Вступ до спеціальності" є 

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. 

 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є: 

 формування у студентів екологічного світогляду; 

 набуття умінь і навичок ефективного впровадження природоохоронних 

заходів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні положення та структуру екології; 

 особливості природоохоронних функцій; 

 структуру державних та недержавних установ, їх підрозділи, які 

здійснюють екологічну та природоохоронну діяльність в Україні; 
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 міжнародний екологічний процес і участь України в ньому. 

 правові аспекти охорони довкілля;  

 особливості сучасного екологічного стану України та Одеської області.  

вміти: 

 аналізувати вивчений матеріал; 

 використовувати здобутий теоретичний матеріал на практиці; 

 оцінювати вплив негативних антропогенних факторів на організм людини;  

 знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації; 

 ефективно користуватися екологічними довідниками, національними 

законодавчими і нормативними документами; 

 вести природоохоронну роботу серед населення; 

 робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; 

 популяризувати екологічні знання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години 1,5 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

 

Змістовий модуль І «Екологія як сучасний пріоритетний напрям наукових та 

практичних засад розвитку суспільства» 

 

ТЕМА 1 Становлення екології як самостійної науки 

1.1 Історичний нарис становлення екології як самостійної науки 

1.2 Взаємодія суспільства та природи. Розвиток природоохоронної діяльності 

1.3 Структура сучасної екології. Мета, завдання, об’єкт вивчення сучасної 

екології. Методи досліджень в екології 

1.4 Екологія як комплексна міждисциплінарна галузь знань (теоретичні засади, 

практичні аспекти та екопроектування тощо) 

 

ТЕМА 2 Система екологічної освіти в Україні 

2.1 Система екологічної освіти в Україні  

2.2 Вимоги до професійних навичок та вмінь фахівця-еколога. Ознайомлення з 

національним класифікатором робітничих професій 

 

ТЕМА 3 Екологізація науки та суспільної свідомості 

3.1 Значення засобів масової інформації (преса, телебачення, радіо тощо) для 

формування екологічної свідомості 

3.2 Особливості та значення екологізації науки 

3.3 Тенденції та роль екологізації суспільної свідомості ( екологічне виховання, 

освіта, культура тощо) 

3.4 Наукові екологічні дослідження в Україні (Актуальність тематик, основні 

напрямки екологічних досліджень та захист наукових  робіт; гранти) 
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Змістовий модуль ІІ «Екологічне законодавство України та її участь у 

міжнародному співробітництву у галузі охорони довкілля» 

 

ТЕМА 1 Екологічне законодавство України 

1.1 Екологічне законодавство України про охорону навколишнього середовища: 

джерела екологічного права, мета, завдання, структура, відповідальність 

1.2 Екологічні права та обов’язки громадян 

1.3 Ознайомлення з роботою та структурою Міністерства екології та природних 

ресурсів 

1.4 На базі теоретичних знань та користуючись інтернет-ресурсами створити 

структурну схему державних установ та їх підрозділів, що здійснюють екологічну та 

природоохоронну діяльність 

 

ТЕМА 2 Міжнародний екологічний процес та участь України у ньому 

2.1 Антропогенний вплив та пріоритетність екологічних проблем  

2.2 Сучасні екологічні проблеми Світу та України 

2.3 Екологічні проблеми Одеського регіону 

2.4 Громадський екологічний рух та організації в Україні та Світі  

2.5.1 Діяльність міжнародних урядових екологічних організацій (ООН (ЮНЕП, 

ЮНЕСКО, ВМО), МАГАТЕ, ВОЗ, ФАО, ІМО тощо) 

2.5.2 Вивчення документації та аналіз підсумків Стокгольмської конференції 

(1972р.), Монреальського протоколу (1987р.), Базельської конвенції (1989р.), 

конференції у Ріо-де-Жанейро (1992р.) 

2.6 Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони довкілля 

2.7 Право екологічної безпеки 

2.8 Природно-заповідний фонд України 

2.9 Збалансоване природокористування як основа сталого розвитку держави 
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3. 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 

заведений. 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..   

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. 
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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.  

 

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/ 
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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/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: семінарські заняття 

для виявлення рівня знань, що засвоюються студентами, диференційний залік 

як підсумкова форма контролю. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання:   поточний контроль - тестовий, 

письмовий, усний 

 

  

 

http://lib.mdpu.org.ua/kat.html
http://newtest.menr.gov.ua/

