
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ В ТВАРИННИЦТВІ» 

Для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня «Бакалавр» напрям 
підготовки  6.090102 «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

      Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин  та кредитів становить 90 години  3 кредитів ЄКТС. 

       Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– вибіркова. 

Програма навчальної дисципліни «Екологія в тваринництві» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» 
спеціальності 6.090102 «Технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва» 

 Мета навчальної дисципліни: формування фундаментальних базових 
знань у галузі екології, здатності оцінювати сучасний екологічний стан та 
вміння прийняти  управлінських рішень щодо охорони та захисту 
навколишнього природного середовища, раціонального природокористування 
і, в кінцевому випадку, захисту здоров’я людини і здоров’я природи Землі. 

Завдання навчальної дисципліни: є вивчення студентами відомості про 
особливості екологічного розвитку суспільства, отримання уявлень про 
основні причини та механізми зміни стану оточуючого середовища під 
впливом природних та антропогенних факторів, засвоєння науково 
обгрунтованих  принципів раціонального природокористування.  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ.Основні екологічні поняття. 

Тема 2. Поняття про біосферу, та зв’язки організмів в екосистемі . 

Тема 3. Повітряний басейн і охорона його від забруднення. 

Тема 4. Гідросфера та водні ресурси, їх раціональне використання, 
охорона і відтворення. 

Тема 5-6. Екологічні проблеми в зонах тваринницьких комплексів . 

Тема 7. Екологічні проблеми в галузі рослинництві . 

    Тема 8. Радіаційне забруднення навколишнього середовища. 

      

 



  У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

              Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

       Спеціальні предметні компетентності: 

- знати закони розвитку природи і людського суспільства, як частини  
   природи; 
- сучасний стан і перспективи розвитку прикладного технічного  
  напрямку екології, основи природоохоронного законодавства України; 
- основні заходи по запобіганню забруднення довкілля; 
- принципи еколого-економічного раціонального використання,  
  збереження та відтворення природних ресурсів; 
- принципи збалансованого розвитку суспільства. 
        Результати навчання: 

- визначати і вирішувати завдання, які пов’язані з усуненням негативних  
  наслідків виробництва; 
- визначити методи найкращого запобігання забруднення довкілля; 
- проводити за допомогою приладів вивчення базових фізичних і 

хімічних  
  показників якості  абіотичних компонентів навколишнього середовища. 
       Основними  формами викладання навчального матеріалу з 
дисципліни «Екологія в тваринництві» є лекції, практичні заняття та 
самостійна робота    здобувачів вищої освіти   

        Вид підсумкового контролю – залік. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


