
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ ТА РАДІОБІОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» 

спеціальність 201 «Агрономія» 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90  год, 3  кредити 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Екологія та радіобіологія» складена 
відповідно до навчальної програми підготовки спеціальності 201 
«Агрономія»   

Мета навчальної дисципліни: дати  майбутнім спеціалістам АПК 
повний комплекс екологічних знань загального екологічного та 
сільськогосподарського спрямування, ознайомитися із науковими 
принципами раціонального беззбиткового і відновлюваного 
природокористування у сфері сільськогосподарського виробництва.   

Завдання навчальної дисципліни:  отримання знань щодо основних 
принципів взаємовідношень між організмами, популяціями і угрупуваннями 
та навколишнім середовищем: розуміння дії хімічних речовин, фізичних 
полів та біологічних агентів на життєдіяльність організмів; вміння оцінювати 
негативні наслідки антропогенного впливу на стан атмосферного повітря, 
природних вод, грунтового покриву, геологічного середовища та біоценозів; 
на базі загально-екологічних знань, вміти знаходити вірні рішення питань 
збалансованого співіснування людини і природи: виховати у майбутнього 
фахівця здібності й уміння по впровадженню екологічно безпечної діяльності 
людини. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основні екологічні поняття. Вчення В.І. Вернадського про 
біосферу та ноосферу.  

Тема 2. Екологічні фактори. 
Тема 3. Популяція. 
Тема 4. Біогеоценоз та екосистема. 
Тема 5. Глобальні екологічні проблеми повітряного та водного 

середовища. 
Тема 6. Глобальні екологічні проблеми літосфери. 



Тема 7. Основи радіоекології 
Тема 8. Шляхи  надходження радіонуклідів в продукцію рослинництва 

і тваринництва. 
 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність приймати обгрунтовані рішення;  

- здатність працювати в команді; 

-  здатність працювати автономно; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня; 

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- навики здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до  збереження навколишнього середовища; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань; 

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

 
Спеціальні предметні компетентності: 

- знати предмет, методи і місце екології в системі природничих і 
соціально-екологічних дисциплін; 

- знати основні екологічні поняття та терміни; 
- знати вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу; 
-знати причини та наслідки виникнення глобальних екологічних 

проблем; 
- знати принципи раціонального природокористування; 



- знати принципи організації екологічного моніторингу 
сільськогосподарських угідь; 

- освоїти основи наукових досліджень і аналізу експериментальних 
даних для екологічного оцінювання процесів у землеробстві; 

- знати основні вимоги до безпечного використання добрив та 
пестицидів; 

- знати шляхи попередження надходження радіонуклідів в 
продукцію сільськогосподарського виробництва. 

 

Результати навчання: 

- вміти  знаходити та відокремлювати важливі екологічні аспекти в 
виробничій та управлінській діяльності; 

-вміти  оцінювати роль екологічних факторів в навколишньому 
середовищі; 

- передбачати наслідки втручання в навколишнє природне 
середовище; 

- спираючись на знання  екологічних законів, використовуючи 
закономірності перебігу кризових явищ. фактичний стан місцевості, 
проектувати відповідно до інструкцій і методичних рекомендацій заходи зі 
збереження стану навколишнього середовища конкретного регіону; 

- оцінювати, користуючись інструкціями і методичними 
рекомендаціями, потенційну загрозу для агроландшафту від надмірного 
використання добрив і пестицидів.  

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Екологія та радіобіологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 
робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
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