
Назва 

дисципліни 
Викладач Зміст заходу 

1 2 3 

Ботаніка  

ОКР «Бакалавр» 

Самородов В.М.. 

 

Мультимедійні лекції  на тему: 

1. «Органографія. Вегетативні 

органи рослин». 

2. «Генеративні органи рослинного 

організму». 

3. «Систематика та географія 

рослин. Характеристика родин 

класу Двосім'ядольні». 

«Характеристика родин класу 

Односім’ядольні». 

Біологія  

ОКР «Бакалавр» 
Піщаленко М.А. 

Мультимедійні лекції  на тему: 

1. «Органографія. Вегетативні 

органи рослин». 

2. «Генеративні органи рослинного 

організму». 

3. «Систематика та географія 

рослин». 

4. «Характеристика родин класу 

Двосім'ядольні». 

5. «Характеристика родин класу 

Односім’ядольні». 

Методологія та організація 

наукових досліджень  

ОКР «Магістр» 

Коваленко Н.П. 

 

Мультимедійні лекції  на тему: 

1.«Методологія наукових 

досліджень». 

2.«Теоретичні основи наукових 

досліджень». 

3.«Системний аналіз як загальний 

метод наукових досліджень». 

4.«Математичне планування 

експерименту та обробка 

результатів дослідження». 

5.«Інформаційне забезпечення  

наукових досліджень». 

6.«Оформлення матеріалів 

дослідження». 

Екологічна токсикологія 

ОКР «Бакалавр» 

Коваленко Н.П. 

 

Мультимедійні лекції  на тему: 

1. «Формування ксенобіотичного 

профілю». 

2. «токсична дія та токсичний 

процес». 

3. «Токсикологія літосфери». 

4. «Токсикологія гідросфери». 

5. «Токсикологія атмосфери». 

6. «Дія токсичних речовин на 

життєві функції організмів». 

Екологічна паспортизація територій   Калініченко В.М. Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт з дисципліни «Екологічна 

паспортизація територій» студентами  



факультету аґротехнологій та екології денної 

форми навчання за напрямом підготовки 

6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та Екологічна паспортизація 

територій» ОКР «Бакалавр». – 38 с. 

 Методичні вказівки з дисципліни 

«Екологічна паспортизація територій» для 

виконання самостійної роботи студентами 

факультету агротехнологій та екології денної 

форми навчання за напрямом підготовки 

6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та Екологічна паспортизація 

територій» ОКР «Бакалавр». – 17 с. 

Екологічний туризм Горб О.О. Мультимедійні лекції  на тему: 

1. Поняття „екологічний туризм”, 

мета та основні завдання курсу. 

Історичні та гносеологічні основи 

екотуризму 

2. Екологічний туризм: основні 

завдання, принципи, види, ознаки та 

функції 

Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт з дисципліни 

«Екологічний туризм» студентами  

факультету аґротехнологій та екології 

денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.040106 – «Екологія, 

охорона навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування» ОКР 

«Бакалавр». – 18 с. 

Методичні вказівки з дисципліни 

«Екологічний туризм» для виконання 

самостійної роботи студентами 

факультету агротехнологій та екології 

денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.040106 – «Екологія, 

охорона навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування» ОКР 

«Бакалавр». – 10 с. 

Збалансоване природокористування   Калініченко В.М. Методичні вказівки з виконання 

практичних робіт з дисципліни «Збалансоване 

природокористування в галузі» для студентів  

факультету аґротехнологій та екології денної 

та заочної форм навчання за спеціальністю 

8.09010101 – «Агрономія» ОКР «Магістр». – 

18 с. 

Методичні вказівки з дисципліни 

«Збалансоване природокористування в 

галузі» для виконання самостійної роботи 

студентами факультету агротехнологій та 

екології денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 8.09010101 – «Агрономія». – 9 

с. 

Технології захисту довкілля  Калініченко В.М.  
Створення електронного курсу лекцій 

у форматі презентацій «Microsoft 



Методична робота за 2015-2016 н.р. 
 

Power Point» 

ГІС агроланшафтів  Калініченко В.М.  

Створення електронного курсу лекцій 

у форматі презентацій «Microsoft 

Power Point» 

Технології захисту довкілля  Калініченко В.М.  
Створення електронного курсу 

дистанційного навчання MOODLE 

ГІС агроланшафтів  Калініченко В.М.  
Створення електронного курсу 

дистанційного навчання MOODLE 


