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1. Інформація про програму:  

Загальний опис 
1.1. Кваліфікація, що присвоюється: Організатор природокористування  

1.2. Тривалість програми: 4 роки  

1.3. Кількість кредитів ЄКТС: 240 кредитів ЄКТС 

1.4. Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень 

1.5. Галузь знань: 0401 - Природничі науки 

1.6. Профіль програми: Освітньо-професійна програма 

1.7. Результати навчання програми: Демонструвати розуміння 

основних принципів управління природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. Формулювати основні екологічні закони, правила та 

принципи охорони довкілля та природокористування. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 

оптимального природокористування. Компілювати принципи управління, на 

яких базується система екологічної безпеки. Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля. 

Аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного 

різноманіття. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і 

вітчизняного досвіду. Проводити пошук інформації з використанням 

відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. Демонструвати 

навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення. Застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  

ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

 Прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. Брати участь у розробці та реалізації проектів, 

направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходами. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з 

метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної 

аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та 

унеможливлення плагіату. 

Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 

слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду 

та екологічної мережі. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та 

наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.  

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти. Формувати запити та визначати дії, що 

забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.  

Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. Брати участь у розробці проектів і 



практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням 

громадськості. Впроваджувати природоохоронні заходи та проекти. 

 

1.8. Структурна діаграма програми з кредитами: 

 

Шифр 
Назва навчальних дисциплін та 

складових освітнього процесу 

Загальний 

обсяг, 

год. 

Кількість кредитів, 

ЄКТС 

1 курс 

ГСЕ 1.04. 
Іноземна мова за фаховим 

спрямуванням 
150 5 

ГСЕ 1.01. Історія України 90 3 

ГСЕ 1.03. Історія української культури 90 3 

ГСЕ 1.05. 
Українська мова за фаховим 

спрямуванням 
90 3 

ГСЕ 1.07. Фізичне виховання 120 4 

МПН 2.01. 
Вища математика за фаховим 

спрямуванням 
180 6 

МПН 2.03. 
Геологія з основами 

геоморфології 
135 4,5 

МПН 2.06. Інформатика та системологія 90 3 

МПН 2.05. Метеорологія і кліматологія 90 3 

МПН 2.02. Фізика 135 4,5 

МПН 2.08. Хімія з основами біогеохімії 135 4,5 

ПП 3.17. БЖД та основи охорони праці 90 3 

ПП 3.02. Біологія 270 9 

ПП 3.01. Вступ до фаху 90 3 

МПНВ 1.01 Мікробіологія 90 3 

Всього за рік 1845 61,5 

2 курс 

ГСЕ 1.06. Політологія 90 3 

ГСЕ 1.02. Філософія 90 3 

МПН 2.04. Гідрологія 135 4,5 

МПН 2.07. Грунтознавство 135 4,5 

ПП 3.11. Екологічна безпека 135 4,5 

ПП 3.03. Загальна екологія та неоекологія 180 6 

ПП 3.04. Ландшафтна екологія 135 4,5 

МПНВ 

1.04. 
Логіка 90 3 

МПНВ 

1.02. 

Основи наукових досліджень в 

екології 
120 4 

ППВ 3.07 

Бджільництво та технологія 

виробництва продукції 

бджільництва 

135 4,5 



ППВ 3.09 
Збалансоване 

природокористування 
120 4 

 
Картографія з основами 

топографії 
120 4 

ППВ 3.03. 
Наземні екосистеми і методи  

біомоніторингу 
135 4,5 

ППВ 3.02. 
Основи сільськогосподарської 

екології 
120 4 

Всього за рік 1740 58 

3 курс 

ПП 3.12. Екологічна експертиза 90 3 

ПП 3.16. Заповідна справа 90 3 

ПП 3.06. Моніторинг довкілля 180 6 

ПП 3.08. Техноекологія 135 4,5 

 Виробнича практика 180 6 

 
Державний кваліфікаційний 

іспит 
90 3 

ГСЕВ 1.03. Економічна теорія 90 3 

ГСЕВ 1.04. Правознавство 90 3 

ГСЕВ 1.01. Соціологія 90 3 

МПНВ 

1.05. 
Екологічна біохімія 90 3 

МПНВ 

1.06. 
Екологічна гідрохімія 90 3 

МПНВ 1.03 

Методи вимірювання 

параметрів навколишнього 

середовища 

120 4 

 
Геобази екологічних даних 

геомоніторингу 
120 4 

ППВ 3.06. Екологія біологічних систем 120 4 

ППВ 3.01. 

Основи географічних 

інформаційних систем 

технологій 

120 4 

ППВ 3.17 
Основи математичного 

моделювання в екології 
105 3,5 

ППВ 3. Радіобіологія та радіоекологія 105 3,5 

Всього за рік 1905 63,5 

4 курс 

ГСЕВ 1.02. Соціальна екологія 90 3 

ПП 3.05. Екологія людини 90 3 

ПП 3.15. 
Економіка 

природокористування 
90 3 

ПП 3.07 Моделювання і прогнозування 180 6 



стану довкілля 

ПП 3.10 

Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє 

середовище 

120 4 

ПП 3.14 
Організція та управління в 

природоохоронній діяльності 
90 3 

ПП 3.13. 

Природоохоронне 

законодавство та екологічне 

право 

120 4 

ПП 3.09. Урбоекологія 120 4 

 Біотехнологія в агросфері 90 3 

ППВ 3.04. 
Екологічна паспортизація 

територій 
120 4 

ППВ 3.05. Екологічна токсикологія 120 4 

 
Екологічно обгрунтовані 

системи захисту рослин 
120 4 

 
Метрологія, стандартизація і 

сертифікація в екології 
120 4 

 

Основи екологічної хімії  

(знешкодження засобів 

хімізації) 

120 4 

 

Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

120 4 

Всього за рік 1710 57 

Всього по програмі спеціальності 7200 240 

 

 

1.9. Форма навчання: Денна.  

1.10. Гарант програми: завідувач кафедри екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого природокористування, професор 

Писаренко В.М. 

 

 

 



2.1. Шифр. ГСЕ 1.04  

2. 2. Назва. Іноземна мова за фаховим спрямуванням. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. 2.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сільчук О.В./Сахарова Л. М.,  

2.9. Заплановані результати навчання.  

Мати навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

іноземною мовою. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.    

Англійська мова для повсякденного спілкування. Що таке сільське 

господарство? Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України 

та англомовних країн. Іншомовні джерела професійно-виробничого характеру. 

Електронні іншомовні джерела професійно-виробничого характеру. Майбутня 

спеціальність. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Англійська мова для повсякденно госпілкування: підруч. / В.К. Шпак, 

В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко; за ред. В. К. Шпака. – К.: Вища школа, 

2000. – 302 с. 

2. Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови: довідник / Г. В. Верба, 

Л. Г. Верба. – К.: Логос, 2001. – 352 с. 

3. Тарнопольський О. Б. Ділові проекти: підручник (книга для студента та 

робочий зошит) / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Р. О. Безугла, 

П. Гібсон. – К.: Інкос, 2002. – 280 с. 

4. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка / Н. Ф. Бориско. – К.: Заповіт, 

1996. – 390 с. 

5. Постникова Е. М. Бизнес-курс немецкого языка / Е. М. Постникова. – Киев: 

«А.С.К.», 2002. – 432 с.  

6. GrigullI. Geschäftliche Begegnungen / I. Grigull, S.Raven. – Leipzig: 

SCHUBERT-Verlag, 2008. – 128 c.  

2.12. Методи контролю:  
− поточний контроль (тестування; контроль виконання проектної 

роботи). 

− підсумковий контроль –екзамен. 

2.13. Мова викладання. Англійська/німецька 



2.1. Шифр. ГСЕ 1.01. 

2.2. Назва. Історія України. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Якубенко О.П. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Визначати, засвоювати та запам’ятовувати базові принципи філософії, 

психології, педагогіки, факти вітчизняної історії, норми економіки й права, 

розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і 

державності. Українські землі у складі іноземних держав (ХІV – ХVІ ст.). 

Україна у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Національно-визвольна війна 

українського народу під проводом Б.Хмельницького, її політичні результати. 

Україна у другій половині ХVІІ ст. «Руїна»: її соціально-політична суть і 

наслідки. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація 

української державності. Капіталістична еволюція України у складі Російської 

імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.). Україна на початку ХХ ст. 

Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр. Розвиток 

України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920 – 1939 рр.). Україна 

в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Становище України в повоєнний 

період (1946 – 1953 рр.). Соціально-економічний розвиток України в умовах 

„відлиги” та в період загострення кризи радянської системи (1954 – 1985 рр.). 

Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в 

умовах незалежності. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Багацький В. В. Історія України / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К.: 

Алерта, 2004. – 407 с. 

2. Савченко Н. М. Історія України: модульний курс: Навч. посібник для 

студ. вузів / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. – К.: Інкос, 2006. – 544 с. 

3.Якименко М. А. Історія України. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи студентів / М. А. Якименко, С. В. Макарець. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2010. – 230 с. 

4. Ісакова Н. П. Історія України / Н. П. Ісакова. – К.: Аграрна освіта, 2005. 

– 204 с. 

   5. Історія України: Посібник / За ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2002. – 480 с.  

5. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс]  

/ Ред. колегія: О. П. Реєнт (гол. редк.), В. В. Шевченко. НАН України. Інститут 

історії України. – Вип. ХXІІ. – К.: Інститут історії України, 2013. – 447 с. – 

Режим доступу  : http://www.history.org.ua/ 



6. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий 

збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Відп. ред. С. В. Кульчицький. 

НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2013. – 

358 с. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (робота на лекціях; виступи на семінарських 

заняттях; розв’язування тестів; виконання завдань самостійної роботи; 

написання рефератів; написання контрольної роботи); 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ГСЕ 1.03 

2.2. Назва. Історія української культури. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. 2 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шаравара Т.О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Історія української культури як навчальна дисципліна. Витоки української 

культури. Усна і обрядова народна творчість українців. Культура Київської 

русі. Культурні процеси за литовсько-польської доби і польсько-козацької 

доби. Українська культура  козацько-гетьманської доби. Культура  в час 

пробудження української національної свідомості. Українська культура і 

духовне життя на початку ХХ століття. Модерн. Провідні тенденції розвитку 

сучасної української культури. Постмодерн. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Греченко В. А. Історія української та зарубіжної культури / 

В. А. Греченко. – К. : Літера, 2000. – 464 с. 

2. Кордон М. В. українська та зарубіжна культура / М. В. Кордон. – К.: 

ЦУЛ, 2002. – 507 с. 

3. Культурологія: теорія та історія культури / (За ред. Тюрменко І. І.). – 

К.: ЦУЛ, 2004. – 368 с. 

4. Шаравара Т. О. Історія української культури / Т. О. Шаравара. – 

Полтава, 2015. – 180 с. 

5. Мальцева О. В. Історія української культури [Електронний ресурс] : 

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Історія 

української культури» для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / 

О. В. Мальцева. – Маріуполь : ПДТУ, 2013. – 117 с. – Режим доступу : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/645 

6. Гудзенко О. П. Проблема національної ідентичності у творчості 

письменників розстріляного відродження [Електронний ресурс] / О. П. 

Гудзенко // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42 (1). – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2014_42(1)__37.pdf. 

2.12. Методи контролю:3 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; написання 

рефератів; та виконання домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ГСЕ 1.05 

2.2. Назва. Українська мова за фаховим спрямуванням. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. 1.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дедухно А.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 

аналітичних текстів з економіки. Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Державна мова – мова професійного спілкування. Основи культури 

української мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

 спілкуванні. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Риторика 

і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми 

колективного обговорення професійних проблем. Ділові папери як засіб 

писемної професійної комунікації. Документація з кадрово-контрактних 

питань. Довідково-інформаційні документи. Етикет службового листування. 

Українська термінологія в професійному спілкуванні. Науковий стиль  і його 

засоби у професійному спілкуванні.  Проблема перекладу і редагування 

наукових текстів. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Барановська Л. В. Навчання студентів професійного спілкування 

[Текст] : [монографія] / Л. В. Барановська. – Біла Церква : Білоцерківський 

держ. аграр. ун-т, 2002. – 256 с. 

2. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : навч. 

посіб. / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : BeeZone, 2004. – 336 с. 

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне 

спілкування [Текст] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 

480 с. 

4. Мацюк З. О. Українська мова професійного спрямування [Текст] : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 2-е 

вид. – К. : Каравела, 2008. – 352 с. 

5. Михайлик В. О. Українська мова професійного спрямування [Текст] : 

навч. посіб. / В. О. Михайлик. – К. : Професіонал, 2005. – 496 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – відвідування лекцій, експрес-опитування на 

практичних заняттях, виконання навчальних завдань на практичних заняттях, 

виконання завдань самостійної роботи, підсумкове тестування; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. ГСЕ 1.07 

2.2. Назва. Фізичне виховання  

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Загальної  підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1, 2 курс. 

2.6. Семестр. 2, 4. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8 П.І.Б лектора. Літвінов П.Ю. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я 

і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 

дисципліни, планування та управління часом. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Фізична культура і система фізичного виховання у вищому навчальному 

закладі. Основи гігієни і здорового способу життя. Легка атлетика. Навчання 

техніки легкоатлетичних елементів. Гімнастика. Навчання технічних елементів 

гімнастики. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і 

спортом. Волейбол. Навчання технічних елементів волейболу. Баскетбол. 

Навчання технічних елементів баскетболу. Легка атлетика. Розвиток швидкості. 

Основи розвитку та вдосконалення фізичних якостей. Методи фізичного 

виховання. Легка атлетика. Розвиток спритності. Гімнастика. Вдосконалення 

гімнастичних комбінацій. Основи раціонального харчування при різноманітних 

видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності. Волейбол. 

Вдосконалення техніки волейболу. Баскетбол. Вдосконалення техніки 

баскетболу. Легка атлетика. Розвиток витривалості. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Амосов Н.М., Муравов И.В, Сердце и физические упражнения. – К.: 

Здоров'я, 1985. – 80 с. 

2. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: 

Здоров'я,1987.–134 с. 

3. Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия 

студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1988. – 

208 с. 

4. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: 

Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 114 с. 

5. Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: 

ІСДО, 1994. – 100 с. 

2.12. Методи контролю: 

- підсумковий контроль – залік. 

 2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. МПН 2.01 

2.2. Назва. Вища математика за фаховим спрямуванням 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Овсієнко Ю. І. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Навчання здобувачів вищої освіти теоретичним основам математичних 

методів аналізу екологічних систем; розвиток логічного мислення, підвищення 

загального рівня математичної культури; вироблення у здобувачів вищої освіти 

вмінь самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних галузей. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Елементи 

диференціального й інтегрального числення функцій Випадкові події та 

величини. Статистичне опрацювання вибірки. Елементи дисперсійного та 

кореляційного аналізу. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Барковський В. В. Вища математика для економістів / Барковський В. В., 

Барковська Н. В. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 400 с. 

2. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика / 

Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 448 

с. 

3. Вища математика: Збірник задач: [навч. посібн.] / [В. П. Дубовик, І. І. Юрик, 

І. П. Вовкодав та ін.] ; за ред. В. П. Дубовика, І. І. Юрика. – К. : А.С.К., 2001. 

– 480 с. 

4. Вища математика. У 3 частинах: [навч. посібн.] / [Лавренчук В. П., Готинчан 

Т. І., Дронь В. С., Кондур О. С.]. – [2-е вид., стереот.]. – Чернівці : Рута, 

2002. – 208 с. 

5. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [учеб. пособие для втузов] / В. Е. Гмурман. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1979. – 400 с. 

6. Дубовик В. П. Вища математика: [навч. посібн.] / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. 

– К. : А.С.К., 2001. – 648 с. 

7. Кривуца В. Г. Вища математика. Практикум: Навчальний посібник / 

Кривуца В. Г., Барковський В. В., Барковська Н. В. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 536 с. 

8. Пак В. В. Вища математика: [підручник] / В. В. Пак, Ю. Л. Носенко. – Д. : В-

тво «Сталкер», 2003. – 496 с. 

9. Флегантов Л. О. Вища математика. Курс лекцій для економічних 

спеціальностей: Навчальний посібник / Л. О. Флегантов, В. М. Яворська, К. 

Е. Яворський – Полтава, 2009. – 280 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль (ведення конспекту; виконання вправ на 



практичних заняттях; математичний диктант; завдання самостійної роботи; 

виконання контрольних робіт розв’язування тестів); 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. МПН 2.03 

2.2. Назва. Геологія з основами геоморфології 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання.1 

2.6. Семестр.2 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  4.5 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Нагорна С.В. 

2.9. Заплановані результати навчання 

Отримання знань, із геологічної будови, тектонічної структури та 

рельєфу Землі, і геологічних процесів і явищ для розуміння причин впливу їх 

на формування екологічного стану навколишнього природного середовища, а 

також рішення питань охорони надр та раціонального використання 

мінеральних ресурсів, знайомство студентів із сучасними знаннями щодо 

еколого-геологічних умов середовища життєдіяльності, розвинення 

самостійного мислення у відповідних питаннях, здібностей реалізувати 

здобуті знання на практиці, поступове формування суспільно-корисного 

світогляду у цій галузі. Формування цілісного уявлення про геологію як одну з 

головних природничих наук про Землю, про тісний її зв'язок із рубіжними та 

іншими науками, про ті процеси та явища природного характеру, вплив яких 

на довкілля спричиняє зміну (в той чи інший бік) екологічної ситуації. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про Землю та ендогенні процеси 

внутрішньої геодинаміки. 

 Геологія як наука. Її предмет, задачі та методи. Зв'язки з іншими науками. 

Структурні підрозділі Сучасної геологічної науки. Геоморфологія - наука про 

рельєф земної поверхні. Вплив зовнішніх і внутрішніх сил Землі на 

формування рельєфу. Коротка історія розвитку геології і геоморфології. 

Взаємозв'язок геології і геоморфології з іншими науками природничого 

циклу. 

 Земля в космічному просторі. Походження та будова Сонячної системи, 

Землі як планети. Основні гіпотези походження Землі. Рухи Землі та їх 

геофізичні наслідки. Загальні відомості про Землю (форма, розміри, внутрішні 

та зовнішні оболонки). Догеологічний та геологічний етапи розвитку Землі. 

Походження, будова та фізико-хімічні властивості внутрішніх геосфер. 

Геохімічні властивості земних оболонок. Основі геофізичні поля. 

 Утворення та поширення мінералів. Стисла характеристика 

породоутворюючих мінералів. Гірські породи та їх генетична класифікація. 

Основні уявлення про мінерально-сировині ресурси земної кори. 

Вік Землі. Поняття абсолютної і відносної геохронології та методи визначення 

абсолютного і відносного віку гірських порід. Принципи побудови 

геохронологічної і стратиграфічної шкали. 

 Загальне поняття про геодинамічні системи і процеси, їх взаємозв'язок та 

взаємозумовленість. Загальні уявлення про ендогенні геологічні процеси, їх 

значення у формуванні рельєфу та еколого-геологічних умов. Тектонічні рухи, 



деформації та дислокації. Коливальні рухи. Складчасті та розривні 

порушення. Загальні уявлення про магматичні процеси, землетруси, 

метаморфізм. 

 Основні структурні елементи земної кори. Основні положення тектоніки 

плит. Орогенні пояси, геосинкліналі та платформи. Зональність рельєфу 

гірських споруд. Структура дна Світового океану. Морфоструктура повного 

профілю в області переходу від материка до океану  

 Екзогенні процеси (вивітрювання, денудація, акумуляція) та їх вплив на 

геологічне середовище. Особливості фізичного і хімічного вивітрювання. 

Кори вивітрювання як фактори формування окремих корисних копалин і 

родючих ґрунтів. Геологічна діяльність вітру. Процеси гравітаційного 

перенесення (повільна і швидка течії, селі, зсуви, обвали тощо). Геологічна 

діяльність поверхневих текучих вод, озер і боліт. Походження, фізико-хімічні 

властивості та геологічна діяльність підземних вод. Геологічна діяльність 

льодовиків. Вплив геологічної діяльності поверхневих та підземних вод на 

процеси карстоутворення. Геологічна діяльність морських (океанічних) вод. 

 Процеси та зональність накопичення осадків в океані. Корисні копалини 

сучасних осадків і осадових гірських порід. Поняття про фації та значення 

вивчення осадків та осадових гірських порід  

 Основні стани геологічної історії земної кори: докембрійський еон (4560-

543 мільйонів років тому); фанерозойський еон (543-0 млн. p.): палеозойська 

ера (543 252(1,0?) млн. p.), мезозойська ера (252-65 млн. p.), кайнозойська ера 

(65-0 млн. p.). Основні етапи еволюції біосфери під впливом геологічних та 

інших зовнішніх процесів та внутрішніх процесів, обумовлених активністю 

живих компонентів. Зв'язки між геологічними процесами та формуванням 

основних таксонів органічного світу (достатньо відокремлених груп 

організмів). Формування життя в залежності від мінливості геологічних умов 

та рельєфу Землі. 

 Особливості сучасних геолого-геоморфологічних факторів існування 

живих організмів (у т.ч. людини). Поняття «геологічне середовище». 

Ресурсна, геодинамічна, геохімічна і геофізична екологічні функції 

геологічного середовища. Ендогенні, екзогенні та техногенні геодинамічні 

процеси та їх вплив на екологи-геологічні умови. Зміна земної поверхні та 

утворення антропогенних ландшафтів. Вплив антропогенної (техногенної) 

діяльності на природні екологічні функції геологічного середовища. Вплив 

геологічного середовища на біоту та здоров'я населення. Поняття про захист і 

охорону надр та принципи раціонального використання мінеральних ресурсів. 

 Методи дослідження та графічного відображення геолого-

геоморфологічних умов. Принципи побудови геологічних, структурно-

тектонічних, геоморфологічних та інших карт (четвертинних відкладів, 

інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо). Морфометрія рельєфу, 

визначення його генезису і віку. 

 Особливості геологічної і геоморфологічної будови України. Мінеральні 

ресурси України. Закономірності розміщення родовищ корисних копалин на 

території України  



2.11. Рекомендована література.  

1. Адаменко О., Рудько Г. Екологічна геологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів екологічних, геологічних, географічних 

спеціальностей. - К.: Манускрипт, 1998. - 338 с. 

2. Рудько Г.І., Адаменко О.М., Чепіжко О.В., Крочак М.Д. Геологія з 

основами геоморфології: Підручник для студентів екологічних і географічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. – Чернівці: Букрек, 2010. - 400 с. 

3. Рудько Г.І., Гамеляк І.П. Основи загальної, інженерної та екологічної 

геології. Навчальний посібник для студентів вузів України. - Чернівці: Букрек, 

2003. - 423 с. 

4. Куровець М., Гунька Н. Основи геології. Підручник для вузів. - Львів: 

Вища школа, 1997. - 694 с. 

5. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посіб./ За ред. 

О.М. Маринина. - К.: Вища шк., 2005. - 495 с. 

6. Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. посібник. К: Либідь, 

2006. -248 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

захист лабораторних робіт; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. МПН 2.06 

2.2. Назва. Інформатика і системологія. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. 2.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Чехлатий О.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

Набути знання та сформувати практичні навики застосування сучасних 

комп'ютерних інформаційних технологій для отримання, обробки й 

ефективного використання екологічної інформації за допомогою комп’ютерів, 

телекомунікацій та інших засобів зв'язку, набути практичних навичок 

використання програмних засобів, інформаційних технологій для вивчення та 

оцінювання екологічних процесів і систем, освоїти прикладні програми, 

необхідні для вивчення інших дисциплін екологічного циклу, отримати 

фундаментальні знання про технічні засоби обробки екологічної інформації. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  

Створення економіко-математичних текстів з використанням формул. 

Робота з серійними документами. Обробка числових та текстових даних в MS 

Excel. Застосування інформаційних технологій в задачах системології. 

Системи управління базами даних. Створення бази даних (БД). Робота з 

таблицями та запитами в СУБД Microsoft Access. Створення міжтабличних 

зв’язків в СУБД Microsoft Access. Робота з формами та звітами в СУБД 

Microsoft Access. Мультимедійні презентації. Створення презентацій засобами 

Microsoft PowerPoint. Використання комп’ютерних мереж. 

 

2.11. Рекомендована література.  

1. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій: Навч. посібник / 

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Михайленко В.М. – К.: Вид-во Європ. 

ун-ту, 2003.– 263 с. 

2. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи 

комп’ютерних технологій для економістів. Навчальний посібник. ВД 

"Професіонал", 2007. – 672 с.  

3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / 

В.А.Баженов, П.Р.Венгеровський, В.М. Горлач. – К.: Каравела, 2003.– 464 с. 

4. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет. Ч. 1. Принципи 

організації та функціонування Інтернет: Навч. посібник / Месюра В.І., 

Арсенюк І.Р., Роїк О.М.- Вінниця: ВДТУ, 2002. – 86 с. 

5. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За 

ред. О.І.Пушкаря. – Київ: Вид. центр "Академія". – 2002. – 696 с. 

6. Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей. Самоучитель / 

Под. ред. В. Б. Комягина. Учебн. пособ. – М.: Издательство ТРИУМФ, 



2002.– 656 с.  

7. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна 

техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. роботи. 2-ге вид., без 

змін.– К.: КНЕУ, 2008.– 448 с. 

8. Солоницын Ю., Холмогоров В.  Интернет. Энциклопедия. 3-е издание. – С.-

Петербург: Питер, 2002. – 587 с. 

9. Тарасенко Р.О., Гаріна С.М., Робоча Т.П. Інформаційні технології. – К.: 

Алефа, 2008. – 312 с.  

10. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК. – 

Тернопіль: СМП ”Астон”, 2002. – 718 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль (усне опитування, ситуаційні завдання, тестування з 

використанням КТ); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. МПН 2.05 

2.2. Назва. Метеорологія і кліматологія 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. 1 

2.6. Семестр.1 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Нагорна С.В. 

2.9. Заплановані результати навчання 

Формування у ЗВО фундаментальних знань про: будову атмосфери та її 

якісні характеристики; атмосферні процеси та явища, їх природу й наслідки; 

розподіл метеорологічних величин у просторі й часі; метеорологічний 

моніторинг; різноманіття кліматів Землі, їх географію; причини змін і коливань 

клімату. Формування у студентів чітких понять і уявлень про властивості 

атмосфери Землі як невід'ємного елементу географічного середовища, що 

разом із іншими складовими географічної оболонки (формами земної поверхні, 

гідросферою, біогенними компонентами) визначає умови життєдіяльності 

людини, різноманіття природних умов 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Атмосфера, її склад, будова та основні властивості. Загальна циркуляція 

атмосфери. Повітряні маси і атмосферні фронти. Колообіг води в атмосфері. 

Атмосферні опади. Сонячна радіація. Радіаційний баланс земної поверхні та 

атмосфери. Тепловий режим та термодинаміка атмосфери. Клімат і кліматична 

система. Зміни і коливання клімату. Екологічна характеристика кліматичних 

ресурсів 

2.11. Рекомендована література.  

1. Хромов С.П. Метеорология и климатология. — Л.: Гидрометеоиздат, 

1983. — 404с. 

2. Алисов Б.П., Полтораус М.И. Климатология. — М.: Наука, 1985. — 264с. 

3. Гуральник И.И. Метеорология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982. — 334с. 

4. Давыдов Л.К., Дмитриеева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. — Л.: 

Гидрометеоиздат, 1973. — 462с. 

5. Основи загальної гідрології. — К.: Вища школа, 1975. — 192с. 

6. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. — М.: Высшая 

школа, 1991. — 368с. 

7. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища школа, 1995. — 

223с. 

8. Багров М.В., Боков В.О., Череваньов І.Г. Землезнавство. — К.: Либідь, 

2002. — 464с. 

9. Волошин І.І. Загальне землезнавство. — Ніжин: вид-во НДПУ ім. 

М.Гоголя, 2002. — 294с. 

10. Алисов Б.П. Климатология / Б.Алисов, М. Полтораус. — М. : Наука, 

1985. — 264 с. 

11.  Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : Навчальний 

посібник / Віл Сергійович Антонов. — Чернівці: « Рута », 2004. — 336 с.   



12.  Баландин Р.К. Цивилизация против природы : что происходит с погодой 

и кліматом. / Роман Константинович Баландин. — М. : Вече, 2004. — 378 

с. 

13.  Вайсберг Дж. Погода на Земле / Джон Вайсберг. — Л. : 

Гидрометеоиздат, 1990. — 224 с. (каф. географии). 

14. Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии 

и климатологии / Волошина А.П., Евневич Т.В, Земцова А.И. — М. : изд-

во МГУ, 1975. — 144 c. 

15. Горбань Л.И. Народный календарь погоды. Секреты долгосрочного 

прогноза / Леонид Иванович Горбань. — К. : Знания Украины, 2006. — 

208 с. (каф. географії). 

16. Ґуральник И.И. Метеорология / Ґуральник И.И., Дубинський Г.П., Ларин 

В.В. — Л. : Гидрометеоиздат, 1982. — 334 с. 

17. Ефимова В.М. Основы антропоклиматологии / В.Ефимова, А. Ярош. — 

Сімферополь : Таврия-Плюс, 2003. — 202 c. 

18. Жаков С.И. Общие климатические закономерности Земли / Степан 

Іванович Жаков. — М. : Просвещение, 1984. — 159 с. 

19. Захаревская Н.Н. Метеорология и климатология / Наталья Николаевна 

Захаревская. — М. : Колос, 2005. — 128 с. (каф. географії). 

20.  Колесник П.И. Метеорология / Пётр Иванович Колесник. — К. : Вища 

школа, 1986. — 175 с. 

21.  Краткие психрометрические таблицы для агрометеорологических постов 

(по данням наблюдений психрометром аспирационным) [під ред. Руднєва 

Г.В.]. — Л. : Гидрометеорологическое издательство, 1982. — 78 с. 

 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

захист лабораторних робіт; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1 Шифр. МПН 2.02  

           2.2. Назва. Фізика. 

           2.3. Тип. Обов’язкова 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. 1 курс 

2.6. Семестр. 2. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Негребецький І.С. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Сформувати стратегічне мислення біотехнологічної системи, набути 

знання та опанувати практичні навички з оцінки реакції біологічних об'єктів на 

різноманітні фактори, що виникають у процесі виробничої діяльності, для 

реалізації ефективного й екологічно безпечного виробництва продукції. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Динаміка поступального руху. Обертальний рух твердого тіла. Пружні та 

пружньо-в’язкі властивості твердих тіл і біологічних тканин. Молекулярні 

явища у рідині. Перший і другий закони термодинаміки. Основні поняття та 

закони електродинаміки в біофізиці. Електромагнетизм. Геометрична оптика. 

Хвильова оптика та фотометрія. Біологічна дія видимого, інфрачервоного й 

ультрафіолетового світла. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Биофизика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. проф. 

В.Ф. Антонова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с. 

2. Посудін Ю.І. Фізика з основами біофізики: Підручник. – К. : Світ, 

2003. -400 с. 

3. Посудін Ю.І. Лабораторний практикум і збірник задач із дисципліни. 

Фізика з основами біофізики: Навчальний посібник. – К. : Арістей, 2004. – 180 

с.  

4. Посудін Ю.І., Семенова Н.П., Кожем’яко Я.В. Прикладна фізика і 

біофізика. – К. : НАУ, 2001. – 115 с. 

5. Федишин Я.І. Фізика з основами біофізики: Підручник. – Львів : Світ, 

2005. – 552 с. 

6. Федишин Я.І., Фізика з основами біофізики: Навчальний посібник. – 

Львів : Світ, 2000. – 460 с. 

2.12. Методи контролю: 

             − поточний контроль (ведення конспекту, виконання вправ на 

практичних заняттях, логічний диктант, завдання самостійної роботи  

(теоретичний матеріал, реферат (д.ф.н.), теоретичний матеріал, КР (з.ф.н.), 

виконання контрольних робіт, розв’язування тестів); 

 − підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. МПН 2.08 

2.2. Назва. Хімія з основами біогеохімії 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8 П.І.Б лектора. Плаксієнко І.Л. 

 

2.9. Заплановані результати навчання 

 Навчити студентів теоретичним основам хімії; методиці хімічного 

експерименту та самостійного проведення хімічного аналізу; надати студентам 

комплекс знань з фундаментальних хімічних законів, необхідних для 

розуміння хімічної сутності процесів у природі, взаємодії живої і косної 

природи та вирішення практичних екологічних проблем з управління 

біохімічною діяльністю живих істот в біосфері. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни 

1. Основні поняття і закономірності хімії. Будова атома. 

Стехіометричні закони (збереження маси речовини, сталості складу, 

еквівалентів, Авогадро та ін.).  Одиниці вимірювання в хімії. Сучасне уявлення 

про будову атомів. Порядок заповнення електронних орбіталей атомів. Сучасне 

трактування періодичного закону та періодичної системи елементів.  

2. Природа хімічного зв’язку. Органогени. Основні типи хімічного 

зв’язку (ковалентний, донорно-акцепторний, іонний, металічний). 

Міжмолекулярна взаємодія.   Розчини. Способи вираження концентрації 

розчинів.  Класифікація біоелементів та ознаки біотичності хімічних елементів. 

Органогени-гідроген, оксиген, карбон, нітроген, фосфор та сульфур.  Якісні 

реакції на аніони біогенних елементів (Cl- ,І-, S2-, SO4
-, SO3

2-, PO4
3, CO3

2-, SiO3
2, 

NO3
-, NO2). 

3. Комплексні сполуки. Хімія s- і р-металів та їх сполук. Координаційна 

теорія Вернера. Номенклатура комплексних сполук та їх класифікація. 

Дисоціація цих сполук в розчинах.  S- і р-метали та їх сполуки. Якісні реакції 

на катіони біогенних елементів (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Zn2+). 

4.  Окисно-відновні реакції. Хімія  d- та f-елементів. Процеси 

окиснення-відновлення. Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій.  

Хімія  d- та f-елементів. Якісні реакції на катіони біогенних важких елементів  

(Ag+, Cu2+, Co2+ Fe2+, Fe3+, Мо6+, Mn2+). Поняття про електрод та електродний 

потенціал. Стандартний водневий електрод. Рівняння Нернста. Закони Фарадея.   

5. Енергетика та направленість хімічних процесів. Основні поняття 

термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Закон Гесса. Ентальпія 

утворення сполук. Термохімічні розрахунки. Визначення теплових ефектів. 

Другий закон термодинаміки. Зворотні і незворотні процеси.  Ентропія. 

Рівняння Больцмана. Вільна енергія Гіббса. Хімічна спорідненість. 

Направленість хімічних реакцій.  



6. Хімічна кінетика та рівновага. Швидкість гомогенних хімічних 

реакцій. Закон діючих мас. Константа швидкості реакції. Залежність швидкості 

реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Енергія активації. Гомогенний 

та гетерогенний каталіз. Зворотні реакції. Хімічна рівновага в гомогенних та 

гетерогенних системах. Константа рівноваги. Принцип Ле-Шательє. 

7. Властивості розчинів електролітів та неелектролітів. Теорія 

електролітичної дисоціації. Ступінь та константа дисоціації. Теорія сильних 

електролітів. Добуток розчинності. Дисоціація води. Водневий показник (рН). 

Гідроліз солей. Властивості розчинів неелектролітів. Закон Генрі-Дальтона. 

Закон Рауля. Температура кипіння та температура замерзання розчинів.  

8. Дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем за ступенем 

дисперсності та агрегатним станом дисперсного середовища. Різновиди 

колоїдних систем. Способи отримання, електрокінетичні та оптичні властивості 

колоїдних розчинів. Будова міцел. Коагуляція. Поверхневий натяг, адгезія, 

когезія, змочування. Адсорбція. Ізотерма адсорбції Ленгмюра.  Рівняння Гіббса. 

9. Органічна геохімія. Унікальність Карбону в біосфері. Органічна 

речовина як геохімічний акумулятор. Класифікація органічних речовин. 

Номенклатура органічних сполук за правилами IUPAC.  Класифікація 

вуглеводнів. Огляд природних джерел, фізичних і хімічних властивостей 

вуглеводнів. Якісні реакції на алкани, алкени, алкіни та арени. Природні 

джерела, фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних  сполук. Якісні реакції 

на спиртів, феноли, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, вуглеводи. Природні 

біологічно-активні речовини. 

10. Геохімічні особливості геосфер земної кори та біосфери. Біогеохімія 

як наука. Основні закони (біогенної міграції Кларка-Вернадського, 

біологічного кругообігу, розсіювання елементів, ноосфери Вернадського та ін.) 

та закономірності біогеохімії.  Роботи В. В. Докучаєва, В. І. Вернадського, А. Е. 

Ферсмана, О. І. Перельмана, Б. Б. Полинова з біогеохімії ландшафтів.  

Класифікація видів міграції. Внутрішні і зовнішні показники фізико-хімічної 

міграції.   

11. Біогеохімічні цикли біогенних елементів. Розповсюдження 

елементів. Геохімічні класифікації елементів за міграційними особливостями 

(Вернадського, Гольдшмідта, Перельмана, Виноградова). Кларк і кларк 

концентрацій. Класифікація біогенних елементів. Концепція та кількісні 

показники біогеохімічного кругообігу. Біогеохімічні цикли біогенних 

елементів: Карбону, Нітрогену, Фосфору, Кальцію, Силіцію, Феруму, Оксигену 

і сполук H2O, CO2. Техногенна міграція. Кругообіг важких металів. Прикладні 

аспекти біогеохімічних досліджень та використання геохімічного 

інструментарію при вирішенні екологічних проблем. 

 

2.11.  Рекомендована література 

1. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа.-

М.:Химия, 1973.-584с. 

2. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия / В.А. Алексеенко. - M.: «Логос», 

2000.- 627 с. 



3. Білявський Г.O., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. 

Навчальний посібник/ Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко - K.: Лібра, 2004. - 

368с. 

4. Биогеохимический кругооборот веществ в биосфере /Отв. Ред..В.А.Ковда.-

М.:Наука, 1987.-143с.  

5.  Богдановский Г. А. Химическая экология: Учебное пособие / Богда- новский 

Г. А. - M.: Издательство МГУ, 1994. - 237с. 

6. Геохимия окружающей среды.-М.:Недра, 1990.-333с.  

7.  Глинка Н. Л. Общая химия. - M.: Химия, 1983. - 702 с. 

8.  Голиков Г.А. Руководство по физической химии.-М.: высшая школа, 1988.-

408с.  

9. Дмитрук Ю.М., Бербець М.А. Основи біогеохімії, навчальний посібник.-

Чернівці: Книги-ХХI, 2009.-288с. 

10. Добровольский В.В. Основы биогеохимии / В.В. Добровольский. ~ M.: 

Высшая школа, 1998. -413 с. 

11. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія. — К.: 

Вища шк., 1982. — 544с. 

12. Загальна та біонеорганічна хімія/О. Г. Карнаухов, Д. О. Мельни- чук, К. О. 

Чоботько, В. А. Копілевич. - K.: Фенікс, 2001. - 578с. 

13. Загальна та неорганічна хімія. Ч.1 ,Ч.2 /Степаненко О. M., Рейтер Л. Г„ 

Ледовських В. M., Іванов С. І. - K.: Пед. преса, 2002. - 520 с., 784с. 

14. Киреев В.А. Краткий курс физической химии.-М.:Химия, 1978.- 620 с. 

15. Кириченко В. І. Загальна хімія /В.І. Кириченко. -K.: Вища школа, 2005.-639 

с. 

16. Крешков А. Основы аналитической химии.т.1. Теоретические основы. 

Качественный и количественный анализ.-М.:Химия, 1970.-471с. 

17. Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова / В. А. Ковда. - M.: Наука, 

1985. - 380 с. 

18. Кононський О.І. Органічна хімія. – К.: Дакор, 2003. - 340 с. 

19. Неділько С. А. Загальна й неорганічна хімія: задачі і вправи: Haвч. посібник 

/ С. А. Неділько, П. П. Попель. - K.: Либідь, 2001. - 400 с 

20. Рабинович В.А., Хавин В.Я. Кратний химический справочник. -Л: Химия, 

1991. -432с.  

21. Телитченко М. Введение в проблемы биохимической экологии.-М.:Наука, 

1990.-283с.  

22. Теоретические и прикладные аспекты биогеохимии.М.:Наука, 1982.-169с.  

Химия окружающей среды/ Под ред. Бокриса.-М.: Мир, 1983. -738с. 

23. Федорова Г.В. Практикум з біогеохімії для екологів: Навчальний 

посібник/Г.В. Федорова - K.: КНТ, 2007. - 288 с.  

24. Фізична і колоїдна хімія/ Костржицький А.І., Тіщенко В.М. та ін.-К.: Центр 

учбової літератури, 2008.-495 с. 

25. Чернобаев И. П. Химия окружающей среды: Учебное пособие /И. П. 

Чернобаев - K.: Высшая школа, 1990. - 191с. 

26.  Цитович И.К. Курс аналитической химии. Учебник для 

сельскохозяйственных вузов.- М.: Колос, 1982.-330с. 



27. Цитович И.К. Курс аналитической химии. - М.: Высш. шк., 1985. -271с. 

 

2.12. Методи контролю. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється за такими формами: 

вхідний контроль, перевірка конспектів лекцій, усне чи письмове експрес-

опитування на початку лабораторного заняття, тестування з використанням КТ, 

ситуаційні завдання, перевірка виконання самостійної роботи, контрольні 

роботи. 

Підсумковий контроль – залік. 

 

2.13. Мова викладання. Українська 



2.1. Шифр. ПП 3.17 

2.2. Назва. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 1 

2.6. Семестр. 1 
2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Опара Н.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області 

забезпечення безпеки; знання організаційно-правових заходів забезпечення 

безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у 

повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; проведення заходів 

з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності; 

здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу 

з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; знати методичне 

забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

серед працівників організації (підрозділу). 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек.  Ризик, як кількісна оцінка небезпек.  Природні загрози, характер 

їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні 

небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних 

об’єктах. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС. 

Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Менеджмент 

безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура 

захисту населення та АТО у НС. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 

Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи охорони праці. 

Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. 

Навчання з питань охорони праці. Профілактика травматизму та професійних 

захворювань. Основи фізіології та гігієни праці. Основи виробничої безпеки.  

Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] / Є.П.Желібо, 

В.В.Зацарний. -  К.: ВД  ВМУРЛУ, 2006. – 256 с. 

2. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] /Є.П.Желібо, 

Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний.  – К.: Вид-во Каравела, 2001. - 315с. 

3. Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] /С.О.Ковжога, 

О.Д.Малько, А.М.Полєжаєв.   – Харків: Вид-во Право, 2010. - 220с. 

4. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] / Ю.С.Скобло, 

Л.М.Тіщенко, В.Г.Цапко:   – Вінниця: Вид-во Нова книга, 2000. – 361с. 



5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] / 

В.М.Ярошевська. – Київ: Вид-во Кондор, 2004. - 560с. 

6. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: [навч. 

посібн.] /О.П.Мягченко.  –К .: Вид-во Центр учбової літератури, 2011. – 383 с. 

7. Пістун Л.Г. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] / Л..Г. Пістун,  

А.П.Березовецький, А.М.Тубальцев. – Львів: Вид-во Каравела, 2003. – 182 с. 

8. Цапко В.П. Безпека життєдіяльності: [навч. посібн.] / В.П.Цапко. -  К.: 

Знання-Прес, 2003. – 395 с. 

9. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: [навч. посібн.] / М.П.Гандзюк, 

Є.П.Желібо, М.О.Халімовський. - К.: "Каравела”, 2003.- 408 с. 

10. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: [навч. посібн.] / 

В.Ц.Жидецький. - Львів:Укр.академія друкарства, 2006.- 324 с. 

11. Москальова В.М. Основи охорони праці: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / В.М.Москальова -К.:  Професіонал, 2005. – 672 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль (усне опитування, ситуаційні завдання, тестування з 

використанням КТ, перевірка проекту); 

− підсумковий контроль –  залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ПП 3.02 

2.2. Назва. Біологія 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Професійної підготовки 
2.5. Рік навчання. 1 

2.6. Семестр. 2 
2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 9 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Піщаленко М.А. 

2.9. Заплановані результати навчання 

Сформувати у студентів фундаментальні уявлення про живі організми, 

їх організацію, особливості функціонування, походження, розвиток, 

різноманіття та систематику в умовах впливу різних екологічних чинників на 

них та на їх середовище існування. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни: 

Клітина як структурна та функціональна одиниця живих організмів. 

Організація і будова прокаріотичних та еукаріотичних клітин. Обмін речовин 

та енергії в клітині. Закономірності розмноження та розвитку живих організмів. 

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Амітоз. Гаметогенез. Основи спадковості і 

мінливості. Молекулярні основи спадковості. Закони класичної (менделівської) 

генетики.Основи еволюційної теорії. Віруси. Будова, функціонування та 

класифікація вірусів. Бактерії. Водорості. Особливості будови та розмноження. 

Екологічна роль та господарське значення. Гриби. Лишайники. Особливості 

будови та розмноження. Екологічна роль та господарське значення. Вищі 

спорові рослини. Мохи, плауни, хвощі, папороті. Морфологічні, анатомічні, 

фізіологічні та екологічні особливості. Голонасінні та покритонасінні. 

Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. Нижчі 

безхребетні. Типи: найпростіші, губки, кшп, плоскі та круглі черви. 

Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. Вищі 

безхребетні. Типи: кільчасті черви, молюски, членистоногі. Морфологічні, 

анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. Хребетні. Круглороті, 

хрящові та кісткові риби. Амфібії. Рептилії. Морфологічні, анатомічні, 

фізіологічні та екологічні особливості. Птахи. Ссавці. Морфологічні, 

анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. Анатомія людини. Тканини, 

органи та системи органів людини: опорно-рухова, кровоносна, дихальна, 

травна та видільні системи. Нервова та гуморальна системи організму людини.  

2. 11 Рекомендована література. 

1. Шелест З.М. Біологія: підручник для студентів ВНЗ /М-во освіти і науки 

України: З.М. Шелест [та ін.]. – 2-е, доп. і перероб.- К.: Кондор, 2011-760с. 

2. Слюсарєв. А.О., Самсонов О.В.,  Мухін В.М.  Біологія: Навчальний 

посібник /А.О. Слюсарєв. О.В. Самсонов. В.М. Мухін та ін. за ред. та пер.з 

рос.В.О. Мотузного- 2-ге видання, випр.К.: Вища школа, 2007. -607 с. 

3. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія./ А.В. Сиволоб– К.: 

видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.- 384 с. 



4. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин / М.М. Мусієнко - К.: Фітоцентр, 

2001- 391 с. 

5. Пехов А.П. Биология с основами экологии/ А.П.  Пехов – с. Пб.: 

Лань, 2001- 672с. 

6. Медична біологія: Підручник для студ.вищ.мед.навч. закл /ред. 

В.П. Пішак, Ю.І.Бажора.- вид. 2-ге переробл. та доповн. – Вінниця: Нова 

Книга, 2009.- 608 с. 

7. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця.-

Одеса: 2011.-265 с.  

2.12. Методи контролю: 

-поточний контроль (усне опитування, виконання лабораторних робіт, 

захист рефератів) 

- підсумковий контроль-екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська  

 



2.1. Шифр. ПП 3.01 

2.2. Назва. Вступ до фаху 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 1 

2.6. Семестр. 1 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Піщаленко М.А.  

2.9. Заплановані результати навчання  

Сформувати уявлення про свою професію, майбутню діяльність, шляхи 

досягнення професійного вдосконалення в ній, формування початкових знань 

на базі основного понятійно-термінологічного апарату екології, які дали б 

можливість не тільки сформувати знання, уміння і навики з головного предмета 

своєї спеціальності, але також зрозуміти значення всього переліку 

нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для 

формування своїх професійних знань, отримання початкових умінь для 

ухвалення самостійних рішень. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни: 

Основні  етапи розвитку екологічної освіти. Визначення поняття сталий 

розвиток та освіти для сталого розвитку. Основні положення Концепції 

екологічної освіти України. Система вищої освіти в Україні. Зміст вищої освіти 

та стандарти вищої освіти. Базові основи екологічного управління. Наукова 

складова навчального процесу. Екологічні дослідження та їх основні напрямки. 

2.11. Рекомендована література 

1. Андрейцев В.І. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. 

У 2-х кн./ В.І.  Андрейцев - К: Юрінком Інтер, 1998 – 250с. 

2. Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підручник/ Г.О.  

Білявський - К.: “Либідь”, 1995. – 368 с. 

3. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища: навчальний посібник/ В.С  Джигерей - К.: - “Знання”, 2000.- 203с. 

4. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник /Ю.А. Злобін - К.: - 

Видавництво “Лібра”, 1998, 248с. 

5. Клименко М.О, Петрук В.Г., Мудрак  О.В. Вступ до фаху/М.О. 

Клименко, В.Г. Петрук, О.В. Мудрак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.2015.- 428с 

6. Франчук Г.М., Ісаєнко В.М. Екологія. Вступ до фаху: Конспект 

лекцій/ Г.М. Франчук., В.М. Ісаєнко - К.:НАУ, 2003. – 124с. 

7.  Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Основи екології. / А.А. Герасимчук 

Ю.І. Палеха - К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, 

менеджменту і бізнесу, 1999. – 67с. 

8. http://smcae.kiev.ua 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, виконання контрольних робіт, 

захист рефератів) 

- підсумковий контроль - залік 

2.13. Мова викладання – Українська 

http://smcae.kiev.ua/


2.1. Шифр. МПНВ 1.01 

2.2. Назва. Мікробіологія 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. Перший курс 

2.6. Семестр. Перший 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  3,0 

2.8. П.І.П. лектора. Поспєлов С.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

Сформувати у студентів відповідні знання та уявлення про загальну  

мікробіологію, зв’язок мікробоценозів з екосистемами, найважливіші 

мікробіологічні процеси, які відбуваються у природі, і зокрема, в ґрунті з тим, 

щоб навчитися цілеспрямовано управляти діяльність мікроорганізмів на 

користь людини; практично впливати на окремі біологічні групи бактерій для 

підвищення родючості ґрунтів, очищення води, повітря і ґрунту. При цьому 

спиратися на загально біологічні знання з інших природничих дисциплін, щоб 

системно оцінювати процеси та загальні тенденції. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Мікробіологія як наука. Періоди розвитку мікробіології. Значення робіт 

Л.Пастера і І.Мечникова. Ультраструктура бактеріальної клітини. Джгутики та 

інші придатки клітин. Рухомість бактерій. Таксис. Відміни між еукаріотними і 

прокаріотними організмами. Систематика основних груп мікроорганізмів. Типи 

живлення. Хімічний склад мікроорганізмів. Характер взаємовідносин між 

мікроорганізмами: симбіоз, метабіоз, антагонізм, паразитизм. Катаболізм і 

анаболізм. Ферменти, класифікація ферментів. Дихання. Аеробне дихання 

(гліколіз, цикл  Кребса, дихальний ланцюг). Мінливість та спадковість у 

мікроорганізмів. Вплив на мікроорганізми факторів навколишнього 

середовища. Процеси нітрифікації. енергетика процесу. Мінералізація 

органічних сполук та іммобілізація азоту в ґрунті. Амоніфікація. Бродіння. 

Шляхи зброджування вуглеводів. Двофазність бродіння. Спиртове бродіння. 

Молочнокисле бродіння. Гомоферментативне і гетероферментативне бродіння. 

Значення температури і вологості при діяльності мікрофлори грунту. 

Активність мікрофлори і повітряний режим грунту. Специфічність мікробних 

асоціацій різних грунтів. Роль і значення грунтових ферментів. Характеристика 

основних груп грунтового мікронаселення. Вплив зовнішніх факторів на 

мікрофлору грунту. Періодичні коливання чисельності й складу 

мікроорганізмів грунту. Грунтові форми бактерій, водоростів і найпростіших. 

Геохімічні функції грунтових мікроорганізмів. Розповсюдження 

мікроорганізмів у профілі різних грунтів. Кількісний і якісний склад бактерій, 

актиноміцетів і грибів у грунтах різних типів. Роль і значення одно- і 

багаторічних бобових рослин в азотфіксації. Характеристика кореневої та 

прикореневої мікрофлори рослин. Мікориза рослин. Види мікориз, їх 

характеристика. Мікоризація рослин. Біологічна й абіологічна фіксація азоту. 

Вільноживучі азотфіксуючі мікроорганізми. Хімізм фіксації. Фіксація 

молекулярного азоту симбіотичними бактеріями. Властивість бульбочкових 



бактерій (специфічність, вірулентність, активність, конкурентноздатність). 

Мікрофлора зерна та її зміни за різних умов зберігання зерна. 

Мікробіологічний моніторинг грунту, води, повітря. Санітарні норми. 

Запобігання розвитку небажаної мікрофлори.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Харченко С.М.Мікробіологія. – Київ, Сільгоспосвіта, 1994 – 352 с.  

2. Іутинська Г.О. Грунтова мікробіологія: Навчальний посібник.- Київ: 

Арістей.- 2006.- 284 с. 

3. Мишустин Е.Н., Емцев В.Г. Микробиология.- М.:Агропромиздат, 1987 –368 

с. 

4. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Р.И. Практикум по микробио-

логии. –М.:Колос, 1979.- 216с. 

5. Асонов Н.Р. Микробиология. –М.:Агропромиздат, 1989. –351 с. 

6. Асонов Н.Р. Практикум по микробиологии.- М.:Агропромиздат, 1988. – 155 

с. 

7. Емцев В.Т., Шильникова В.К. Микробиология. – М.:Агропромиздат, 1990. – 

191 с. 

8. Методические указания по проведению исследований в длительных опытах 

с удобрениями. Ч.2. Программа и методы исследования почв. М.-1983. –172 

с. 

9. Ежов Г.И. Руководство к практическим занятиям по сельско-хозяйственной 

микробиологии.- М., Высшая школа. – 1974. -288 с. 

2.12. Методи контролю. 

- поточний контроль (усне опитування, тестування, перевірка контрольних 

робіт) 

- підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська 

 



2.1. Шифр. ГСЕВ 1.06 

2.2. Назва. Політологія. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. 3  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Антонець М.О. 

2.9. Заплановані результати навчання1.  
Чітко   оперувати   і   володіти   понятійно-категоріальним   апаратом 

політичної науки. 

Орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і 

напрямах. 

Визначати    теоретичні,    духовні,    прикладні    та    інструментальні 

компоненти політичного життя, усвідомлювати їхню роль і функції у 

підготовці  політичних рішень,  забезпечуючи  особистий внесок до суспільно-

політичного життя. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.2  
Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства. 

Історія світової політичної думки. Політична діяльність і влада. Сучасні ідейно-

політичні течії. Політична система суспільства і політичні режими.  Економічна 

і соціальна політика.  Політика та етнонаціональні відносини. Особистість і 

політика. Політичне лідерство. Політична культура. Світовий політичний 

процес.  

2.11. Рекомендована література.3  

1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, 

практика / В.М. Бебик.  - К.: МАУП, 2000. – 346 с. 

2. Піча В.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома.- К.: «Каравела», 2002. 

– 344 с. 

3. Юрій М.Ф. Політологія  / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2004. – 416 с. 

4. Щедрова Г.П. Основи політології: Навчальний посібник. / Г.П. Щедрова, 

Ф.В. Барановський, О.В. Новакова, Н.П. Пашина. – Луганськ: Вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2005. – 170 с. 

2.12. Методи контролю:3 

-поточний контроль (ведення конспекту лекцій; усне опитування, участь у 

дискусіях;  розв’язування тестів; виконання практичних завдань; 

виконання завдання самостійної роботи; написання рефератів та 

підготовка мультимедійних презентацій за темами навчальної дисципліни; 

перевірка контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання). 

- підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська 

 

 



2.1. Шифр. ГСЕ 1.02 

2.2. Назва. Філософія. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. 3.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шейко С.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

Знати основні визначення фундаментальних філософських категорій зі 

сфер онтології, філософії пізнання, антропології, соціальної філософії та 

аксіології, добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній 

філософській літературі, оволодіти логічним способом мислення, знати 

особливості та основні поняття фундаментальних філософських шкіл та 

напрямків. Вміти синтезувати набуті знання із фахових та гуманітарних 

дисциплін у цілісне світосприйняття; застосовувати набуті знання при аналізі 

реалій сучасного суспільного буття; формувати власну позицію щодо 

актуальних проблем сьогодення. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Філософія як специфічний тип знання. Стародавня філософія. Філософія 

Середньовіччя та Відродження. Філософія Нового часу та Просвітництва. 

Німецька класична філософія. Сучасна світова філософія. Українська філософія. 

Онтологія: проблема буття. Свідомість. Філософія пізнання. Логіка та 

методологія наукового пізнання. Філософська антропологія. Соціальна 

філософія. Філософія науки і культури, стратегія майбутнього. 

2.11. Рекомендована література.3  
1. Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби 

Відродження: підручник / О. В. Алєксандрова ; Київський національний ун-т 

ім. Тараса Шевченка. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. - 169 с. 

2. Андрущенко В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: 

підручник для вищих навч. закл. / В. П. Андрущенко [и др.]. – 3. вид., випр. та 

доп. – К. : Генеза, 2006. – 656 с. 

3. Арцишевський Р. А. Філософська антропологія (філософія людини): 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти. – Луцьк 

: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – (Посібники та підручники ВНУ 

імені Лесі Українки). – Ч. 1. – 2011. – 552 с.  

4. Варвянський С. М., Шейко С. В. Методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни за кредитно – модульною системою 

(Філософія, логіка, релігієзнавство) / С.М.Варвянський, С.В. Шейко. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2007. – 57 с. 

5. Киричок О. Б. Філософія: Підручник для вищих закладів освіти / О.Б. 

Киричок. – Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 388 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


6. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2010. – 592 с.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

вправ; виконання домашніх завдань, тестові контрольні роботи; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. МПН 2.04 

2.2. Назва. Гідрологія 

2.3. Тип. Обов’язкова 

2.4. Цикл. Професійна підготовка 

2.5. Рік навчання. 2 курс 

2.6. Семестр. 4 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Диченко Оксана Юріївна 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Сформувати теоретичні уявлення, знання та практичні навички майбутніх 

спеціалістів в області використання, збереження та відновлення водних 

ресурсів та водних об‘єктів, розуміння місця та ролі води у природі та 

суспільстві. Для фахівців-екологів важливим є розуміння того, що гідрологічні 

знання необхідні для раціонального і комплексного використання водних 

ресурсів у господарській діяльності, вирішенні багатьох проблем екології й 

охорони природного середовища. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Гідрологія як наука. Предмет вивчення гідрології, її поділ на розділи та 

значення. Водні об’єкти та їхній гідрологічний режим. Методи гідрологічних 

досліджень. Фізичні основи гідрологічних процесів. Розвиток гідрології. 

Гідрологія та її місце у вивченні географічної оболонки. 

Розподіл води на земній кулі. Кругообіг води. Розподіл води на земній 

кулі. Зміна кількості води на земній кулі. Кругообіг води в природі. Водні 

ресурси України. Властивості та значення  води на земній кулі. 

Фізичні та хімічні властивості води. Хімічний склад води. Фізичні 

властивості води. Вода – основа життя. Дивовижні властивості води. Значення 

води і водних розчинів у природі та житті людини. 

Гідрологія річок. Основні елементи річкових систем. Типи річок. 

Морфологія й морфометрія річки та її басейну. Живлення річок. Водний баланс 

басейну річки. Водний режим річок. Рівневий режим річок . Річковий стік. Рух 

води в річках. Річкові наноси. Селі. Руслові процеси. Термічний режим річок. 

Льодовий режим річок. Гідрохімічний режим річок. Гідробіологічні 

особливості річок. Гідробіологія та використання річок. Фактори, що 

впливають на водний баланс і річковий стік. Основні методи і способи 

очищення стічних вод. 

Гідрологія озер. Типи озер. Морфологія і морфометрія озер. Водний 

баланс озер. Коливання рівня води в озерах. Рух озерної води. Термічний 

режим озер. Льодовий режим озер. Хімічний склад озерних вод. 

Гідробіологічні характеристики озера. Оптичні явища в озері. Донні 

відкладення озерної улоговини. Водні маси озер. Гідробіологічні 

характеристики озера. Наноси та донні відклади озер. 

Гідрологія водосховищ. Типи водосховищ. Основні характеристики 

водосховища. Водний режим водосховищ. Термічний і льодовий режим 

водосховищ. Гідрохімічний і гідробіологічний режим водосховищ. Замулення 

водосховищ і переформування їх берегів. Водні маси водосховищ. Вплив маси 



водосховищ на річковий стік і природне середовище. Створення і 

характеристика водосховищ. Замулення водосховищ та переформування їх 

берегів. Значення водосховищ у народному господарстві. 

Гідрологія льодовиків. Походження льодовиків та їх поширення на земній 

кулі. Типи льодовиків. Утворення льодовиків та їх будова. Живлення та абляція 

льодовиків. Режим та рух льодовиків. Поширення та значення льодовиків. 

Робота льодовиків та їх танення. Гідрогеологічні зйомки і карти. 

Світовий океан та його частини. Гідрологія океанів і морів. Рельєф дна 

океанів і морів. Донні відклади в океанах і морях. Життя в океанах і морях, 

використання їх ресурсів. Оптичні і акустичні особливості морської води. 

Водні ресурси й водний баланс України. Охорона водних ресурсів. 

 

2.11. Рекомендована література. 

1. Левківський С.С., Хільчевський В.К. Загальна гідрологія. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с. 

2. Васенков Г.І., Поліщук О.Є., Бєльська О.В. Визначення гідрологічних 

величин розрахункової забезпеченості (Ймовірні перевищення). – Житомир, 

2003. – 51 с. 

3. Гордієнко В.П. Ґрунтова волога. – Сімферополь: ЧП «Предприятие 

Феникс». – 2008. – 368 с. 

4. Владимиров А.М. Гидрологические расчеты. – Л.: Гидрометиздат, 1990. 

– 367 с. 

5. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высш. 

шк., 1991. –368 с. 

6. Константинов Н.М., Петров Н.А., Высоцкий А.И. Гидравлика, 

гидрология, гидрометрия. – М.: Высш. шк., 1987. – Ч. 1, 2. 

7. Романенко В.Д. Основи Гідроекології. – К.: Обереги. – 2001. – 713 с. 

8. Клименко В .Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів. 

– Харків, ХНУ. – 2008. – 144 с. 

9. Быков В.Д., Васильэв А.В. Гидрометрия. Л: Гидрометеоиздат. – 1977. – 

448 с. 

10. Большаков В.А., Кургамович А.А. Гидрологические и 

гидравлические расчеты малых дорожных сооружений. –  К.: Высш. шк. – 1983. 

– 290с. 

11. Блинцов И.К., Ипатьев В.А. Гидролесомелиорация:Практикум. – 

Минск.: Высш. шк. 1980. – 255 с. 

12. Воронов Н.А. Роль лесов в охране вод.– Л.: Гидрометеоиздат. – 

1988. – 286 с. 

13. Иванов А.Н., Неговская Т.А. Гидрология и регулирувание стока. – 

М.: Колос. – 1970. –  285 с. 

14. Літовченко О.Ф., Сорокін В.Г. Гідрологія і гідрометрія. – К.: Вища 

шк. – 1979. – 174с. 

15. Сливка П.Д., Новосад Я.О., Будз О.П. Гідрологія та регулювання 

стоку. – Рівне.:УДУВГП. – 2003 – 286 с. 



16. Літовченко О.Ф. Інженерна гідрологія та регулювання стоку. – К.: 

Вища шк.. – 1999. – 360с. 

17. Яцик А.В. Водогосподарська екологія. К.: Генеза. –2003. Т.1, кн.1-

2.– 400 с. 

18. Яцик А.В. Водогосподарська екологія. К.: Генеза. –2004. Т.2, кн.3-

4.– 384 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль –  екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 



2.1. Шифр. МПН 2. 07 

2.2. Назва. Грунтознавство 

2.3. Тип.  Обов’язкова 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. 2 

2.6. Семестр. 4 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8. П.І.П. лектора. Поспєлов С.В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних основ 

науки для розуміння основних функцій грунтового покриву, його вплив на 

атмосферу та гідросферу, формування екологічної стійкості ландшафтів, 

біогеохімічні процеси, успішне використання знань і навичок в 

агроекологічному оцінюванні ґрунтів, розробці новітніх технологій 

землекористування, проводити екологічний моніторинг грунтів та 

біогеоценозів вцілому.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

 Ґрунтознавство як наука. Зв’язок ґрунтознавства з іншими природничими 

науками. Поняття про грунт. Наукові формулювання поняття грунту та його 

основної властивості. Роль, місце та функції грунту в природі. Грунт, як 

особливе тіло природи, компонент біосфери й осередок життя на Землі, фізичне 

середовище і життєвий простір для життя людства. Загальні поняття про 

мінеральну частину грунту. Зв’язок мінеральної частини з материнськими 

породами. Материнська порода як основа мінеральної частини грунту. 

Особливості впливу материнських порід формування мінеральної частини 

грунтів. Мінеральна частина грунтів як гетерогенна фазна система. 

Мінералогічний, хімічний і гранулометричний склади грунтів і їх 

взаємозв’язки. Особливості перетворення та впливу первинних та вторинних 

мінералів на формування мінеральної частини грунту. Тверда фаза грунту та її 

склад. Механічні елементи як представники мінеральної частини, їх 

класифікація та характеристика. Класифікація грунтів за гранулометричним 

складом, її принципи, суть і особливості. Уява про фактори грунтоутворення та 

грунтові режими. Значення факторів, умов і режимів для грунтоутворення. 

Особлива роль живих організмів – рослин, безхребетних тварин і 

мікроорганізмів у грунтоутворенні. Виробнича діяльність людина як фактор 

розвитку та деградації грунтів. Взаємозв’язок факторів та умов 

грунтоутворення. Загальні поняття по процес та типи грунтоутворення. 

Поняття про живі організми грунтів. Жива речовина грунту її склад і біомаса. 

Суть і загальна схема грунтоутворення. Джерела та особливості перетворення 

органічних речовин у грунті. Роль живих організмів у процесах перетворення 

органічних речовин. Склад, властивості та біохімічна суть гумусу.  Колоїдно-

хімічна природа гумусу. Вміст, запаси та якість гумусу в грунті. Взаємодія 

гумусових речовин з мінеральною частиною грунту. Роль гумусу в 

грунтоутворенні. Баланс гумусу в грунті. Шляхи відтворення, нагромадження 

та збереження гумусу в грунтовій товщі. Розвиток наук про колоїди та вбирну 



здатність грунтів. Будова, склад, по- ходження, класифікація та властивості 

колоїдів. Стан колоїдів, коагуляція та пептизація. Роль колоїдів у 

структуроутворенні та формуванні родючості грунтів. Екологічна цінність 

колоїдів. Поняття про вбирну здатність грунтів. Види вбирної здатності та їх 

характеристика. Механічна та біологічна вбирна здатність грунтів. Поняття про 

грунтовий вбирний комплекс. Обмінні катіони, сума катіонів, місткість 

катіонного обміну, ступінь насиченості основами грунту та їх взаємозв’язок. 

Реакція середовища. Поняття про кислотність і лужність грунтів і умови які їх 

викликають. Буферність грунтів. Хімічна меліорація кислих і засолених грунтів 

та її обгрунтування. Типи структури грунту. Структура як діагностична ознака 

грунту, фактори, умови і механізм формування агрономічно цінної структури. 

Вплив структури грунту на його водний, повітряний і поживний режим. 

Загальні фізичні властивості грунтів - щільність твердої фази, щільність 

складення, пористість. Фізико-механічні властивості - пластичність, липкість, 

набрякання, усадка, зв’язність, твердість, опір грунту під час обробітку. Водні 

властивості грунту. Доступність води рослинам. Поняття про категорії води за 

доступністю рослинам. Запаси води в грунті. Загальний, важкодоступний, 

корисний (продуктивний) і максимально можливий запаси води в грунті та 

методи їх визначення. Оцінка запасів продуктивної води в грунті. Водний 

баланс і водний режим грунтів. Поняття про грунтовий розчин і його значення 

для грунтоутворення. Окисно-відновні режими та їх типи. Екологічне значення 

грунтового розчину та окисно-відновних процесів у грунтах. Повітряний і 

тепловий режим грунтів. Регулювання повітряного режиму грунтів. Основи 

вчення В.В. Докучаєва про фактори грунтоутворення, його уявлення про грунт 

як дзеркало ландшафту. Сучасні погляди на суть грунтотворного процесу. 

Грунт як елемент ландшафту. Горизонтальна й вертикальна зональності 

грунтів. Інтразональність грунтів. Характеристика умов грунтоутворення. Суть 

підзолистого процесу грунтоутворення. Класифікація і агрогенетична 

характеристика грунтів підзолистого типу. Дерновий процес грунтотворення і 

його особливості в лісовій зоні. Класифікація і агрогенетична характеристика 

дернових і дерново-підзолистих грунтів. Болотний процес грунтоутворення. 

Класифікація і агрогенетична ха- рактеристика болотних грунтів. Класифікація 

і агрогенетична характери- стика сірих опідзолених грунтів, їх 

сільськогосподарське використання. Географічне положення чорноземної зони. 

Характеристика факторів і умов грунтоутворення. Класифікація і 

агрогенетична характеристика чорноземів Лісостепу України. Заходи 

підвищення родючості цих грунтів. Класифікація і агрогенетична 

характеристика чорноземів Степу України. Провінції засолених грунтів на 

території України. Характеристика солончаків і засолених грунтів, їх 

походження, класифікація, будова профілю, склад і агрономічні властивості. 

Солоді та осолоділі грунти, їх властивості та використання. Причини зниження 

родючості грунтів України і першочергові завдання щодо їх відтворення. 

Поняття про водну ерозію.Класифікація видів ерозії. Стан впровадження 

біологічного землеробства в Україні. Відтворення родючості ґрунтів в 

органічному землеробстві. Консервація земель і її значення в охороні ґрунтів. 



Причини і захист ґрунтів від забруднення пестицидами і важкими металами. 

Впровадження технологій очищення грунту і одержання екологічно чистої 

продукції. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Агроекологія/М.М.Городній, М.К.Шикула, І.М.Гудков та ін.; Під ред. 

М.М.Городнього.-К.: Вища школа, 1993.-414 с. 

2. Агроекологічний довідник Київської області.- К.: Держвидав, 1959. 

3. Бойчук Ю.Д., Солошенко Є.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навко-

лишнього середовища: Навчальний посібник.- Суми:Університетська книга, 

2001.- 284 с. 

4. Вальков Э.Ф. Почвенная экология сельскогохозяйственных растений.- М: 

Агропромиздат, 1986.- 2-4 с. 

5. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические  функции почв.-М.:Изд-

во Моск. Ун-та, 1986.- 135 с. 

6. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України/За ред. 

Б.С.Носка, Б.С.Прістера, М.В.Лободи.-К.:Урожай, 1994.- 328 с. 

7. Канівець В.І.  Життя грунту.- 2-ге вид. допов.-К.: Аграрна наука, 2001.-131 

с. 

8. Лабораторный практикум по почвоведению/В.А.Андриенко, М.М.Горкун, 

В.А.Лапанова и др.- К.: Изд-во УСХА, 1982.-Ч.2.-119 с. 

9. Лабораторный практикум по почвоведению/Н.А.Дубровина, Б.Т.Ка-

баченко, А.М.Туренко и др.; Под ред. Н.К.Шикулы.- К.: Изд-во УСХА, 

1982.-Ч.1.-101 с. 

10. Медведєв В.В., Лісовий М.В. Стан родючості грунтів України та прогноз 

його змін за умов сучасного землеробства.-Харків:Штріх,2002.-98 с. 

11. Надточій П.П., Вальвач Ф.В., Гермашенко В.Г.  Екологія грунту.- К.: 

Аграрна наука, 1988.-286 с.  

12. Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных 

культур/Под ред. В.В.Медведева.-К.:Урожай, 1991.- 172 с. 

13. Почвоведение с основами геоботаники/Г.П.Груздев, А.А.Яскин, 

Б.В.Тимофеев и др.; Под ред.  Л.П.Груздевой, А.А.Яскина.-М.: 

Агропромиздат, 1991.-448 с. 

14. Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и 

процессы, классификация и генетико-производственные аспекты/Под ред. 

Н.И.Полупана.-К.:Урожай, 1988.-Т.1. 

15. Розанов Б.Г. Морфология почв.-М.:Изд-во Моск. Ун-та, 1983.-320 с. 

2.12. Методи контролю. 

- поточний контроль (усне опитування, тестування, перевірка контрольних 

робіт) 

- підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська 

 

 



 

2.1. Шифр. ПП 3.11    

2.2. Назва. Екологічна безпека  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної та практичної  підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. 3.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Калініченко В.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Засвоєння основних характеристик ймовірних кризових екологічних 

ситуацій, шкідливих або загрозливих для життя та здоров’я людей, живих 

організмів і їх спільнот станів, вивчення систем спостереження і контролю за 

станом навколишнього природного середовища з метою розробки 

природоохоронних заходів, раціонального використання природних ресурсів, 

природних та техногенних комплексів та об’єктів. Також повинні знати та 

уміти оцінювати та прогнозувати стан довкілля, загальні закономірності 

виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, 

можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в 

майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і 

запобігання їм, захисту людей та навколишнього середовища. 

Формування у фахівця теоретичних знань про базовий понятійно-

термінологічний апарат дисципліни, основні напрямки досліджень з проблем 

екологічної безпеки; наукові підходи щодо пошуку можливостей виходу із 

кризового стану якості природного середовища; шляхи та закономірності 

формування екологічної небезпеки; ієрархічну структуру екологічної 

небезпеки; територіальну та часову структуризацію екологічної небезпеки; 

класифікацію екологічних ситуацій; структуру, задачі, функції та правовий 

статус державної служби в галузі забезпечення екологічної безпеки; соціальні 

аспекти забезпечення екологічної безпеки; роль наукових досліджень та 

інформації у розв’язанні проблем екологічної безпеки; принципи організації та 

основні закономірності управління екологічною безпекою; регіональні 

особливості функціонування екологічної безпеки; основи міжнародного 

законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки, правові, економічні та 

техніко-технологічні механізми забезпечення екологічної безпеки. 

Формування практичних навичок з використання ключових слів в дефініції 

понять, визначення основних властивостей екосистем та геосистем з точки зору 

формування екологічної безпеки; проведення аналізу виникнення екологічно-

небезпечних ситуацій; виділення найбільш характерних для конкретного 

регіону складових екологічної небезпеки, визначення її рівню; визначення 

структури та функціональних задач органів управління екологічною безпекою. 

Розробка конкретних заходів щодо управління екологічною безпекою на 

вирішення регіональних проблем з екологічної безпеки; використання 

законодавчих, нормативних відомчих та регіональних документів з екологічної 

безпеки в практичній діяльності. 



          2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Екологічна безпека. Загальні аспекти. Безпека та небезпека: 

співвідношення понять. Вступ. Мета, задачі та структура курсу. Історія 

розвитку екологічної безпеки. Основний термінологічний апарат. 

Характеристика екологічної небезпеки. Ієрархічна структура.  Групи 

екологічної небезпеки. Типи екологічної небезпеки. Класи екологічної 

небезпеки. Види  і підвиди техногенного класу екологічної небезпеки. 

Екологічна небезпека – одна з основних проблем ХХІ століття.  

Екологічні кризи, та їх класифікація. Причини виникнення глобальної 

екологічної кризи та її характеристика. Основні ознаки кризового стану 

екосистем. Можливі шляхи подолання глобальної екологічної кризи. 

Екологічні ситуації. Несприятливі екологічні ситуації та природні передумови 

їх виникнення. Природні передумови виникнення несприятливих екологічних 

ситуацій. Стихійні лиха. Стихійні лиха, що наносять збитки с/г. Загальні 

закономірності прояву стихійних лих. Заходи по захисту від стихійних лих. 

Несприятливі екологічні ситуації породжені природними явищами на Україні.  

Антропогенні фактори виникнення несприятливих екологічних ситуацій. 

Антропогенний вплив на природне середовище. Роль галузей господарства у 

виникненні екологічних проблем. Роль техногенних катастроф і аварій. 

Екологічні наслідки воєнних дій. Роль взаємодії природних та антропогенних 

факторів у формуванні небезпечних ситуацій. 

Надзвичайні екологічні ситуації. Загальна схема формування 

надзвичайних екологічних ситуацій. Фактори, що впливають на виникнення 

надзвичайних екологічних ситуацій. Зони підвищеної екологічної небезпеки та 

екологічних катастроф. Теоретичні аспекти аналізу формування екологічної 

небезпеки. Поняття екологічного ризику.  Методика оцінки рівня екологічної 

небезпеки.  Рівні індивідуального ризику.  Управління екологічним ризиком. 

Моніторинг формування, розвитку та проявів екологічної небезпеки в 

регіональних умовах.  Заходи попередження НЕС. Основні напрямки державної 

політики України в сфері екологічної безпеки.Правові основи екологічної 

безпеки в Україні. Національна система екологічної безпеки, запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації, її мета, принципи та основні завдання. 

Пріоритети державної політики України в галузі екологічної безпеки. 

Економічний аспект екологічної безпеки  Організаційно-управлінський 

аспект екологічної безпеки.  Технологічні аспекти екологічної безпеки.  

Юридичні аспекти екологічної безпеки.  Наукові аспекти екологічної безпеки 

Гуманітарний аспект екологічної безпеки. Територіальні аспекти формування 

екологічної небезпеки.  

Міжнародні аспекти екологічної безпеки. Міжнародне співробітництво. 

Індивідуальна екологічна безпека. 

2.11. Рекомендована література.  
1 Боков В.А., Лущук А.В. Основы экологической безопасности: 

Уч.пособие. – Симферополь: СОНАТ. – 1988. -224с. 

2 Быков А.А, Мурзин Н.В. Проблемы анализа безопасности человека, 

общества и природы. – СПб.: Наука. – 1997. – 247с. 



3 В.К.Сівак, В.Д.Солодкий. Основи екологічної безпеки територійі 

акваторій. Навч.посібник. – Чернівці: Зелена Буковина. -  2000. – 156с. 

4. Данилов-Данилян В.И., Залиханов М.Ч. Лосев К. С. Экологическая 

безопасность. Москва: МНЭПУ. – 2001. – 332с. 

5. Хоружая. Т.А. Оценка экологической опасности. М.: Книга сервис. – 

2002. – 208с. 

6. Яцик А.В.Екологічна безпека в Україні. – К.:2003. – 216с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

робота на семінарах; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ПП 3.03 

2.2. Назва. Загальна екологія та неоекологія 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 2 

2.6. Семестр. 4 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Піщаленко М.А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

 Сформувати у студентів: екологічний світогляд; знання про взаємодію 

живих організмів, популяцій та угруповань вищих рангів між собою та 

навколишнім середовищем; особливості функціонування екосистем різних 

ієрархічних рівнів під впливом природних і антропогенних факторів; 

екологічні основи збалансованого природокористування. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни: 

 Екологія в системі природничих, соціальних та технічних наук. 

Екологічні фактори.  Популяція – елементарна структурна одиниця. Типи 

біотичних взаємодій між популяціями в угрупуваннях. Властивості біоценозу і 

біотопу – основних складових екосистеми. Принципи формування біоценозів. 

Поняття сукцесії. Особливості структури та динаміки екосистем.   Основні 

положення біосферології. Особливості природного і антропогенного 

забруднення довкілля.  Фактори порушення якості атмосфери. Основні 

причини порушення якості природних вод. Основні причини деградації 

родючих грунтів. Антропогенний вплив на біоценози і проблема збереження 

біологічного різноманіття. Сучасний стан та використання природних ресурсів. 

2.11. Рекомендована література: 

1. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ 

С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 394 с. 

2. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин. Навчальний посібник/ В.А. 

Гайченко, Й.В. Царик: Херсон: Олді-плюс. Київ-Ліра-К, 2012. – 232 с. 

3. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий – Львів: Світ, 2001 – 386 с. 

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

теорії і практикум, Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів/ А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я.  Козак– Львів: 

„Новий світ - 2000”, „Магнолія плюс”, 2003. – 296 с. 

5. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник./ Ю.А. 

Злобін,  Н.В. Кочубей – Суми: Університетська книга, 2003. – 416 с.  

6. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія/ С.І. Дерій, В.О Ілюха. – К.: Видавництво 

Українського фітосоціального центру, 1998. – 196 с 

7. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. Екологія: 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ 

В.М. Боголюбов., Л.І. Соломенко, Т.В. Князькова, М.В. Розпутній. – 2-ге 



видання, перероб. і доп. / За ред. канд. техн. наук В.М. Боголюбова. – К.: 

Вид. центр НАУ, 2006. – 158 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, виконання і захист лабораторних 

робіт, захист рефератів, перевірка курсової роботи) 

-  підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська.  

 



2.1. Шифр. ПП 3.04    

2.2. Назва. Ландшафтна  екологія   

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. 4.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Калініченко В.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Формування знань і практичних навичок з основ природної організації 

ландшафтів в умовах антропогенного навантаження, оволодіння студентами 

базовими знаннями з питань організації ландшафтів, морфологічної структури 

ландшафтів (фацій, підурочищ і урочищ); вивчення топічної і хорологічної 

структури; типів ландшафтних територіальних структур, ознайомлення з 

методами ландшафтно-екологічних досліджень; вивчення природно-

антропогенних ландшафтів України, вирішення прикладних задач з екологічної 

оцінки ландшафтів; обчислення коефіцієнтів антропогенного навантаження на 

ландшафти. 

Отримання знань про теоретичні основи ландшафтознавства, принципи 

систематизації та класифікації природних і антропогенних ландшафтів; методи 

досліджень в ландшафтній екології; вертикальну і горизонтальну структуру 

геосистем; природні ландшафтно-екологічні фактори; показники стійкості 

геосистем до антропогенних впливів; перенесення природних та техногенних 

забруднень в різних ландшафтах; методику укладання карт класів 

антропогенних ландшафтів, розрахунок коефіцієнта антропогенного 

навантаження на певний ландшафт.  

Отримання практичних навичок по виділенню ландшафтно-

територіальних структур за різними показниками; визначенню критеріїв 

виділення морфологічних одиниць ландшафту; побудови тематичних 

прикладних карт антропогенних ландшафтів; визначенню коефіцієнту 

антропогенного навантаження; оцінці природного потенціалу ландшафтів та 

їхню стійкість до антропогенних навантажень. 

 

          2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Поняття про природні та природно-територіальні комплекси. 

Ландшафтний та екологічний підходи до аналізу природних систем. Загальні 

властивості геосистем. Рівні територіальної розмірності геосистем. 

Елементарна ландшафтно-екологічна одиниця. Геосистеми та їх середовище. 

Типологія природних ландшафтно-екологічних факторів. Концепція 

ландшафтно-екологічної ніші геосистем. Об’єм ландшафтно-екологічної ніші 

геосистем. Точки оптимумів геосистем. Кількісна оцінка ступеня перекриття 

ландшафтно-екологічних ніш. Структура і функціонування ландшафтних 

систем 

Динаміка та еволюція геосистем. Характерний час та часові масштаби 

аналізу геосистем. Типи динаміки та часових структур геосистем. Основні 



закономірності функціональної динаміки геосистем. Часові закономірності 

протікання процесів геосистем. Загальні закономірності еволюції геосистем. 

Вертикальні структури геосистеми. Основні положення. Основні способи 

декомпозиції (геокомпонентний, геогоризонтний та речовинно-фазовий). 

Вертикальні межі геосистем. 

Міжелементні відношення та процеси у вертикальних структурах 

геосистеми. Генетико-еволюційні відношення. Потік і трансформація енергії. 

Потоки вологи. Міграція та обмін мінеральних речовин. Продуційні процеси. 

Ландшафтні територіальні структури.  

Рівні територіальної розмірності геосистем. Відношення між геотопами 

та типи ландшафтних територіальних структур. Особливості та способи опису 

різних типів ландшафтних територіальних структур. 

Відношення та процеси, що характерні для ландшафтно- територіальних 

структур.  Типи просторових відношень між геотопами. Генетико- 

морфологічні, позиційно-динамічні, парагенетичні, басейнові ландшафтні, 

біоцентрично-сітьові відношення між геотопами. Стійкість геосистем до 

антропогенних впливів. Природні потенціали геосистем та їх оцінка. 

Антропогенні впливи на геосистеми. Антропогенні навантаження на 

геосистеми. Поняття «стійкості геосистем». Форми стійкості геосистем. 

Основні методи оцінювання кількісних показників стійкості геосистем. 

Антропогенні навантаження на геосистеми. Природні потенціали геосистеми та 

їх оцінка. Антропогенний вплив та реакція геосистеми на них. Екологічні 

ризики. Ландшафтно-екологічне прогнозування геосистем. Оптимізація 

геосистем. Екологічні ризики в ландшафтознавстві. Методи оцінювання 

складових екологічних ризиків. Зміст та просторово-часові масштаби 

ландшафтно-екологічних прогнозів. Основні методи прогнозування. 

Оптимізація геосистем. Критерії оптимальності геосистем. 

2.11. Рекомендована література.  

Основна  

1. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. - К.: Либідь, І 94. - 

224 с. 

2. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: теорія і практика. Навчальний 

посібник. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 167 с. 

3. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Навчальний посібник. Геохі-

мічний аспект - Навчальний посібник. Геохімічний аспект - Чернівці: На-

ші книги, 2009.-310 с. 

4. Давиденко В.А., Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія: 

Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2007. - 280 с. 

5. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учебное пособие для 

студентов высших учеб. заведений. - М.: Издат. центр « Академия», 2008. 

- 336с. 

6. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця.-Одеса: 2011.-265 с. 



7. Малишева Л.М. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану 

території. - К.: 2004. - 264с. 

8. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение: Учебник. - Минск: БГУ, 2007. - 

206 с. 

9. Стурман В.И.Экологическое картографирование: Учебное пособие. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

Додаткова: 

1. Атлас природних условий и естественных ресурсов Украинской ССР.-

М., 1978. 

2. Армад Д.Л. Наука о ландшафте. - М.: Мысль , 2001. - 288 с. 

3. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. - М.: Мысль, 2000.-

182с. 

4. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. - Львів: 

Простір, 2003. - 356 с. 

5. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія. 

У 2-х томах. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київ, університет», 2005.-

Т.1.-431 е.; Т.2.-503 с. 

6. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. - 

Вінниця: Арбат, 1998, - 289 с. 

7. Денисик Г.І. Зональність антропогенних ландшафтів// ВДПУ ім. М. 

Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Географія. - 2005. - Вип. 9 - С. 5-13. 

8. Емельянов А.Г. Основы природопользования. - М.: Изд. центр. 

«Академия». 2004. - 304 с. 

9. Казаков Л К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного 

планирования: Учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений.-

М.Издат центр «Академия»,2007- -336 с. 

10. Маринич А.М. Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинский 

ССР Ландшафты и физико-географическое районирование. - К.: Наук,думка, 

1985.-225с. 

11. Мильков Ф Н- Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения 

и современное состояние//Вопросы географии. - М.: Мысль, 1977. – Вып.106.-

с.11-27 

12.   Охрана ландшафтов. Толковый словарь. - М.: Прогрес, 2003.-272с. \ |  

13. Петлин В.М. Прикладне ландшафтознавство: Науково-і посібник- К 

ІСДО - 2000. - 92с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

робота на семінарах; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 



2.1. Шифр. МПНВ 2.04. 

2.2. Назва. Логіка 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. 4.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шенгерій Л. М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Сформувати теоретичну та методологічну бази для розвитку і 

вдосконалення логічної культури та інтелектуальних навичок здобувачів вищої 

освіти, підвищення рівня усвідомленості раціонального, логіко-вербального 

представлення знань, забезпечення ефективним логічним інструментарієм для 

розв’язування завдань практичного характеру, а також формування комплексу 

практичних знань і навичок по його застосуванню. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
 Визначення логічної науки. Вивід як логічний об’єкт. Структура виводу: 

засновки, висновок. Правильний вивід. Неправильний вивід. Софізми. 

Паралогізми. Висловлювання. Поняття. Логічна форма логічних об’єктів. 

Метод формалізації. Основні логічні закони правильних виводів. Закон 

тотожності. Закон логічної несуперечності. Закон виключеного третього. Закон 

достатньої підстави. Мова логіки як знакова інформаційна система. Природні 

мови. Штучні мови. Формула. Логічні змінні. Логічні константи. Квантори. 

Квантор загальності. Квантор існування. Об’єктна мова. Метамова. Логічні 

парадокси.  Загальна характеристика понять. Структура поняття. Зміст та обсяг 

понять. Класифікація понять за обсягом: нульові, одиничні, загальні поняття.  

Класифікації понять за змістом: ствердні та заперечні, конкретні та абстрактні, 

безвідносні та співвідносні поняття. Закон оберненого відношення між змістом 

та обсягом понять. Типи відношень між поняттями. Порівнянні та непорівнянні 

поняття. Сумісні та несумісні поняття. Відношення тотожності, перетину, 

підпорядкування між сумісними поняттями. Відношення співпідпорядкування, 

контрарності, контрадикторності між несумісними поняттями. Відношення між 

економічними поняттями. Алгебра понять. Додавання понять. Множення 

понять. Операція заперечення понять. Логічні операції узагальнення та 

обмеження понять. Логічна операції визначення (дефініції) понять. Структура 

визначення. Дефінієндум і дефінієнс. Явні визначення. Видм явних визначень. 

Визначення через рід та видову ознаку: атрибутивно-реляційні, генетичні, 

операційні. Визначення через простий перелік. Визначення через відношення 

до протилежності. Неявні визначення. Контекстуальні визначення. Остенсивні 

визначення. Прості контекстуальні визначення. Індуктивні визначення. 

Аксіоматичні визначення. Правила логічної операції визначення понять. 

Прийоми, подібні до дефініції понять. Логічний поділ понять. Структура 

логічного поділу понять: подільне поняття, члени поділу, основа поділу. Види 

поділу понять: поділ за видозміною основи, дихотомічний поділ. Класифікація. 

Види класифікації: природна класифікація, штучна класифікація. Правила 



логічного поділу понять. Операції, схожі на логічний поділ понять. 

Висловлювання як логічний об’єкт. Логічні значення висловлювань. Істинні та 

хибні висловлювання. Структура висловлювання: суб’єкт, предикат, зв’язка. 

Прості висловлювання. Складні висловлювання. Висловлювання та речення. 

Класифікація простих висловлювань за змістом предикату. Класифікація 

простих висловлювань за модальністю. Класифікація простих висловлювань за 

кількістю. Класифікація простих висловлювань за якістю зв’язки. Об’єднана 

класифікація простих висловлювань. Типи відношень між простими 

висловлюваннями. Логічний квадрат. Загальна характеристика логіки 

висловлювань. Алфавіт логіки висловлювань. Визначення формули. Табличне 

визначення логічних операторів. Таблиця істинності. Заперечення. Єднальні 

висловлювання. Кон’юнкція. Розподільні висловлювання. Диз’юнкція. 

Ексклюзія. Контраваленція. Типи логічних умов: необхідна, достатня, 

необхідна та достатня умова. Імплікація. Відношення логічного слідування між 

висловлюваннями. Реплікація. Еквіваленція. Класифікація формул логіки 

висловлювань. Виконувані та невиконувані формули логіки висловлювань. 

Види виконуваних формул: логічні закони, нейтральні формули. Типології 

виводів. Дедуктивні виводи. Дедуктивні виводи з простих висловлювань. 

Безпосередні та опосередковані виводи. Типи безпосередніх виводів: 

обернення, перетворення, протиставлення предикату. Прості категоричні 

силогізми. Терміни категоричного силогізму. Аксіома категоричного силогізму. 

Правила категоричного силогізму щодо розподіленості термінів. Правила 

категоричного силогізму щодо якості висловлювань. Правила категоричного 

силогізму щодо кількості висловлювань. Фігури та модуси категоричного 

силогізму. І фігура категоричного силогізму. ІІ фігура категоричного силогізму. 

ІІІ фігура категоричного силогізму. ІV фігура категоричного силогізму. 

Дедуктивні виводи зі складних висловлювань. Суто умовні виводи. Умовно-

категоричні виводи. Розділово-категоричні виводи. Умовно-розділові виводи. 

Дилеми. Доведення. Недедуктивні виводи та їх види. Індуктивні виводи. 

Види індуктивних виводів. Повна індукція. Неповна індукція. Види неповної 

індукції. Індукція через простий перелік. Наукова індукція. Математична 

індукція. Методи встановлення причинних зв’язків між явищами: метод єдиної 

подібності, метод єдиної відмінності, об’єднаний метод подібності та 

відмінності, метод супровідних змін, метод остачі. Виводи за аналогією. 

Структура виводу за аналогією: оригінал аналогії, суб’єкт аналогії, ознака, що 

переноситься, основа аналогії. Аналогія властивостей. Аналогія відношень. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Шенгерій Л.М. Логіка : навчальний посібник / Л.М. Шенгерій. – Полтава : 

РВВ ПДАА, 2011. –208 с. 

2.  Шенгерій Л.М. Логіка : навчальний посібник / Л.М. Шенгерій, 

А. В. Антонець. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 104 с. 

3. Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Титов, 

С. Д. Цалін, О. П. Невєльська-Гордєєва та ін.; за заг. ред. проф. В. Д. Титова. – 

Х. : Право, 2005. – 208 с. 



4. Конверский А. Е. Логика традиционная и современная : учебное пособие / 

А. Е. Конверский. – М. : Идея-Пресс, 2010. – 380 с. 

5. Жеребкін В. Є. Логіка : підручник / В. Є. Жеребкін. – К. : Т-во «Знання», 

2002. – 255 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту, виконання вправ на 

практичних заняттях, логічний диктант, завдання самостійної роботи  

(теоретичний матеріал, реферат (д.ф.н.), теоретичний матеріал, КР (з.ф.н.), 

виконання контрольних робіт, розв’язування тестів); 

 − підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. МПНВ 1.02. 

2.2. Назва. Основи наукових досліджень в екології. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б. лектора / лекторів. Коваленко Н.П. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Вміти визначати предмет, об’єкт наукового дослідження, висувати 

робочу гіпотезу; володіти загальнонауковими та емпіричними методами 

наукового дослідження; вміти обґрунтувати тему дослідження та організувати 

проведення експерименту; застосувати методи математичного  планування  

експерименту та обробки результатів досліджень з використанням ЕОМ; 

використовувати засоби механізації та автоматизації допоміжних операцій у 

науковій роботі; володіти способами пошуку інформації та працювати з 

літературними джерелами; володіти основними процедурами системного 

дослідження; застосовувати спеціальні методи наукових досліджень; 

оформляти результати роботи у вигляді різної наукової продукції. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Наукові проблеми, що стоять перед екологією. Прогнозування напрямків 

наукових досліджень та їх зв'язок з народногосподарським плануванням. 

Об'єкт, предмет, мета та завдання курсу “Основи наукових досліджень в 

екології’. Характеристика знань і вмінь, яких набувають студенти при вивченні 

дисципліни. Студентська наукова робота та її місце у навчальному процесі. 

Мета та завдання студентської наукової роботи. Види та форми дослідної 

роботи студентів. 

Емпіричні дослідження античних часів. Науково-філософська система 

Аристотеля. Роботи Теофраста. Перші теоретичні системи знання в галузі 

геометрії, механіки, астрономії (Евклід, Архімед, Птолемей). 

Натурфілософська концепція атомізму (Демокрит, Епікур). Спроби аналізу 

закономірностей суспільства і мислення (Аристотель, Платон, Геродот). Наука 

в Середні віки. Наукові ідеї в галузі математики, астрономії, фізики, медицини, 

історії та інших наукових дисциплін (Ібн Сіна, Ібн Рушд, Біруні та ін.). Наука в 

епоху Відродження. Утвердження матеріалістичних ідей Д.Бруно, Л.да Вінчі, 

Ф.Бекона. Досягнення М.Коперника, Г.Галілея. виникнення класичного 

природознавства.  Періоди розвитку природознавства. 

Розвиток науки в Україні. Роль університетів. Внесок В.В.Докучаєва, 

М.І.Пирогова та інших вчених у розвиток науки. Сучасний період розвитку 

науки.  

Структура науки як системи знань: наукові закони - їх особливості, область 

дії; факти та дані досліду, наукові категорії, наукові принцип наукові теорії. 

Основні галузі наук згідно до класифікації ВАК України. Методологія 

наукових досліджень. Всезагальний, загальнонаукові та конкретно наукові 



методи досліджень. Організація науки і підготовка кадрів. Науковий ступінь і 

наукові звання на Україні. 

Роль науки в сучасному суспільстві, її зв'язок з виробництвом. Поняття про 

науку як сферу людської діяльності. Зміст науки - системи знань. Суспільна 

роль науки у практичному використанні нових досягнень. Функції науки - 

пізнавальна, культурно-виховна, практико-діяльницька. Методологічні підходи 

до класифікації наук. Класифікація наук. Природничі, суспільні та технічні 

науки; науки про мислення. Фундаментальні та прикладні дослідження. 

Поняття методології науки. Напрямки формування методології. Предмет 

вивчення, види та функції методології.  

Методи наукового дослідження. Загальнонаукові та емпіричні методи. 

Загальнонаукові методи дослідження: методи синтезу та аналізу, індукції та 

дедукції, аналогії, моделювання, конкретизації, системи та системного аналізу. 

Застосування методів спостереження, порівняння, вимірювання при здійсненні 

емпіричного дослідження. 

Поняття, мета, особливості науково-дослідної роботи. Науковий напрямок. 

Структурні одиниці наукового напрямку: комплексні проблеми, проблеми, 

теми та наукові питання. Наукова проблема. Особливості сучасних наукових 

досліджень: спадковість, імовірний характер результатів дослідження, 

унікальність, складність та комплексність, масштабність та трудоємкість, 

тривалість, зв’язок дослідження з практикою. 

Класифікація об’єктів наукового дослідження. Об'єкт і предмет наукового 

дослідження. Класифікація об'єктів наукового дослідження. Теоретичні та 

емпіричні об'єкти наукового дослідження. Прості та складні об'єкти 

дослідження. Оточуюче середовище об'єкта дослідження. 

Класифікація наукових досліджень в залежності від методів дослідження, 

сфери використання результатів, за видами зв'язку із суспільним 

виробництвом, за ступенем важливості для народного господарства, в 

залежності від джерел фінансування та місця проведення, за тривалістю 

розробки, стадіями дослідження, складом якостей об'єкту. 

Принципи організації наукової праці: творчий підхід, плановість, 

динамічність, колективність, самоорганізація. 

Вимоги ергономіки щодо організації наукової праці. Вимоги до організації 

робочого місця дослідника. Раціональний режим робочого часу. Використання 

засобів механізації та автоматизації допоміжних операцій як засіб прискорення, 

полегшення наукової праці та збільшення її продуктивності. 

Спеціальні методи наукових досліджень: методи збору інформації; методи 

обробки інформації; методи проведення аналітичної роботи; методи планових 

розрахунків і обґрунтувань; методи прогнозування. 

Докази у методології наукових досліджень. 

 

Системність світу та людського мислення. Загальні відомості про системи. 

Визначення системи як організованої безлічі елементів. Відношення в системі - 

структура, обмеження, інформація, організація, зв'язок, сполучення, 

взаємозв'язок, кореляція та інш. 



Характеристики системи: вхід, вихід, процес. Поняття середовища і меж 

системи. Підсистеми, елементи і компоненти системи. Зв'язки в системі. 

Характеристика зв'язків з точки зору їхнього спрямування, сили, характеру. 

Структура системи як метод розглядання системи. Мета існування системи. 

Цілі об'єктивні і суб'єктивні. 

Класифікація систем: за походженням, характером зв'язків із зовнішнім 

середовищем, за видом упорядкованості, за числом елементів, за складністю 

відношень, за поведінкою в часі, за способом управління, за мірою 

організованості тощо. 

Властивості і закономірності систем. Поняття емерджентності і 

системотворчого фактору. Точність як оцінка діяльності системи. Тривалість і 

стабільність систем. 

Системний характер діяльності людини та навколишнього світу. Суть 

системності світу та людського мислення. 

Моделювання як основний засіб дослідження певних процесів, явищ та 

систем. Переваги досліджень на моделях. Основні вимоги до засобів 

моделювання. 

Класифікація моделей. Види матеріальних моделей. Фізичні, аналогові 

моделі. Види ідеальних моделей - математичні, графічні, об'єктні, інтуїтивні, 

комбіновані. 

Процедури системного дослідження - аналіз і синтез. Формалізовані 

процедури - декомпозиція і агрегування. 

Алгоритми системних досліджень - методики з розробки й дослідження 

альтернатив прийняття рішень, схема універсального розв'язування системних 

завдань та ін. 

Поняття експерименту. Мета і функції наукового експерименту. Задачі 

експерименту. Класифікація експериментів. Види експериментів: активні і 

пасивні. Стратегія і тактика експерименту. Застосування математичного 

планування експерименту у наукових дослідженнях. 

Методологія експериментальних досліджень. Основні етапи експерименту. 

Загальні вимоги до проведення експерименту. Типові помилки в проведенні 

експерименту 

Види наукової інформації Первинна інформація: патенти, статті, тези 

доповідей, дисертації, монографії звіти з НДР. Вторинна інформація: 

реферативні журнали, експрес інформація, проспекти, наукові огляди, 

нормативна документація та ін. 

Класифікація джерел наукової інформації: за формою надання, за способом 

передавання, за способом опублікування, за періодичністю видання. 

Інформаційно-пошукові системи. Основи теорії та практики науково-

технічної інформації, її довідковий апарат. Класифікація каталогів. 

План пошуку інформації. Раціональні прийоми роботи з літературою. 

Складання конспектів, тез та витягів. Уніфікований опис джерел інформації. 

Принципи наукового реферування, складання огляду літератури. 

Патент та винахід. Об'єкт патентування. Достоїнства патентної літератури. 

Пошук патентної інформації. 



Наукові твори: реферати, тези доповідей, журнальні статті, монографії, 

брошури, анотації, дисертації, навчально-методичні посібники, патенти, 

депоновані рукописи статей, рецензії. Науковий звіт за темою. 

Загальні вимоги до авторського рукопису (ДСТУ та ін.). Структурні 

особливості наукового документу. План, композиція та рубрикація наукової 

роботи. Мова наукової роботи. Правила викладання та оформлення тексту.  

Обробка матеріалів експерименту. Цілі обробки матеріалів дослідження. 

Побудова алгоритму обробки матеріалів дослідження. 

Оформлення результатів роботи і підготування наукового звіту. Етапи і 

цикли створення і оформлення науково-літературного твору (роботи). Робота 

над змістом: кінцевий відбір матеріалу; створення попереднього плану 

літературної викладки; групування і перегрупування матеріалу. Робота над 

оформленням: складання плану літературного; оформлення написання роботи, 

літературного твору; оформлення роботи. 

Літературна обробка тексту. Вимоги до викладення матеріалу. Скорочення 

і абревіатури. Основні форми подання ілюстративного матеріалу. Оформлення 

списку використаних джерел. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Андреев В.О. Основы научных исследований / В.О.Андреев. – М: 1990. – 

156 с. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень / М.Т.Білуха. – К.: Вища школа, 

1997. – 202 с. 

3. Власов К.П. Методы исследований и организация экспериментов / Власов 

К.П., Власов П.К., Киселева А.А. – Харьков: Гуманитарный центр, 2002. 

– 256 с. 

4. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / Єріна А. М., 

Захожай В. Б., Єрін Д. Л. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 212 с. 

5. Попов В.Н. Основи наукових досліджень/ Попов В.Н. та ін. – К.: Вища 

школа, 1982. – 154 с. 

6. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : Підручник / Стеченко 

Д. М., Чмир О. С. – К.: Знання, 2005. — 310 с. 

7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика / Е.П.Голубков. – М.: Пресс, 1998. – 186 с. 

8. Документація, звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення. ДСТУ-3008-95. 

9. Турко А. Научные исследования – организация / Турко А, Хаскеневел С. 

– М.: Прогресс, 1991. –232 с. 

10. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда / В.В.Федотов. – 

Минск: Высшая школа, 1983. – 235 с. 

 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (усне опитування, тестування, підготовка рефератів). 

Підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.07 

2.2. Назва. Бджільництво та технологія виробництва продукції 

бджільництва  

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. 1. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8 П.І.Б лектора. Пономаренко С.В./ Писаренко В.М. 

2.9 Заплановані результати навчання. 

 Формування у студентів знань і вмінь з наукових основ бджільництва, біології 

бджолиної сім'ї, розведення та утримання бджолиних сімей, кормової бази 

бджільництва, запилення сільськогосподарських рослин бджолами, хвороби 

бджіл, їх лікування та профілактика. 

Формування у студентів знань з біології бджолиної сім'ї, її життєвого циклу 

протягом року, основних правил, годівлі, утримання та розведення бджіл, 

кормової бази, запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, 

технології одержання продукції, хвороб і шкідників бджіл та організації 

бджільництва. Засвоєння цих знань дозволить спеціалісту сприяти науково-

обгрунтованій організації ефективного виробництва високоякісної продукції 

як бджільництва, так і рослинництва у господарствах різних форм власності. 

 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 

Тема 1. Біологія медоносної бджоли. 

Тема 2. Основи біології бджолиної сім’ї та особливості її життєдіяльності на 

протязі року. Функції особин бджолиної сім’ї. 

Тема 3. Особливості племінної роботи. 

Тема 4. Кормова база та способи її поліпшення. Класифікація і характеристика 

медоносів. 

Тема 5. Хвороби та шкідники бджіл. 

Тема 6. Незаразні хвороби і шкідники бджіл. Заходи попередження отруєнь 

бджіл хімічними речовинами. 

Тема 7. Продукти бджільництва. 

Тема 8. Технологія виробництва продуктів бджільництва.  

      

2.11 Рекомендована література. 

1. Поліщук В.П. Бджільництво / В.П. Поліщук – К.: Вища школа, 2001.  

2. Аветисян Г.А. Пчеловодство / Г.А. Аветисян – М.: Колос, 1982. 

3. Гайдар В.П. и др. Карпатские пчелы / В.П. Гайдар, В.А. Губин, И.М. 

Кудинова и др.  – У.: Карпати, 1989. 

4. Лаврехин Ф.А. Биология пчелиной семьи / Ф.А. Лаврехин, С.В. Панкова, – 

М.: Колос, 1975. 

5. Лук’янов В.Д. Пчеловодний инвентарь, пасечное оборудование / В.Д. 

Лук’янов, Н.В. Павленко – М.: Агромиздат, 1988. 



6. Пономарева Е.Г. Кормовая база пчеловодства и опыление с.-х. растений / 

Е.Г. Пономарева – М.: Колос, 1980. 

7. Бондаренко Н.В. Практикум по пчеловодству / Н.В. Бондаренко – Л.: 

Колос, 1981. 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – залік. 

2.13.  Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.09   

2.2. Назва. Збалансоване природокористування  

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної  та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. 4.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Калініченко В.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Дослідження природоохоронного механізму функціонування 

господарського комплексу країни в умовах корінної перебудови економіки 

та її інтенсифікації. Дослідження еколого-економічних відносин, що 

виникають в процесі антропогенно зумовленого впливу виробників 

продукції, робіт та послуг на довкілля, а також відтворення природних 

ресурсів.Розробка такого механізму повинна враховувати три стадії 

відтворення ПР: відновлення, експлуатація, переробка. В першу чергу 

потрібно досліджувати екологічний вплив НТП як основного важеля 

інтенсифікації суспільного виробництва, вплив інвестицій і структурної 

політики на стан НПС, систему управління і методи природоохоронного 

господарювання, міжнародне співробітництво в галузі відтворення ПР. 

Формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок з 

розуміння теоретичних узагальнень та методичних концепцій забезпечення 

раціонального природокористування, що передбачає сукупність усіх форм 

експлуатації природно-ресурсного потенціалу та заходів для його збереження і 

дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не наносячи при цьому 

шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб  

Формування понять про завдання і принципи збалансованого 

природокористування, наукове і методичне забезпечення системи 

збалансованого природокористування, нормативну і законодавчу базу  

природокористування, охорони і відновлення довкілля, класифікацію 

природних ресурсів, сучасні методи раціонального використання природних 

ресурсів, методи аналізу  і прогнозування змін довкілля при використанні 

природних ресурсів. 

В результаті вивчення предмету студент повинен вміти: обґрунтовувати 

вибір методів і місць спостережень за станом довкілля; використовувати 

сучасні методи аналізу і прогнозування змін стану довкілля при використанні 

природних ресурсів; аналізувати методи видобування і використання 

природних ресурсів; розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для 

підтримки управлінських рішень в природоохоронній і 

природовідновлювальній діяльності. 

          2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Предмет, методи і завдання дисципліни. Наукові засади раціонального 

природокористування й охорони навколишнього середовища. Екологічне 

виховання населення.  Сучасний стан розвитку екологічних наук. Поняття 



системи “природа – господарство – населення”. Основні екологічні закони. Ідеї 

в. Вернадського про “ноосферу”. Розвиток продуктивних сил та антропогенний 

вплив на навколишнє середовище. Еколого-економічні і еколого-соціальні 

проблеми використання природних ресурсів.Основні форми, обсяги і наслідки 

антропогенного впливу на навколишнє середовище. Екологічні проблеми 

народонаселення. Урбоекологічні проблеми та проблеми утилізації відходів. 

Основи радіоекології. Екологія і космос екологічні особливості галузевого 

використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми і 

шляхи їх вирішення в галузях промисловості. Агроекологічні проблеми 

розвитку і шляхи їх розв'язання Управління природокористуванням та 

правовий захист навколишнього середовища. Планування раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації. Поняття про 

екологічний моніторинг. Методи моніторингу. Система екологічної інформації. 

Суть та види екологічного моніторингу. Організація мережі моніторингу.  

Екологічне право. Організація служби охорони природи в україні. Система 

екологічних стандартів і норм. Екологічне ліцензування. Екологічна 

паспортизація. Екологічний менеджмент. Екологічний аудит. Екологічний 

маркетинг.  

Основні положення і пріоритети екологічної політики в україні. 

Екологічне прогнозування. Форми екологічного прогнозування. Екологічні 

програми.  

Економічний (госпрозрахунковий) механізм природокористування і 

охорони навколишнього середовища. Поняття про еколого-економічні системи. 

Поняття про екологічну економіку. Економіка природокористування. 

Економіка ресурсовикористання. Платежі (збори) за використання природних 

ресурсів. Економіка відшкодування збитків від забруднення та інших порушень 

стану навколишнього середовища. Платежі за забруднення та інші негативні 

впливи на навколишнє природне середовище. Інші методи економічного 

механізму природокористування. Економічна та соціальна ефективність 

здійснення природоохоронних заходів. Науково-технічний прогрес і економіка 

природокористування. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі. 

Національна екологічна політика. Світові й регіональні екологічні організації. 

Громадські екологічні рухи. Екологічний імператив розвитку.  

2.11. Рекомендована література.  
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ. 

2. Білявський Г.О. Основи екології : підруч.- 2-ге вид. [Текст] / 

Г.О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - К. : Либідь, 2005. - 408 с. 

3. Білявський Г.О.  Основи екологічних знань : навч. посіб. / 

Г.О. Білявський, М. Падун, І.Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2001. – 368 с. 

4. Бурдіян Б.Г. Навколишнє природне середовище та його охорона : 

навч. посіб. / Б.Г. Бурдіян та ін. – К. : Вища школа, 1993. 

5. Білявський Г.О. Основи загальної екології / Г.О. Білявський, 

М.М. Пазун, Р.С. Фурдуй. – К. : Либідь, 2005. – 368 с. 



6. Белявский Г.О. Оценка воздействия объектов энергетики на 

окружающую среду : учеб. пособ. / Г.О. Белявский, Г.Б. Варламов, 

В.В. Гетьман и др. – Харьков, 2002. – 359 с. 

7. Боголюбов В.М. Стратегія сталого розвитку : навч. посіб. /  

В.М. Боголюбов, В.А. Прилипко. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 322 с. 

8. Боголюбов В.М. Основи екології та збалансованого 

природокористування : навч.-метод. посіб. / В.М. Боголюбов, Л.І. Соломенко. - 

К. : ДІА, 2009. – 158 с. 

9. Боголюбов В.М. Екологія з основами збалансованого 

природокористування : навч.-метод. посіб. / В.М. Боголюбов, Л.І. Соломенко, 

О.Г. Предместніков, Ю.В. Пилипенко. – Херсон : Айлант, 2009. – 216 с. 

10. Вернадський В.И. Биосфера / В.И. Вернадський. – М. : Мысль, 1967, 376 с. 

11. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования / 

Э.В. Гирусов, С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных. – М.: ЮНИТИ-

ДИАНА, Единство, 2003. – 519 с. 

12. Глухов В.В. Основы экономической экологии / В.В. Глухов, 

Т.В. Лисочкина, Т.В. Hекрасова. - Снт-Пб. : Специальная литература, 1996. – 370 с. 

13. Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку  / 

Переклад з англ. : Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.  

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

середовища : навч посіб. / В.С. Джигирей. – 4-те вид., випр. і доп. –  К. : Т-во 

„Знання”, КОО, 2006. – 319 с. 

15. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології : підруч. / За ред. 

К.М.Ситника. – К. Вища шк., 2003. – 358 с. 

16. Злобін Ю.А. Основи екології : підруч. / Ю.А. Злобін. – К. : Лібра, 1998. 

– 248 с. 

17. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія : навч. посіб. /  

Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2003. – 416 с.  

18. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001. – 386 с.  

19. Мельник Л.Г. Екологічна економіка / Л.Г. Мельник. – Суми : 

“Університетська книга”, 2003. – 359 с. 

20. Мельник Л.Г., Білявський Г.О., Боголюбов В.М. та ін. Основи екології. 

Екологічна економіка та управління природокористуванням: навч. посіб. / За 

заг. ред. проф. Л.Г. Мельника та проф. М.К. Шапочки. – Суми : 

“Університетська книга”, 2005. – 759 с. 

21. Потіш А.Ф. Екологія: Основи теорії і практикум : навч. посіб. / 

А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак. – Л. : „Новий світ - 

2000”, „Магнолія плюс”, 2003. – 296 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

робота на семінарах; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.14 

2.2. Назва. Картографія з основами топографії 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 2-й 

2.6. Семестр. 4-й 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. ПІБ лектора. Шокало Н.С. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Набути відповідний обсяг теоретичних, методологічних знань та практичних 

навичок з організації раціонального природокористування, оптимізації 

навколишнього середовища, збору достовірних відомостей про стан 

господарських та природних об’єктів.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Топографія і картографія, їх суть та значення, перспективи розвитку. Форма і 

розміри Землі, поняття про геоїд та еліпсоїд. Системи координат і висот. Карти 

та їх властивості. Суть та зміст карт і атласів екологічної й природоохоронної 

тематики. Картографічні проекції. Поняття про картографічну генералізацію. 

Масштаби, точність масштабу. Розграфлення і номенклатура. Проекція, 

координатна сітка, оформлення рамок. Топографічні умовні знаки. Зображення 

ситуації. Зображення рельєфу. Визначення напрямків ліній та відстаней між 

заданими точками. Визначення висот поверхні. Визначення географічних і 

прямокутних координат.  

Вихідні напрями. Дирекційні кути і румби. Географічні і магнітні азимути. 

Навігаційна система глобального позиціювання GPS та екологічний моніторинг 

територій. Фактори генералізації. Змістова генералізація та її види. Просторова 

генералізація. Генералізація окремих елементів змісту топографічної основи 

карти. Спосіб перенесення зображення монтуванням синіх копій. Сутність 

способу перемальовування зображення за клітинками. Креслення складального 

оригіналу карти. Розв’язування задач за допомогою горизонталей. Суть 

еколого-географічного аналізу і оцінювання території на основі 

картографічного моделювання. Способи картографічного зображення. 

Організація роботи при розробці і складанні карт екологічної тематики. 

Принцип вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Основні частини 

теодоліта. Перевірки та юстування теодоліта. Вимірювання горизон-тальних 

кутів. Вимірювання горизонтальних кутів. Загальні відомості про вимірювання 

довжин ліній. Вимірювання довжин ліній стрічками і рулетками, врахування 

поправок. Державні геодезичні мережі. Геодезичні мережі згущення. Загальні 

відомості про геодезичне знімальне обґрунтування. Загальні відомості про 

нівелювання. Геометричне нівелювання. Основні частини нівеліра. Перевірки та 

юстування нівеліра. Визначення перевищень і висот при геометричному 

нівелюванні. Застосування космічної зйомки у картографії. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія.  

- К.: Фітосоціоцентр, 2001. 



2. Божок А. П., Осауленко Л. Є., Пастух В. В. Картографія. 

– К.: Фітосоціоцентр, 1999. 

3. Ващенко В., Літинський В., Перій С. Геодезичні прилади та приладдя.  

– Львів: Євросвіт, 2003. 

4. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії – К.: Вища школа, 1993. 

5. Матусевич К. М., Матусевич М. К. Основи топографії.  

– Рівне: Волинські обереги, 2001. 

6. Южанинов В. С. Картография с основами топографии. – М.: Высшая школа, 2001. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи, виконання 

розрахунково-графічних робіт); 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.03 

2.2. Назва. Наземні екосистеми і методи біомоніторингу 

2.3. Тип. Вибіркові 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 2 

2.6. Семестр. 1 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Піщаленко М.А. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Сформувати у майбутніх фахівців глибокі теоретичні знання з основних 

закономірностей структури і функціонування біогеоценотичного покриву 

Землі, поширення основних біомів суші. Розвинути у студентів системне 

наукове мислення, прищепити навички творчого свідомого відношення до 

вирішення екологічних питань. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни: 

 Організація і функціонування екосистем. Характеристика екосистем 

тундри. Характеристика лісових екосистем. Характеристика трав’янистих 

екосистем. Екосистеми степу. Характеристика екосистем напівпустель і 

пустель. Характеристика екосистем луків. Характеристика екосистем боліт. 

Характеристика гірських екосистем. Антропогенні наземні екосистеми. Методи 

біомоніторингу 

2.11. Рекомендована література 

1. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

/ С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева  – К.: Центр навчальної 

літератури, 2014. – 394 с. 

2. Кучерявий В.П. Екологія. / В.П. Кучерявий – Львів: Світ, 2001. – 386 с. 

3. Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.І. 

Околітенко, Д.М. Гродзинський – К.: «Либідь», 2005.- 359 с. 

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

теорії і практикум, Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь,  О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак – 

Львів: „Новий світ - 2000”, „Магнолія плюс”, 2003. – 296 с. 

5. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. / 

Ю.А  Злобін, Н.В.  Кочубей – Суми: Університетська книга, 2013. – 416 с.  

6. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія / С.І.  Дерій., В.О. Ілюха – К.: 

Видавництво Українського фітосоціального центру, 2008. – 196 с. 

7. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. 

Екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни  – 2-ге видання, перероб. і доп. / В.М. Боголюбов, Л.І. 

Соломенко Т.В. Князькова, М.В.  Розпутній,  За ред. канд. техн. наук 

В.М. Боголюбова. – К.: Вид.центр НАУ, 2006. – 158 с. 

8. http://smcae.kiev.ua 

9. http://pdaa.edu.ua  

http://smcae.kiev.ua/
http://pdaa.edu.ua/


 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, захист рефератів, написання 

контрольних робіт); 

- підсумковий контроль - іспит 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.02 

2.2. Назва. Основи сільськогосподарської екології  

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. 3. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8 П.І.Б лектора. Пономаренко С.В./ Писаренко В.М. 

2.9 Заплановані результати навчання.  

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- склад і структуру основних типів агроекосистем. функціональну роль та 

екологічні особливості їх компонентіз; 

- особливості масо- та енергообміну в агроекосистсмі; 

- фактори стійкості та продуктивності агроекосистеми; 

- основні стратегії інтенсифікації систем землеробства та організаіайно-

технологічні заходи шодо створення високопродуктивних й стійких 

агроекосистем у руслі адаптивної стратегії інтенсифікації; 

- шляхи мінімізації негативних наслідків техногенезу в сільському 

господарстві; 

 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знати фактори середовища та місце серед них техногенних факторів; 

- техногенез та його характерні риси; 

- енергетичні ресурси: первинні (відновлювані та невідновлювані) та 

вторинні (продукти збагачення та сортування вугілля, гудрони, мазут та ін.); 

- принцип роботи теплових електричних станцій та їх негативний вплив 

на довкілля; 

- заходи зменшення шкідливого впливу атомних електричних станцій на 

довкілля; | 

- проблеми вичерпності мінеральних ресурсів (фізична межа 

вичерпності, екологічна, економічна); 

- соціально-економічні проблеми, пов'язані зі спорудженням 

водосховищ; 

- шляхи забруднення навколишнього середовища в процесі геолого-

розвідувальних робіт, експлуатації нафтових та газових родовищ; 

- проблеми забруднення довкілля у зв'язку з транспортуванням нафти та 

нафтопродуктів; 

- способи видобування вугілля, їх вплив на навколишнє середовище; 

- загальну схему металургійного циклу; 

- джерела забруднення атмосфери у доменному виробництві (ливарний 

цех, коксівний газ, доменний газ); 

- основні шляхи утилізації відходів сталеплавильного виробництва; 



- особливості,пов'язані з розміщенням підприємств кольорової 

металургії; 

- особливост розміщення підприємств целюлозно-паперової 

промисловості; 

технологічні процеси легкої промисловості та їх вплив на навколишне 

природне середовище; 

- географія хімічної промисловості України та її основні показники; 

- вплив хімічної промисловості на навколишнє природне середовище 

- основні показники впливу сільськогосподарського виробництва на 

довкілля; 

- вплив агропромислового комплексу на навколишнє природне родовище; 

- транспортний комплекс та заходи боротьби з його шкідливим 

впливом на навколишнє природне середовище; 

- вплив житлово-комунального господарства на довкілля та проблеми 

поводження з твердими побутовими та промисловими відходами. 

    Результати навчання: 

 здійснювати сільськогосподарську оцінку природного ресурсного 

потенціалу; 

 - визначати енергетичну ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур та функціонування агроекосистеми, 

аналізувати структуру енерговитрат: 

 розробляти заходи для оптимізації просторово-часової структури 

агроекосистем, підвищення їх стійкості та продуктивності щодо 

раціонального ведення сільськогосподарського виробництва в умовах 

техногенного забруднення та деградації грунтів; 

 застосовувати принципи системного підходу під час розв'язання 

теоретичних та практичних питань агроекології; 

- правильно користуватися спеціальною термінологією. 

 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 

Тема1. Вступ. Історія становлення сільськогосподарської екології як 

прикладного напряму загальної екології. Міждисциплінарні зв’язки науки та 

методологічно-світоглядне значення. 

Тема2. Агроекосистема. Поняття про агроекосистему. Рівні організації та типи 

агроекосистем. Склад і структура агроекосистем. 

Тема3. Агрофітоценоз та зооценоз. Видовий склад  і просторово-часова 

організація агрофітоценозу. Агроекологічна класифікація рослин. 

Тема 4: Мікроклімат. Мікроклімат, як фактор  сільськогосподарського 

виробництва. Спектральний склад сонячної енергії. Тепло – один із факторів 

розвитку організмів. Вода як екологічний фактор. Газовий склад приземного 

шару повітря і ґрунтового повітря. Агрокліматичні ресурси. 

Тема 5: Водний режим. Колообіг води в агроекосистемі. Водний режим грунту 

– основа водного режиму агроекосистем. Взаємозв’язок теплового і водного 

режиму грунту. 



Тема 6: Повітряний режим. Фактори, що визначають інтенсивність газообміну 

між грунтом і приземним шаром повітря. Газообмін в агрофітоценозі 

Тема 7: Енергообмін. Агро екосистема – відкрита нерівноважна 

термодинамічна система. Енергетичні правила і закони екології. 

Тема 8: Динаміка, розвиток та стійкість агроекосистеми 

Тема 9: Управління стійкістю агроекосистеми 

 

2.11 Рекомендована література. 

1. Агроекологія: Навчальний посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов,  

1. П.В.Литвак та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.: іл.. 

2. Агроекологія: Навчальний посібник /М.М. Городній. М.К.Шикула. І.М. 

Гудков та ін. - К:. Вища шк.,1993. -416 с. 

3. Агроекология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В.Голубев и др. -М.: 

Колос, 2000.-536 с. 

4. Вальков В.Ф. Почвенная зкология сельскохозяйственньїх растений. -М: 

Агропромиздат, 1986. -208 с. 

5. Воспроизводство гумуса и хозяйственно-биологический круговорот 

органического вещества в зсмледелии (рекомендации). - М.: 

Агропромиздат, 1989.-65 с. 

6. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва /Є.Г.Дегодюк, 

В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук та ін.; За ред. Є.Г. Дегодюка. -К.: Урожай, 

1992.-320с. 

7. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (Эколого-генетические основи). 

- Кишинев: Штиинца, 1990. - 432 с. 

8. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті /О.О. Бацула. Є.А. 

Головачов, Р.Г. Дерев'янко та ін.; За ред. О.О. Бацули. - К.: Урожай, 1987.-

128С. 

9. Кант Г. Биологическое растениеводство: возможности биологических 

агросистем / Пер. с нем. - М.: Агропромиздат, 1988. - 207 с. 

10. Куценко О.М., Писаренко В.М. Агроекологія. - К.: Урожай, І995. -256 с. 

11. Лархер В. Зкология растений /Пер. с нем. - М.: Мир, 1978. - 384 с. 

12. Медведовський О.К.. Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних 

технологій в сільськогосподарському виробництв!. - К.: Урожай. 1988. -

208с. 

13. Методические рекомендашш по тогшивно-знергетической оценке 

сєльскохозяйствснной техники, технологических процессов и технологий в 

растениеводстве. - М., 1989. - 59 с. 

14. Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда.- М.: 

Агропромиздат, 1990. - 287 с. 

15. Надточій П.П. та ін. Екологія ґрунту та його забруднення /П.П. Надточій. 

В.Г. Гермашенко, Ф.В. Вольвач. - К.: Аграрна наука, 1998.— 286с. 

16. Одум Г., Од ум 3. "Енергетический базис человека и природьі ■ Пер. с 

англ.: Под ред. А.П. Огурцова. - М.: Прогресе. 1978. - 380 с. 

17. Одум Ю. Основи екологии /Пер. с англ.; Под ред. Н.П. Наумова. - М.: Мир. 

1975'740с. 



18. Плішко А.А., Майстренко В.І. Охорона сільськогосподарських угідь від 

забруднення. - К.: Урожай, 1985. -160 с. 

19. Почвенно-екологические условия воздельївания сельскохозяйственньгх 

культур /В.В. Медведев, А.Я. Бука, Д.Н. Губарева и др.; Под ред. В.В. 

Медведева. - К.: Урожай,1991. - 176 с. 

20. Сєльскохозяйственная екология /НАУразаев, А.А. Вакулин, А.В. Никитин и 

др. - М.: Колос, 2000. - 304 с. 

21. Тараріко О.Г., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури 

агроландшафтів та захисту земель від ерозії. - К.:Фітосоціоцентр, 2002. - 

64с. 

22. Тишлер В. Сельскохозяйственная екология /Пер с нем. Б.Р. Стригановой и 

В.А. Турчиновой; Под ред. М.С. Гилярова. - М.: Колос, 1971.- 455с. 

 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – залік. 

 

2.13.  Мова викладання. Українська 

 

 



 

2.1. Шифр. ПП 3.12 

2.2. Назва. «Екологічна експертиза»  

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Професійної підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс 

2.6. Семестр. 5 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Колєснікова Л. А. 

 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Формування знань теоретико-методичної бази екологічної експертизи як 

процесу оцінки ступеня екологічного ризику и безпеки від розміщення 

(розширення) господарських об’єктів, відповідності об’єктів, що підлягають 

експертній оцінці, вимогам екологічного законодавства, діючим нормативам, 

обґрунтованості заходів щодо охорони довкілля та здоров’я населення. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Умови виникнення та історія становлення екологічної експертизи. Мета і 

завдання екологічної експертизи. Об’єкт та предмет екологічної експертизи. 

Основні поняття. Загальні підходи до класифікації експертиз. Обґрунтування 

необхідності екологічної експертизи. Екологічна експертиза в галузі управління 

використанням природних ресурсів і охорони природи. Вітчизняна та 

міжнародна термінологія в галузі оцінки впливу на навколишнє середовище та 

екологічної експертизи: подібність та відмінності. 

Законодавство в галузі екологічної експертизи в Україні. Екологічна 

експертиза в Україні: мета, завдання і основні принципи. Об’єкти екологічної 

експертизи. Суб’єкти експертизи. Загальні вимоги щодо проведення 

екологічної експертизи. Статус експерта екологічної експертизи. Форми 

екологічної експертизи. Державна екологічна експертиза. Об’єкти державної 

екологічної експертизи. Перелік видів діяльності та об'єктів, що підлягають 

обов’язковій державній екологічній експертизі. Громадська екологічна 

експертиза. Спеціалізовані екологічні експертизи. Загальний порядок 

проведення екологічної експертизи. Інструкція про здійснення державної 

екологічної експертизи. Загальні етапи проведення екологічної експертизи 

проектів, діючих об’єктів та оцінки екологічних ситуацій. 

Поняття про оцінку впливів на навколишнє середовище. Оцінка впливу 

на навколишнє середовище (ОВНС): суть і зміст нормативних матеріалів. 

Загальні положення. Підстави для проведення ОВНС. Структура та зміст 

розділу ОВНС. 

Процедура та методика здійснення екологічної експертизи. Процедура 

екологічної експертизи. Загальна схема методики здійснення екологічної 

експертизи. 

2.11. Рекомендована література. 

Основна: 



1. Андрейцев В.І. Правовое обеспечение экологической экспертизы 

проектов. – К.: Будівельник, 1990. 

2. Андрейцев В.І., Пустовойт М.А., Калиновський С.В. та ін. 

Екологічна експертиза: право і практика. – К.: Урожай, 1992. 

3. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навчальний 

посібник. К.: Вентурі, 1996. 

1. Букс И.И., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействий на окружающую среду. – М., 1999. 

2. Державні будівельні норми України. Проектування. Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003 / 

Затверджені наказом Держбуду України від 15 грудня 2003 р. № 214. – К.: 

Держбуд України, 2004 

3. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и 

экспертиза: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

4. Кочнов Ю.М. Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация: 

Курс лекций. – М.: МИСиС, 2002. 

5. Максименко Ю.Л., Горкина И.Л. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Пособие для практиков. – М.: Изд-во РЭФИА, 1996. 

6. Основы эколого-географической экспертизы /Под ред. 

Н.Н.Дьяконова, Т.В.Звонковой. М.: Изд-во МГУ, 1992. 

4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. 

ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. 

5. Закон України Про екологічну експертизу // Відомості Верховної 

Ради України, 1995, № 8, ст.54) / (Із змінами, внесеними згідно із законами) 

6. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» // Відомості 

Верховної Ради України, 2001, № 15, ст. 73 / (Із змінами, внесеними згідно із 

законами) 

7. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст. 546 / (Із 

змінами, внесеними згідно із законами) 

8. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку / Затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 серпня 2013 року № 808 // Урядовий кур’єр від 21.11.2013, № 215 

9. Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

/Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 

956 // Урядовий кур'єр від 24.07.2002, № 133 / (Із змінами та доповненнями, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України) 

10. Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу 

/Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. 

№ 870 / (Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з постановами Кабінету 

Міністрів України) 

11. Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки /Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 // 



Урядовий кур'єр від 24.07.2002, № 133 / (Із змінами та доповненнями, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України 

 

Допоміжна: 

1. Андрейцев В.I. Екологiчне право. – К.: Вентурi, 1996. - 207с. 

2. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные 

системы. – Симферополь, 2003. – 473 с. 

3. Гохман О.Г. Эксперное оценивание. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1991. - 150 с.  

4. Космачев К.П. Географическая экспертиза. (Методологические аспекты). 

Новосибирск: Наука, 1981.- 107 с.  

5. Реймерс Н.Ф. Методология научной (эколого-социально-экономической) 

экспертизы проектов и хозяйственных начинаний (общие принципы). -

М.: Экологический союз, 1990. - 86с.  

 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль – екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ПП 3.16 

2.2. Назва. Заповідна справа 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 

2.6. Семестр. 6 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.П. лектора. Поспєлова Г.Д. 

2.9. Заплановані результати навчання. У здобувача вищої освіти 

повинно сформуватися вміння застосовувати набуті знання для наукового 

обґрунтування створення об’єктів та територій природно-заповідного фонду та 

управління ними, а також про систему їх інституційної підтримки як галузі 

діяльності; закласти розуміння специфіки наукових досліджень, моніторингу, 

рекреаційної, освітньої та інформаційної діяльності – об’єктів установ ПЗФ. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Етапи історичного розвитку заповідної справи. Еволюція концептуальних 

засад природо охорони: заповідники, Червона книга, Зелена книга, 

поліфункційні об'єкти (парки, біосферні резервати). Діяльність МСОП та ООН. 

Процес Ріо та Цілі Тисячоліття. Відображення питань створення, розширення 

та охорони ПЗФ в екологічній політиці України. Поняття природних територій 

та об'єктів особливої охорони згідно законодавства України. Природно-

заповідний фонд та його значення у збереженні довкілля. Критерії створення 

об'єктів татериторій ПЗФ. Збереження біорізноманіття на територіях об'єктів 

ПЗФ. 

Конвенція про збереження біорізноманіття, інші пов'язані міжнародні 

правові документи. Європейський червоний список, перелік МСОП. Поняття 

про Екосистемний підхід. Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої 

книг в Україні. Раритетні види фауни і флори, грибів, занесених до Червоної 

книги України. Критерії створення об'єктів ПЗФ. 

Класифікація територій та об'єктів ПЗФ: природні території та об'єкти, 

штучно створені об'єкти. Завдання, науковий профіль, особливості 

природоохоронного режиму та характеру функціювання природних, 

заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, 

регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, 

дендрологічних парків та зоологічних парків. Статус та особливості' охорони 

інших об'єктів ПЗФ. 

Правове забезпечення заповідної справи в Україні. Закони України «Про 

охорону навколишнього природного середовища»(1991), «Про природно-

заповідний фонд України» (1992), «Про екологічну мережу України» (2004), 

інше пов'язане законодавство щодо живої природи. Кодекси (Лісовий, 

Земельний, Водний, Про надра тощо) к відношенні до заповідної справи. 

Землі ПЗФ. Форми власності на землю на територіях ПЗФ, обмеження 

(обтяження) у землекористуванні на територіях ПЗФ. Зміни законодавства в 

сфері заповідної справи. 



Сучасний стан природно-заповідного фонду України та регіону (за 

вибором ВНЗ). Перспективи розвитку мережі ПЗФ. Концепція розвитку ПЗФ в 

Україні на період до 2020 року. Укази Президента України та документи 

Кабінету Міністрів України про заходи щодо регулювання та розвитку 

заповідної справи в Україні. 

Управління в галузі організації, охорони та використання ПЗФ.  

Галузеве підпорядкування об'єктів та територій ПЗФ. Державний контроль 

за дотриманням встановленого режиму територій та об'єктів ПЗФ. 

Впровадження системи управління територіями та об'єктами природно-

заповідного фонду з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 

1400-t, OHSAS 18000, а також міжнародного досвіду. 

Порядок оформлення документів на створення об'єктів ПЗФ. Порядок 

відведення земельної ділянки. Зонування територій ПЗФ. Винесення меж 

об'єктів та територій ПЗФ в натуру. Ведення Державного кадастру територій та 

об'єктів ПЗФ. Літопис природи, як основна форма звітності об'єктів ПЗФ про 

свою діяльність. Нормативно-правові акти, що регламентують резервування 

земель для подальшого заповідання, створення нових та розширення існуючих 

територій та об'єктів ПЗФ. Проекти організації територій об'єктів ПЗФ. 

Структурні елементи та складові екомережі та їх характеристика. 

Реалізація Загальнодержавної програми формування екомережі та проблемні 

питання її впровадження. Зв'язок національної екологічної мережі з 

Всеєвропейською екомережею. Території ПЗФ, що входять до складу основних 

широтних та меридіальних коридорів національної екомережі (Азово-

Чорноморського, Степового, Галицько-Слобожанського, Поліського, 

Дніпровського, Дністровського, Карпатського та ін.). 

Використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ, 

обмеження стосовно використання природних ресурсів на заповідних землях. 

Розвиток рекреації на територіях ПЗФ. Нормативні документи, що 

регламентують наукову та еколого-освітню діяльність заповідників і 

національних природних парків України. Нормативна база стосовно переліку 

платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-

заповідного фонду. 

Служба державної охорони природно-заповідного фонду України. 

Правовий режим збереження територій та об'єктів ПЗФ та відповідні 

нормативно-правові документи. Такси для обчислення розміру відшкодування 

шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. 

Внесок громадськості в розвиток природно-заповідної мережі України. 

Юридичне забезпечення участі громадян в створенні та охороні об’єктів та 

територій ПЗФ. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: навчальний посібник 

/Ю.М.Грищенко. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с. 

2. Гродзинський М.Д. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник 

/М.Д.Гродзинський, М.П.Стеценко. – К.: Географіка, 2003. – 306 с. 



3. Карамушка В.Г. Міжнародні правові документи в сфері охорони 

навколишнього середовища та їх статус для України /В.Г.Карамушка, 

Я.Л.Мовчан //Екологічна енциклопедія. – Т. 2, дод. 2. – К.: ТОВ «Центр 

екол. Освіти та інформації, 2007. – С. 353-366. 

4. Масікевич Ю.Г. Правове регулювання заповідної справи в Україні 

(спеціальне зібрання законодавчих документів) / Ю.Г.Масікевич, 

Я.Л.Мовчан, П.М.Дицима. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 816 с. 

5. Мовчан Я.И. Идея экосети в контексте устойчивого развития / Я.И.Мовчан 

//Соціально-економический потенціал устойчивого развития, под ред. проф. 

Л.Г.Мельника, проф. Л. Хенса. – Сумы: ИТД «Університет, Книга», 2007. – 

С. 369-387. 

6. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посібник 

/С.Ю.Попович. – К.: Арістей, 2007. – 480 с. 

7. Солодкий В.Д. Заповідна справа: підручник /В.Д.Солодкий, 

Л.Л.Товожнянський, Ю.Г.Масікевич та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 

2005. – 288 с. 

8. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки фахівців. 

– Одеса, 2011. – 265 с. 

2.12. Методи контролю. поточний контроль (усне опитування, 

тестування, перевірка контрольних робіт), підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська 

 

 

 

 



2.1. Шифр. ПП 3.06 

2.2. Назва. Моніторинг довкілля 

2.3. Тип. Обов’язкова 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс 

2.6. Семестр. 6 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Диченко Оксана Юріївна 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок спрямованих на засвоєння основних сучасних концепцій 

здійснення моніторингу навколишнього природнього середовища на 

локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях; ведення 

кадастрів природних ресурсів, обліку об’єктів, що шкідливо впливають на стан 

довкілля, прогнозування стану довкілля на перспективу, розроблення  науково 

обґрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів та їх 

представлення в картографічному вигляді. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Моніторинг навколишнього природного середовища та передумови його 

створення. Сутність, об'єкт, предмет, методи моніторингу довкілля. 

Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі екологічної науки. 

Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних 

факторів. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього 

стану довкілля. Організація спостережень за станом природного середовища. 

Спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення природного 

середовища. Організація спостережень за станом навколишнього природного  

середовища. Спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення 

навколишнього природного середовища. Інтегральні показники для аналізу 

стану довкілля при організації системи моніторингу. 

Види та рівні моніторингу навколишнього природного середовища. 

Принципі класифікації систем моніторингу. Екологічний моніторинг і його 

завдання. Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні 

глобального стану біосфери. Глобальна система моніторингу навколишнього 

середовища (ГСМНС). Кліматичний моніторинг і його завдання. Моніторинг 

навколишнього природного середовища в межах України. Моніторинг 

навколишнього природного середовища в межах України. Екологічний 

моніторинг як засіб визначення екологічного стану навколишнього 

середовища. Основні блоки системи моніторингу навколишнього природного 

середовища. Суб’єкти державної системи моніторингу України. Об’єкти 

державної системи моніторингу України. Постанова КМ України про 

організацію державної системи моніторингу. 

Моніторинг атмосферного повітря. Джерела і наслідки забруднення 

атмосферного повітря. Загальні вимоги до організації спостережень за 

забрудненням атмосферного повітря. Види постів спостережень, програми і 

терміни спостережень. Методи оцінювання забруднення атмосферного повітря, 



прилади і способи відбору проб. Оцінювання стану атмосферного повітря за 

результатами спостережень. Екологічне нормування якості атмосферного 

повітря. Основні джерела забруднення атмосферного повітря. Найпоширеніші 

забруднюючі речовини атмосфери. Методи оцінювання забруднення 

атмосферного повітря, прилади і способи відбору проб. Пости спостережень 

при організації системи моніторингу за атмосферним повітрям. 

Геоінформаційний моніторинг атмосферного повітря. Управління і контроль у 

галузі охорони атмосферного повітря і його функції. 

Моніторинг поверхневих вод. Сучасний стан поверхневих вод. Джерела і 

види їх забруднення. Основні завдання і організація роботи системи 

моніторингу поверхневих вод. Принципи організації спостережень і 

контролювання якості поверхневих вод. Гідрологічні спостереження. Прилади і 

системи контролювання забруднення водного середовища. Оцінювання і 

прогнозування якості води. Особливості моніторингу поверхневих вод. Точкові 

джерела забруднення водних середовищ. Сапробізація, токсифікація, 

евтрофікація та ацидифікація водоймищ. Оцінювання та прогнозування якості 

поверхневих вод. 

Моніторинг Світового океану. Джерела і види забруднення океану. 

Процеси самоочищення морського середовища від забруднюючих речовин. 

Завдання і основні види комплексного глобального моніторингу океану. 

Організація спостережень за станом вод морів і океанів. Особливості 

моніторингу морських вод і океанів. Антропогенний вплив на води Світового 

океану. Організація спостережень за станом вод морів і океанів. 

Моніторинг стану ґрунту. Сучасний стан ґрунтового покриву Землі і 

антропогенний вплив на нього. Наукові і організаційні засади створення 

ґрунтового моніторингу. Критерії оцінювання і види ґрунтово-екологічного 

моніторингу. Основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення 

ґрунту. Особливості організації спостереження і контролювання забруднення 

ґрунтів пестицидами. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими 

металами. Моніторинг меліоративних земель. Головні джерела антропогенного 

надходження важких металів у ґрунти. Організація моніторингу забруднення 

ґрунтів важкими металами. Моніторинг меліоративних земель. Моніторинг 

екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення. Грунтово-

екологічний моніторинг і його місце в системі екологічного моніторингу. 

Моніторинг довкілля на основі спостережень за біологічними об’єктами. 

Біоіндикація. Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою рослин. 

Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів. Антропогенний вплив на навколишнє 

середовище. Регіональні екологічні проблеми України. Ліхеноіндикація як 

перспективний метод біоіндикації стану повітря. 

 

2.11. Рекомендована література. 

1. Моніторинг довкілля: Підручник /В.М. Боголюбов, М.О.Клименко, 

В.Б. Мокін та ін.; за ред.. В.М. Боголюбова і Т.А.Сафранова. – Херсон: Грінь 

Д.С., 2011. – 530 с. 



2. Изразль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды и 

пути их решения. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. 

3. Моніторинг і методи вимірювання парамегрів навколишнього 

середовища: Навчальний посібник/ Ісаєнко В.М., Лисичеико Г.В., Дудар Т.В., 

Франчук Г.М., Варламов Є.М. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2009, – 316 с. 

4. Моніторинг довкілля: Підручник/ Клименко М.О., Прищепа А.М., 

Вознюк Н.М. . – К.: Академія, 2006. – 360 с. 

5. Моніторинг довкілля: Навчальний посібник/ Крайнюков О.М. – X.: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 176 с. 

6. Методи вимірювання параметрів навколишнього природного 

середовища: Навчальний посібник/ Масікевич Ю.Г. та ін. – Чернівці: Зелена 

Буковина, 2005. – 344 с. 

7. Козловський Б. І. Наукові основи моніторингу осушених земель. – 

Львів: 1995. 

8. Кубланов С. X., Шпаківський Р. В. Моніторинг довкілля: 

Навчально-методичний посібник. – К., 1998. – 92 с. 

9. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. – Харьков: Антиква, 

2002. – 248 с. 

10. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 

1991. – № 41. – Ст.546, із змінами і доповненнями). – С. 3–23. 

11. Про схвалення Концепції Державної програми проведення 

моніторингу навколишнього природного середовища/ Постанова КМУ від 

31.12.2004 р. №992-р. 

12. Про затвердження Державної цільової екологічної програми 

проведення моніторингу навколишнього природного середовища/ Постанова 

КМУ від 5 грудня 2007 р. №1376 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМУ від 17.08.2011 р. № 880 (880-2011-п)) 

13. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова 

КМУ від 30 березня 1998 р., № 391. Київ, 1998. – 7с. 

14. Екологічне законодавство України: збірник законодавчих актів. – 

Харків: Екоправо – Харків, 2002. – 444 с. 

15. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. – 

Одеса: 2011. – 265 с. 

16. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга 

окружающей среды. – М.: Изв. АН СССР, сер. геофиз., № 3, 1975. 

17. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: 

Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1990. 

18. Картографическое исследование природопользования (теория и 

практика работ) / Л.Г.Руденко, Г.О.Пархоменко и др. – К.: Наукова думка, 

1991. – 212 с. 

19. Методичні рекомендації з підготовки регіональних та 

загальнодержавної програм моніторингу довкілля. – Київ, Мінекоресурсів, 

2001. 



20. Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та 

властивостей проб об'єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово 

допущених до використання Мінекоресурсів України. Затв. наказом 

Мінекоресурсів України від 03.11.2003 р. №98. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль –  екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ПП 3.08 

2.2. Назва. Техноекологія 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. 2. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.П. лектора Горб О.О. 

2.9.Заплановані  результати навчання. 

Визначати величину індексу антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище, визначати концентрації шкідливих викидів в 

атмосферу з різних джерел, проводити екологічну класифікацію якості 

поверхневих вод України,  розраховувати норми викидів і скидів, визначати 

технологічне навантаження на екосистеми, класифікувати техногенні 

забруднення за походженням та ступенем 

небезпечності, приймати обґрунтовані рішення щодо покращання технологій 

виробництв та закриття екологічно небезпечних виробництв. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни 

Електроенергетика. Видобувна та паливна промисловість. Нафтогазова 

та вугільна промисловість. Вплив промисловості на навколишнє середовище. 

Значення енергетики для розвитку економіки країни. Теплові, атомні та 

гідроелектростанції. Природні ресурси, які використовуються у 

електроенергетиці. Вплив енергетичного комплексу на довкілля. Заходи 

охорони довкілля від шкідливого впливу електроенергетики. Альтернативні 

джерела енергії. Загальна характеристика видобувної та паливної 

промисловості України. Природні ресурси, які використовуються у 

видобувній та паливній промисловості. Вплив видобувної та паливної 

промисловості на довкілля. Заходи охорони та попередження негативного 

впливу видобувної та паливної промисловості на навколишнє середовище. 

Нові екологічно безпечні технології у видобувній та паливній промисловості. 

Загальна характеристика нафтогазової та вугільної промисловості 

України. Характеристика родовищ горючих копалин України. Вплив 

нафтогазової та вугільної промисловості на довкілля. Заходи охорони та 

попередження негативного впливу нафтогазової та вугільної промисловості. 

Нові екологічно безпечні технології видобування нафти, газу та вугілля . 

Важка промисловість. Легка промисловість. Вплив на навколишнє природне 

середовище. Характеристика та особливості важкої та легкої промисловості 

України. Природні ресурси, необхідні для розвитку важкої та легкої 

промисловості. Вплив важкої та легкої промисловості на довкілля, заходи 

щодо охорони та попередження цього негативного впливу. Альтернативні 

екологічно безпечні технології важкої та легкої промисловості .  Хімічна 

промисловість. Сільське господарство. 

Транспорт, лісова та деревообробна промисловість, житлово-комунальне 

господарство. Вплив промисловості та транспорту на навколишнє природне 

середовище. Характеристика хімічної промисловості України. Природні 



ресурси, чи забезпечують розвиток хімічної промисловості. Вплив хімічної 

промисловості на довкілля, заходи щодо охорони та попередження цього 

негативного впливу. Альтернативні екологічно безпечні технології хімічної 

промисловості. Загальна характеристика агропромислового комплексу. 

Ресурси, що використовуються у агропромисловому комплексі. Вплив 

агропромислового комплексу на довкілля. Заходи охорони та попередження 

негативного впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище. 

Нові екологічно безпечні агротехнології. 

Загальна характеристика транспортного комплексу. Ресурси, що 

використовуються у транспортному комплексі. Вплив транспорту на довкілля. 

Заходи охорони та попередження негативного впливу транспорту на 

навколишнє середовище. Нові екологічно безпечні види транспорту. 

Характеристика лісової та деревообробної промисловості. Природні 

ресурси, необхідні для функціонування лісової та деревообробної 

промисловості. Вплив лісової та деревообробної промисловості на довкілля, 

заходи охорони та попередження цього негативного впливу. Альтернативні 

екологічно безпечні технології лісової та деревообробної промисловості. 

Житлово-комунальне господарство, його особливості та характеристика. 

Вплив житлово-комунального господарства на довкілля, проблема твердих 

побутових відходів та міських стічних вод. Засоби мінімізації негативного 

впливу житлово-комунального господарства на довкілля. Нові екологічно 

безпечні та енерго- та ресурсозберігаючі технології житлово-комунального 

господарства . 

2.11. Рекомендована література 

1. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". -К„ 

1991. 

2. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник/ Сафранов 

Т.А. - Львів: Новий світ, - 2000, 2003. - 247с. 

3. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. - 

Одеса: 2011. - 265 с. 

4. Техноекологія: Навчальний посібник/ Клименко Л.П. - Одеса: «Фонд 

Екопринт», Сімферополь: Таврія, 2000. - 542 с. 

5. Техноекологія: Навчальний посібник/ Масікевич Ю.Г., Гринь ГЛ., 

Солодкий В.Д. та ін. - Чернівці: Зелена Буковина, 2006. - 192 с. 

6. Техноекологія: Навчальний посібник / Бондар О.І., Боголюбов В.М., 

Мальований М.С. та ін. - Херсон : ПП Олді-плюс, 201 і - 314с. 

7. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний 

посібник/ Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. - Львів: Новий світ, 

2004. - 254 с. 

8. Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Трофимчук О.M 

Техноекологія -К.: КНУБА, 2007. -192 с. 

9. Промислова екологія: Навчальний посібник/ Апостолюк С.О. Джигирей 

B.C., Апостолюк A.C. - К.: Знання, 2005. -474 с. 



10. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник/ 

Запольський А.К., Мєшкова-Клименко H.A., Астрелін І.М. та ін. - К Лібра, 

2000.-552 с. 

11. Нормування антропогенного навантаження на природне середо вище: 

Навчальний посібник/ Войцицький А.П., Скрипниченко C.B. - Жн томир: 

ЖТДУ, 2007. - 201 с. 

12. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: На вчальний 

посібник/Джигирей B.C. - К.: Т-во "Знання", 2002. - 203с. 

13. Агроекологія: Підручник/ Куценко О.М., Писаренко В. M. - К.: «Урожай», 

1995-254 с. 

14. Техноекологія: Підручник/А.П.Войцицький, В.П.Дубровський, 

В.М.Боголюбов / За ред. В.М.Боголюбова. - К.: Аграрна освіта, 2009.-533 с. 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – іспит. 

 

2.13.  Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. ГСЕВ 1.03 

2.2. Назва. «Економічна теорія»  

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс 

2.6. Семестр. 5 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дорошенко А. П. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Проявляти навички аналізу та здійснення комунікацій у різних сферах 

діяльності організацій. 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Предмет і метод економічної теорії. Економічні потреби та виробничі 

ресурси. Економічна система та місце власності в економіці. Товарна форма 

виробництва. Товар і гроші. Товарна форма виробництва. Товар і гроші. 

Конкуренція і монополія в ринковій системі. Економічні агенти ринкової 

економіки. Витрати виробництва і прибуток. Капітал. Галузеві особливості 

функціонування капіталу. Закономірності функціонування національної 

економіки. Економічний розвиток. Зайнятість, безробіття та інфляція. Держава 

як основний регулятор національної економіки. Фінансово-кредитна система. 

Сутність і структура світового господарства. Економічні аспекти глобальних 

проблем. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Мочерний С. В. Політична економія : [навч. посіб.] /  Мочерний С. В., 

Устинко О. А., Фомішин С. В.  – Херсон : Дніпро, 2002. - 210 с. 

2. Основи економічної теорії : [підручник] / [за редакцією А. А. Чухна]. – 

К. : Вища школа, 2001. – 175 с. 

3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : [підручник]  / [За 

ред. Г. Н. Клименко]. – К. : «Знання – Прес», 2004. – 298 с. 

4. Політекономія : [підручник] / [За ред. Ю. В. Ніколенка]. – К. : ЦУЛ, 

2003. – 365 с. 

5. Політична економія : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / [За 

ред. К. Т. Кривенка]. – К. : КНЕУ, 2003. – 358 с. 

6. Туган - Барановський М. І. Політична економія : [підручник] – К. : 

Наукова думка, 1994. – 147 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (відвідування лекцій та семінарських занять, 

опитування; написання рефератів; виконання індивідуальних (контрольна 

робота) та домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2. Опис дисциплін  

2.1. Шифр. ГСЕВ 1.04 
2. 2. Назва. Правознавство. 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 

2.6. Семестр. 6 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора / лекторів. Махмудов Х.З.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на 

практиці. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.   

Основи конституційного права України. Основи цивільного права 

України. Основи сімейного права України. Основи трудового права України. 

Основи екологічного права України. Основи права інтелектуальної власності. 

Основи кримінального права України. 

 

2.11. Рекомендована література.  
1. Правознавство : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Авторський 

колектив; Націон. ун-тет «Юрид. академ. ім.Я.Мудрого». – Харків : Фоліо, 

2014. – 636 с. 

2. Правознавство : [Підруч.] / В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, 

С.І.Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка. – К. : КНЕУ, 

2013. – 454 с. 

3. Правознавство : [Підруч.] / Крестовська Н.М., Кулініч О.О., Романадзе 

Л.Д. (ред-ри). – Одеса : Атлант, 2015. – 554 с. 

4. Основи правознавства України : [Навч. посіб.] / С.В.Ківалов, 

П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. – 10-те вид., доп. та 

перероб. – Харків : Одіссей, 2011. – 399, [1] c. 

5. Правознавство : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : пам’яті акад. 

Копєйчикова В. В. / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко [та ін.]. – К. : 

Правова єдність, 2009. – 790 с. 

6. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство : [Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – К. : 

Кондор, 2011. – 472 с. 

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль (контроль виконання практичних завдань; усне 

опитування; тестування; контроль виконання завдань з самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська.  



2.1. Шифр. ГСЕВ 1.01 

2.2. Назва. Соціологія. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки.  

2.5. Рік навчання. 3 курс.  

2.6. Семестр. 5.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Васько К.С. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

рекомендації в межах своєї компетенції. 

Уміти налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 

досліджень у професійній діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Соціологія як наука про суспільство. Виникнення і становлення 

соціології як самостійної науки. Суспільство як система. Соціальна структура 

суспільства. Особистість у системі соціальних зв’язків. Методика та техніка 

соціологічних досліджень. Соціологія сім'ї. Соціологія молоді. Соціологія 

конфлікту. Економічна соціологія. Соціологія політики. Соціологія культури. 

Соціологія праці та управління. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Захарченко Н. Історія соціології (від Античності до початку ХХст.) : 

[Навч. посіб.] / Н. Захарченко, О. Погорілий, – К. : Либідь, 1993. – 336 с. 

2. Брегеда А.Ю. “Соціологія”: [Навч. посіб.] / А. Брегеда , А. Бовтрук, Г. 

Дворецька та ін. – К. : “КНЕУ”, 1999. – 124 с. 

3. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс : [Навч. посіб.] / В. Піча – К. : 

Каравела, 2000. – 248 с. 

4. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 

галузеві теорії : [Навч. посіб.] / Є. Сірий. – К. : Атіло, 2004. – 480 с. 

5. Социология [Текст] : Наука об обществе / общ. ред.: В. П. 

Андрущенко, Н. И. Горлач. – Харьков : Рубикон, 1996. – 686 с. 

6. Соціологія [Текст] : підручник для студентів вузів / за ред. В. Г. 

Городяненка. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : Академія, 2008. – 544 с. 

2.12. Методи контролю: 

- − поточний контроль – (відвідування лекцій та практичних занять, 

ведення конспекту, розв’язування тестів, написання рефератів за 

темами навчальної дисципліни; виконання завдань самостійної 

роботи); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. МПНВ 1.05 

2.2. Назва. «Екологічна біохімія»  

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс 

2.6. Семестр. 5 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Крикунова В.Ю. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Вступ. Передумови виникнення та розвитку біохімічної екології. Предмет, 

об’єкти і методи дослідження. Біохімічні механізми взаємодії живих організмів 

і зовнішнього середовища. Амінокислоти як основна структурна одиниця 

білків. Стресові білки рослин. Пептиди. Фізико-хімічні властивості білків та 

амінокислот. Гормональна взаємодія між рослинами і тваринами;  рослинні 

гормони у боротьбі з комахами. Харчові аттрактанти і детергенти та еволюція 

їх у вищих рослин. Навколишнє середовище як джерело ксенобіотиків, вміст їх 

у різних сферах життєдіяльності людини. Еколого-біохімічні аспекти 

трансформації  ксенобіотиків як канцерогенів,  їх класифікація. Роль 

кліматичних умов для рослини в умовах засухи та затоплення. Адаптація їх до 

ґрунту. Зміна метаболізму у клітинах рослин під впливом важких металів. 

Механізми детоксифікації фенолів, фунгіцидів, гербіцидів. Ферменти як 

метаболічні регулятори та каталізатори  біохімічних процесів. Коеволюція 

рослин і тварин. Роль дегідрогеназ у метаболічних процесах  дихального 

ланцюга. Окисне фосфорилювання. Мікросомальний ланцюг переносу 

електронів. Эколого-біохімічна взаємодія вищих рослин і тварин. Стресові та 

дихальні білки рослин. Оксидативний стресс, окислення ДНК і ракові 

супресорні гени. Роль та фактори, що впливають на забарвлення квітки. 

Антоціаніди. Монотерпени,  моноаміни і діаміни Окислювальний метаболізм 

вуглеводів (гліколіз, роль циклу Кребса у роботі м’язів). Патологія 

вуглеводного обміну. Ефект Пастера. 

2.11. Рекомендована література 

1. Джигирей B.C., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та 

охорона навколишнього природного середовища: підручник. -Львів: Афіша, 

2001 

2. Біохімія тварин О.І. Кононський. К. Вища шк.., 1994. - 439 с.. 

3. Герасименко В.Г. Биохимия продуктивності и резистентності 

животньїх. Вищ. Шк., 1987. Главное изд. -224 с 

3.Саловарова В. П. Введение в биохимическую экологию: учеб. пособие / В. 

П. Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. – Иркутск : Изд-во Иркут. 

гос. ун-та, 2007. – 159 с. 

4. Исидоров В.А. Экологическая химия / В.А. Исидоров. - СПб.: 

Химиздат, 2001. 

5. Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию / С.А. Остроумов. - 

М.: изд-во МГУ. - 1986. – 176 с. 



 

2.12. Методи контролю. 

- поточний контроль(усне опитування, тестування, розв»язування РГР, 

виконання модульних контрольних робіт). 

2.13. Мова викладання. Українська 



2.1. Шифр. МПНВ 1.06 

2.2. Назва. «Екологічна гідрохімія»  

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс 

2.6. Семестр. 6 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Колєснікова Л. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Забезпечення студентів необхідними знаннями із підходами та методами 

хіміко-екологічних досліджень природних вод в їх природному та порушеному 

станах. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Гідрохімія як наука, її місце в системі наук про Землю. Водні ресурси 

Землі. Роль гідрохімічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Основні методи дослідження: режимні спостереження, гідрохімічні зйомки, 

дистанційні методи дослідження водойм і автоматизація спостережень, 

лабораторне і математичне моделювання. Колообіг води в природі. Природні 

фільтри. Будова молекули води. Ізотопні різновиди води, їх поширеність, 

участь в природних процесах. Структура води. Фізичні та хімічні властивості 

води, їх аномальність і прояв в природних процесах. Вода як розчинник, 

гідратація. Вплив зовнішніх умов на властивості води. Найважливіші фізико-

хімічні властивості водних розчинів. 

Сильні і слабкі електроліти, іонний добуток води, величини рН різних 

типів природних вод, вплив величини рН на форми існування сполук, їх 

екологічне значення. Окислювально-відновний потенціал, його вимір і 

обчислення, зв'язок з рН, значення при вивченні природних вод як 

інтегрального показника хімікобіологічних процесів. Сутність процесу 

гідролізу і його роль в природних водах. Поняття про буферні розчинах. 

Буферна ємність природних вод.  

Хімічний баланс, його складові, зв'язок з водним балансом. Особливості 

формування хімічного складу води. Фактори, що визначають формування 

хімічного складу природних вод: фізико-географічні, геологічні, фізико-хімічні, 

біологічні, антропогенні.. Класифікація хімічного складу природних вод. 

Макрокомпоненти - головні мінеральні компоненти природних вод. 

Мінералізація води і головні іони. Аніоно- і катіоногенние джерела 

мінеральних речовин. Рівновага хімічного складу води й атмосфери. 

Класифікація природних вод. Способи вираження мінералізації і йонного 

складу води. Найважливіші властивості природних вод, що визначаються 

наявністю розчинених речовин. Характеристика основних показників якості 

води. Заходи, що знижують забруднення водного середовища біосфери. 

2.11. Рекомендована література. 

Основна: 

1. Алекин О.А.. Основы гидрохимии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 



2. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія.-К.: Либідь, 

1997,-384 с. 

3. Горев Л.Н., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України. – 

К.: Вища школа, 1995. 

4. Горев Л.Н., Пелешенко В.І.. Основы мелиоративной гидрохимии. – К.: 

Вища школа, 1991. 

5. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. – М.: Высшая школа, 1976. 

6. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: 

Вища школа, 1986. 

7.Никаноров А.И. и др. Справочник по гидрохимии. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1989. 

8.Бессонов Н.М., Привезенцев Ю.А.. Рыбохозяйственная гидрохимия. – 

М.: Агропромиздат, 1987. М.:  

9. Моисеев П.А., Ихтиология: Учебник для вузов по специльности 1013 

«Ихтиология и рыбоводство». – М.: Легкая и пищевая промишленрость, 1981. 

10. Галасун П.Т. Довідник рибовода. –К.: 1985. 

11. Галасун П.Т. Інтенсифікація рибництва. – К.: Урожай, 1990. 

12. Алекин О.А., Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. Руководство по 

химическому анализу вод суши. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 

13. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977. 

14. Унифицированные методы анализа вод. – М.: «Химия», 1973. 

15. Лурье Ю.Ю., Рыбникова А.И. Химический анализ производственных 

сточных вод. – М.: Химия, 1974. 

16. Васильев В.П. Аналитическая химия. – т.2. Физико-химические 

методы анализа. – М.: Высшая школа, 1989 

Допоміжна: 

1. Калінін В.М. Моніторинг природних середовищ: уч. посібник. Тюмень: 

Вид-во ТюмГУ, 2007. 

2. Ларіна Н.С., Катанаева В.Г., Ларіна Н.В. Практикум з хіміко-

екологічного моніторингу навколишнього середовища. Шадринск: Изд-во 

ОГУП «Шадринский Будинок Печатки», 2007. 

3. Казмірук В.Д., Казмірук Т.Н., Бреховських В.Ф. Заростаючі водотоки і 

водойми: Динамічні процеси формування донних відкладень. М .: Наука, 2004. 

4. Німий С. М., Коневич Л. М. Основи екологічної хімії навколишнього 

середовища.–Івано-Франківськ: “Полум’я ”, 2000 – 180с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль – залік 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 

 



2.1. Шифр. МПН 2.04 

2.2. Назва. «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища». 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс 

2.6. Семестр. 5 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Колєснікова Л. А. 

 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Сформувати систему знань про методи вимірювання, забрудненість 

навколишнього середовища та запобігання їм. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

- Полягає у формуванні системи знань про методи вимірювання 

навколишнього середовища: системи санітарно-гігієнічного нормування; 

головні методи вимірювання фізико-хімічних величин; технологію і засоби 

контролю забруднення навколишнього середовища; головні пристрої, блоки, 

прилади; методи обробки результатів, достовірність, похибки. Лабораторно-

практичні методи навчання охоплюють: постановку завдання, планування його 

виконання, складання програми досліджень, спостережень та обліків, аналіз 

підсумків лабораторної роботи, виявлення причин недоліків, корегування 

навчання до повного досягнення мети. Застосування хімічних, фізичних та 

фізико-хімічних методів вимірювання параметрів навколишнього середовища в 

польових та лабораторних умовах при проведенні екологічних оцінок і 

експертиз повітряного, водного середовища та ґрунтів.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Базель Я. Р. Практикум з аналітичної хімії для студентів хімічного 

факультету (хімічні методи аналізу) ∕ Базель Я. Р., Кормош Ж. О., Тирчо Ю. Б. – 

Ужгород: УжДУ, 1999. – 72 с.  

2. Гождзінський С. М. Основи аналітичної хімії ∕ С. М. Гождзінський, В. М. 

Зайцев, В. О. Калібабчук, Л. М. Рудковська. – Київ, 2002. – 141 с. 

3. Чеботарьов О.М. Пробовідбір та пробопідготовка при аналізі об’єктів 

навколишнього середовища. Методичні вказівки до лабораторного практикуму 

для студентів хімічного факультету ∕ О. М. Чеботарьов, Н. М. Малахова, Т. М. 

Щербакова. – Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 2005. – 60 с. 

4. Чеботарьов О.М. Методи дослідження природних та промислових вод. 

Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів хімічного 

факультету ∕ Чеботарьов О. М., Захарія О. М., Щербакова Т. М., Шестакова М. 

В. – Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 2002. – 90 с. 

5. Ломницька Я. Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних 

дослідженнях / Ломницька Я. Ф., Чабан Н. Ф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. 

6. Луцевич Д. Д. Аналітична хімія ∕ Д. Д. Луцевич, А. С. Мороз, О. В. 

Грибальська, В. В. Огурцов. – Київ: Здоров’я, 2003. – 296 с.  



7. Полетаєва Л.М. Моніторинг навколишнього природного середовища ∕ Л. М. 

Полетаєва, Т. А. Сафранов. – К.: КНТ, 2007. – 172 с. 

8. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища ∕ 

Ю. І. Посудін. — К.: Світ, 2003. — 288 с. 

9. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний аналіз ∕ А. С. Сегеда. – Київ: ЦУЛ. – 

2002. – 524 с. 

10. Цитович И.К. Курс аналитической химии ∕ И. К. Цитович И. К. – М.: Высш. 

шк., 1985.– 271 с. 

Допоміжна література 

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии ∕ О. А. Алекин. – Л.: Гидрометиздат, 1970. 

– 444 с. 

2. Алесковский В. Б. Физико-химические методы анализа. Практическое 

руководство / В. Б. Алесковский, В. В. Бардин, М. И. Бойчинова. – Л.: Химия, 

1988. – 376 с.  

3. Анализ обьектов окружающей среды: Инструментальные методы: пер. с 

англ. / Под ред. Р. Сониасси. – М.: Мир, 1993. – 80 с. 

4. Беспамятов Г. П. Предельно-допустимые концентрации химических веществ 

в окружающей среде ∕ Г. П. Беспамятов, Кротов Ю. А. – Л.: Химия, 1985. – 528 

с.  

5. Гурецкий И. Я. Практикум по физико-химическим методам анализа / И. Я. 

Гурецкий, В. В. Кузнецов, Л. Б. Кузнецова, Е. А. Кучкарев. – М.: Химия, 1987. 

– 248 с.  

6. Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов ∕ В. 

Н. Майстренко, Р. З. Хамитов, Г. К. Будников. – М.: Химия, 1996. – 319 с. 

7. Новикова Ю.Ю. Методы исследования качества воды водоемов ∕ Ю. Ю. 

Новикова, Л. О. Ласточкина, З. Н. Болдина. – М.: Медицина, 1990. – 400 с. 

8. Набиванец Б.И. Хроматографический анализ ∕ Б. И. Набиванец, Е. А. 

Мазуренко. – Киев: Вища школа, 1979. – 264 с.  

9. Кузяков Ю. Я. Методы спектрального анализа ∕ Ю. Я. Кузяков, К. А. 

Семененко, Н. Б. Зоров. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 213 с.  

10. Лурье Ю.Ю. Химический анализ производственных сточных вод Ю. Ю. 

Лурье Ю.Ю., А. И. Рыбникова. – М.: Химия, 1974. – 336 с.  

11. Перегуд Е.Л. Химический анализ воздуха промышленных предприятий ∕ Е. 

Л. Перегуд. – Л.: Химия, 1973. – 440 с. 

12. Сухан В. В. Аналітична хімія природного середовища ∕ В. В. Сухан, Л. В. 

Калабіна. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.  

13. Чарыков А К. Математическая обработка результатов химического анализа ∕ 

Чарыков А К. – Л.:Химия, 1984. – 168 с. 

 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль – залік 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр.  

2.2. Назва. Геобази екологічних даних геомоніторингу. 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Чайка Т.О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Використовувати основні теоретичні положення теорії баз даних. 

Орієнтуватися в апаратному та програмному забезпеченні з метою практичного 

втілення проектів екологічних баз даних. Використовувати сутність, задачі та 

місце інфологічного проектування баз даних під час побудови автоматизованих 

інформаційних систем. Аналізувати предметну область для якої створюється 

автоматизована інформаційна система. Використовувати моделі даних та їх 

властивості. Формувати запити відповідно до інформаційних потреб 

користувачів автоматизованої інформаційної системи. Використовувати 

правила створення об’єктів, якими оперує система управління базами даних. 

Створювати таблиці даних, сортувати і фільтрувати дані. Використовувати 

типи інформаційних запитів, види форм та звітів. Знати можливості основних 

систем керування базами даних та вміти працювати в системі керування базами 

даних MS Access. Виконувати концептуальне проектування баз даних. 

Створювати форми та звіти різних типів. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основні поняття баз даних. Середовище бази даних. Моделі баз даних. 

Життєвий цикл розробки інформаційної системи. Концептуальне проектування 

баз даних. Логічне проектування баз даних. Нормалізація. Фізична організація 

баз даних. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних. - К.: Кондор, 2008. – 199 с. 

2. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Microsoft Office 200. – Х.: Фолио, 2000. – 

502 с. 

3. Глушков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных. – Х.: Фолио, 2002. – 504 с. 

4. Голицина О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных. – М.: Форум, 

2006. – 352 с. 

5. Дейт К. Введение в системы баз данных. Пер.с англ. – М. : Наука, 1980. – 

464 с. 

6. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії 

аграрних наук України. Офіційний сайт: www.dnsgb.kiev.ua. 

7. Зеленський К.Х., Ігнатенко В.М. Системи управління базами даних. – К.: 

Університет «Україна», 2006. – 244 с. 

8. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник/ За заг. ред. 

О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. 

9. Коннолли Т., Брег К. Базы данных. 3-е изд.: Пер.с англ. – М.: Изд. Дом 

«Вильямс», 2003. – 1440 с. 

http://www.dnsgb.kiev.ua/


10. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Бази даних. Системи 

управління базами даних MS Access. – К. : Ранок, 2009. – 48 с. 

11. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Офіційний сайт:   

www.nbuv.gov.ua. 

12. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: 

Видавнича група ВНV,2006. – 383 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, ситуаційні завдання, тестування з 

використанням КТ, перевірка проекту); 

- підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 



2.1. Шифр. ПППВ 3.06 

2.2. Назва. Екологія біологічних систем 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної  та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 3 

2.6. Семестр. 5 
2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Піщаленко М.А.  

2.9. Заплановані результати навчання 

Сформувати у студентів знання про закономірність дії екологічних 

факторів на рослини, тварини, мікроорганізми та екологічну витривалість і 

стійкість їх до несприятливих умов, ознайомити  з основними методами та 

організацією досліджень живих систем (рослин, тварин, мікроорганізмів) у 

природних і штучних лабораторних умовах. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни:  

Середовище та екологічні фактори. Елементи популяційної екології 

рослин. Фітоіндикація і фітомоніторинг. Факторіальна екологія тварин. 

Екологія популяцій тваринних організмів. Мікробні ценози в екосистемах 

2.11. Рекомендована література. 

1. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / 

С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева  – К.: Центр навчальної літератури, 

2014. – 394 с. 

2. Кучерявий В.П. Екологія. / В.П. Кучерявий – Львів: Світ, 2001. – 

386 с. 

3. Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ 

Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський – К.: «Либідь», 2005.- 359 с. 

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

Основи теорії і практикум, Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь,  О.Г. 

Гвоздецький, З.Я. Козак – Львів: „Новий світ - 2000”, „Магнолія 

плюс”, 2003. – 296 с. 

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

посібник. / Ю.А  Злобін, Н.В.  Кочубей – Суми: Університетська 

книга, 2013. – 416 с.  

6. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. 

Екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни  – 2-ге видання, перероб. і доп. / В.М. 

Боголюбов, Л.І. Соломенко Т.В. Князькова, М.В.  Розпутній,  За 

ред. канд. техн. наук В.М. Боголюбова. – К.: Вид.центр НАУ, 

2006. – 158 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, захист рефератів, написання 

контрольних робіт); 



- підсумковий контроль - іспит 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.01 

2.2. Назва. Основи географічних інформаційних систем технологій 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. 5.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Калініченко В.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок 

використання ГІС у виробництві для одержання інформації необхідної для 

прийняття рішень щодо стану агроландшафтів, з метою ландшафтно-

екологічного зонування території, створення карт стану ґрунтів, прогнозування 

продуктивності сільськогосподарських культур т.п. 

Формування спеціалістів, здатних здійснювати збір географічної 

інформації; визначати точкові, лінійні об'єкти та об'єкти у вигляді полігонів на 

основі їх атрибутів; використовувати ГІС для ведення моніторингу 

агроландшафтів; застосовувати ГІС з метою ландшафтно-екологічного 

зонування території; використовувати методи інтерполяції; проводити 

розрахунки нахилу, експозиції схилів, виділяти буферні зони навколо об'єктів 

навколишнього середовища; проводити картографічне накладання шарів, 

картографічне моделювання. Складати блок-схеми картографічних моделей; 

вміти використовувати ГІС з метою техніко-економічного обґрунтування 

використання та охорони земельних та водних ресурсів. 

Після вивчення предмету повинні знати способи збору, введення та збереження 

просторової і атрибутивної інформації; способи конвертування та 

перетворення інформації; методи геоінформаційного аналізу та 

картографічного моделювання просторової інформації; методи інтерполяції. 

          2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Загальні поняття про інформацію, інформатизацію, інформатику та 

геоінформатику. Геоінформатика, ГІС, ГІС-технологія і географічні знання. 

Визначення ГІС. Історія розвитку ГІС. Галузі застосування ГІС. Географічні 

інформаційні системи (ГІС) як програмно-технічного комплекс для 

автоматизованого збору, обліку, зберігання, відображення, аналізу, 

моделювання просторово-координованої інформації. Характеристика 

сучасного програмного забезпечення для ГІС (ArcGIS, Arclnfo, ArcView, QGIS, 

MapInfo та ін.) та їх використання. Геоінформаційні структури даних.  

Атрибутивна інформація в ГІС. Просторова база даних. Способи 

представлення даних в ГІС. Векторні моделі даних: векторна топологічна, 

векторна нетопологічна моделі даних. Векторна топологія. Переваги і недоліки 

векторних моделей. Використання векторних ГІС. Особливості растрових 

моделей. Характеристики і атрибути. Карта як модель. Географічна база даних 

і база даних цифрової карти. Технології введення просторових даних. 

Географічні координати та картографічні проекції. Основні способи 

цифрування. Поняття про географічні координати та картографічні проекції. 



Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Сутність 

просторового аналізу та його використання в екології і охороні навколишнього 

середовища. Дані дистанційного зондування (ДДЗ) в ГІС. 

2.11. Рекомендована література.  
1. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы: 

Пер. с англ. - М.: Дата+, 1999. - 491 с. 

2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ „Академія", 2002. - 320с. 

3. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і 

моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. - 

К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2003. - 200с. 

4. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: 

Навчальний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2003. - 276 с. 

5. Світличний О. О. Основи геоінформатики: Навч. посібник / О. О. 

Світличний, С. В. Плотни- цький. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 

- 295 с. 

6. Скрипник Я.П. Основи геоінформаційних технологій. Методичні вказівки 

та завдання до практичних і лабораторних робіт - Чернівці: Рута, 2004. - 44с. 

Додаткова література 

1. Quantum GIS / Материалы официального сайта. – URL: 

http://www.qgis.org (дата обращения: 18.01.2013). 

2. Аладьев В.З. Основы информатики: Учеб. пособие. - М.: Филинъ, 1998. 

3. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. - М.: Астрея, 

1997. 

4. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. 

5. Бондаренко Е.Л. Створення віртуальних карт регіонів як один із способів 

Web- картографування // Картографія та вища школа. 2003. - №8. - С. 59-

63. 

6. Бондаренко Е.Л., Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи 

еколого- географічного картографування. - К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 

116 с. 

7. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. Т.6. Географические 

и земельные информационные системы. - М.: КолосС, 2006. - 400с. 

8. Географічні інформаційні системи: Підручник / Мосов С.П., Тарасов 

В.М., Чорнокнижний О.А., Куковський С.А., Брезіцький Е.Ю. - К.: 

НАОУ, 2005 - 240 с 

9. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. / Под ред. А.М. 

Берлянта и А.В. Кошкарева. - М.: ГИС-Ассоциация, 1999. 

10. Геоинформационные системы с дистанционным потоком информации. / 

Географическое обеспечение управления народным хозяйством // Под 

ред. Ю.Г. Симонова. - М.: Изд-во МГУ, 1990. 

11. Добряк Д. Автоматизированная земельная информационная система // 

Международный сельскохозяйственный журнал. 1995, №6. 



12. Єршов В.П., Гора І.М. Автоматизовані земельні інформаційні системи / 

Навч. посіб. - К.: НАУ, 1999. 

13. Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім 

середовищем / Відп. ред. В. Чабанюк. - К.: Мінекобезпеки України / ІС 

ГЕО, 1998. - 125 с. 

14. Згуровський М.З. Вступ до комп'ютерних і інформаційних технологій. 

15. ИНВЕНТ-ГРАД. Система автоматизированной обработки результатов 

топографо- геодезических и кадастровых работ, выполняемых при 

инвентаризации земель. Руководство пользователя. Версия 2.007. - Киев, 

2001. 

16. Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие / 

Бусыгин Б.С., Гаркуша Н.Н., Середин Е.С., Гаевенко А.Ю. - К.: ЕСОММ 

Со., 2000. - 105 с. 

17. Кислов В. Государственная автоматизированная система земельного 

кадастра Российской Федерации // Международный 

сельскохозяйственный журнал. 1995, №6. 

18. Козаченко Т.І. та ін. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / 

Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; Під ред. А.П. 

Золовського. - Вінниця: Антексу-У ЛТД, 1999. 

19. Коновалова Н.Е., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие. - 

Петрозаводск: Изд- во Петрозаводского ун-та, 1995. - 148 с. 

20. Кошкарев А.В. Программы, проекты, базы и банки данных 

географических и информационных систем. /Итоги науки и техники. 

Серия "Картография", Т.14., Картография и геоинформатика. - М.,1991. 

21. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. - М.: Картгеоцентр. - 

Геоиздат, 1993. - 213 с. 

22. Кулинкович А.Е., Якимчук Н.А. Проблемы геоинформатики. Ч.1. - Киев, 

2002. 

23. Купрова Т.А. Создание и программирование баз данных средствами 

СУБД Base III Plus, Fox Base Plus, Clipper. - М.: Мир, 1991. 

24. Лабораторний практикум з інформатики та комп'ютерних технологій. / За 

ред О.І. Пуш- кара. 

25. Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической 

географии. М.: Изд-во МГУ, 1990. 

26. Лурье И.К. Геоинформатика. Учебные геоинформационные системы: 

Учеб.-метод. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1997. 

27. Митчел Э. Руководство по ГИС-анализу. Часть 1. Модели 

пространственного распределения и взаимосвязи. - К.: ЗАО ЭКОММ, 

2000. - 179 с. 

28. Мартыненко А. И. Новые технологии в компьютерной картографии // 

Геодезия и картография. - 1994. - №2. 

29. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. - М.: 

Недра, 1992. 



30. Халугин Е.И., Майданич А.И. Концептуальные основы создания и 

использования электронных карт // Геодезия и картография. - 1994. - №4. 

- С. 54-55. 

31. Дубль ГИС. Одесса: електронный ресурс //Сайт Дубль ГИС: 

http://odessa.2gis.ru/  

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА САЙТИ ІНТЕРНЕТ 
1. http://www.qgis.org  

2. http:// www.gisa.org.ua 

3. http:// www.gisa.ru 

4. http://www.ecomm.kiev.ua 

5. http://www.ginews.co.uk 

6. http://www.kmc-geo.kiev.ua 

7. Вісник геодезії та картографії. 

8. Геодезия и картография. 

9. Геоінформатика. 

10. Картография та вища школа. 

11. Компьютерное обозрение. (www.itc.ua) 

12. Мой компьютер. - Всеукраинский еженедельник (www.mycomp. com. ua) 

13. Український географічний журнал. 

 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

захист лабораторних робіт; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

http://odessa.2gis.ru/
http://gisa.org.ua/
http://gisa.org.ua/
http://www.ecomm.kiev.ua/
http://www.ginews.co.uk/
http://www.kmc-geo.kiev.ua/
http://www.itc.ua/
http://www.mycomp.com.ua/


2.1. Шифр. ППВ 3.17 

2. Назва. Основи математичного моделювання в екології. 

2.3. Тип. Обов’язкова 

2.4. Цикл. Професійна підготовка 

2.5. Рік навчання. 3курс 

2.6. Семестр. 5 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Протас Н.М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Сформувати основи теоретичних знань щодо суті й етапів моделювання; 

набути практичні навички побудови та використання різних типів 

математичних моделей в галузі охорони довкілля, формалізації та розв’язання 

оптимізаційних задач сільськогосподарського виробництва та 

природокористування з застосуванням математичних методів 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Предмет і задачі дисципліни. Концептуальні аспекти математичного 

моделювання. Оптимізаційні математичні моделі в екології. Поняття 

математичної моделі та моделювання. Класифікація математичних моделей. 

Прийоми і принципи побудови оптимізаційних моделей. Етапи вирішення 

задач з використанням математичних методів. Основи моделювання в екології. 

Значення та приклади використання сучасних математичних методів та 

моделей в екології.  

Задачі лінійного програмування в сільськогосподарському виробництві 

та методи їх розв’язання. Загальна постановка задач лінійного програмування 

(ЗЛП). Форми запису ЗЛП. Графічний спосіб розв’язання задач лінійного 

програмування. Алгоритм симплекс-методу. Модифікований симплекс-метод. 

Основи побудови двоїстих задач. Розв’язання задач лінійного програмування 

сільськогосподарського виробництва засобами табличного процесора Microsoft 

Excel. Аналіз результатів розв'язків за лінійними математичними моделями: 

Приклади побудови та розв’язання задач сільськогосподарського виробництва 

та природокористування, що зводяться до оптимізаційних задач лінійного 

програмування. 

Цілочислове програмування. Загальна постановка задач цілочислового 

програмування. Підходи до розв’язання задач цілочислового програмування. 

Розв’язання задач цілочислового програмування сільськогосподарського 

виробництва засобами табличного процесора Microsoft Excel із використанням 

засобу Поиск решения. 

Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів у природокористуванні. 

Характеристика основних типів задач оптимального розподілу ресурсів. 

Статичні та динамічні моделі задач. Задачі та моделі оптимального розподілу 

сировини та матеріалів у природокористуванні. Задачі розкрою матеріалів. 

Постановка розподільчих. Розподільчі (транспортні) задачі лінійного 

програмування у сільському господарстві. Алгоритм методу потенціалів. 

Розв’язання розподільчих (транспортних) задач на ПК. 



Задачі з умовами невизначеності та конфлікту в екології. Характеристика 

та приклади задач теорії ігор в екології. Антагоністична гра як модель 

прийняття рішень в умовах протилежних інтересів. Матричні ігри. Поняття 

сідлової точки. Методи знаходження рішення гри в чистих і змішаних 

стратегіях. Розв’язання найпростіших задач з умовами невизначеності та 

конфлікту на ПК. 

Основи моделювання популяційної екології. Загальні принципи 

моделювання екологічних систем за допомогою диференціальних рівнянь. 

Основні підходи до моделювання динаміки чисельності окремих популяцій. 

 

2.11. Рекомендована література.  
1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах / 

И. Л. Акулич. – М.: Высшая школа, 1986. – 319 c. 

2. Адамень Ф. Ф. Основы математического моделирования агробиопроцессов / 

Ф. Ф. Адамень, В. А. Вергунов, И. Н. Вергунова. – К.: Нора-принт, 2005. – 

372 с. 

3. Богобоящий В. В. Принципи моделювання та прогнозування в екології: 

[підручник] / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанок, П. Б. Палій, В. М. Шмандій. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с. 

4. Браславец М. Е. Математическое моделирование экономических процессов 

в сельском хозяйстве / М. Е. Браславец, Р. Г. Кравченко.– М.: Колос, 1972. – 

589 с. 

5. Булига К. Б. Комп`ютерний практикум із застосуванням математичних 

методів в економіці / К. Б. Булига, В. М. Міхайленко. – К.: Європейський 

університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 

67 с. 

6. Гладкий А. В. Основи математичного моделювання в екології: [навч. посіб.] 

/ А. В. Гладкий, І. В. Сергієнко, В. В. Скопецький, Ю. А. Гладка. – К.: 

НТУУ «КПІ», 2009.–  240 с. 

7. Калініченко А. В. Використання оптимального програмування при 

розв’язанні задач сільськогосподарського виробництва / А. В. Калініченко, 

К. Д. Костоглод, Н. М. Протас. – Полтава: Видавництво “ІнтерГрафіка”, 

2004. – 101 с. 

8. Коробова В. М. Основи математичного моделювання економічних, 

екологічних та соціальних процесів. [Навч.посіб] / М. В. Коробова, 

І. М. Ляшенко,  

А. М. Столяр.– Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006.– 304 с.  

9. Кравченко Р. Г. Экономико-математические методы в организации и 

планировании сельскохозяйственного производства / Р. Г. Кравченко, 

И. Г. Попов, С. З. Толпекин. – М.: Колос, 1973. – 527 с. 

10. Курносов А. П. Вычислительная техника и экономико-математические 

методы в сельском хозяйстве / А. П. Курносов, А. П. Сысоев. – М.: Финансы 

и статистика, 1982. – 301 с.  

11. Лаврик В. І. Методи математичного моделювання в екології : [навч. посіб]. / 

В. І. Лаврик. – К. : ВД КМ Академія, 2002. – 203 с. 



12. Лаврик В. І. Моделювання і прогнозування стану довкілля : [навч. посіб]. / 

В. І. Лаврик. – К. : ВД КМ Академія, 2010. – 400 с. 

13. Мазаракі А. А. Математичне програмування в Excel / А. А. Мазаракі, 

Ю.А.Толбатов.–  К.: Четверта хвиля, 1998. – 208 с. 

14. Ризниченко Г. Ю. Математические модели в биофизике и экологии / 

Г. Ю. Ризниченко. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2003.– 184 с. 

15. Сибаль Я. Економіко-математичне моделювання в АПК: [навч. посібник] / 

Я. Сибаль. – Львів: Магнолія 2006.– 2013.–277 с. 

16. Шелобаев С. И. Математические методы и модели / С. И. Шелобаев. – 

Москва: ЮНИТИ, 2000. – 368 с. 

 

2.12 Методи контролю.  Залік 

2.13 Мова викладання. Українська 



2.1. Шифр. ППВ 3 

2.2. Назва. Радіобіологія та радіоекологія 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання.3  

2.6. Семестр.6.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Нагорна С.В. 

2.9. Заплановані результати навчання 

Оволодіння глибокими знаннями з природи іонізуючих випромінювань, їх 

дії на живі організми, освоєння прикладних аспектів спеціальності, пов'язаних 

із радіаційною безпекою, а також практичне застосування знань для вирішення 

дослідницьких та прикладних завдань. 

Вивчення закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живий 

організм з метою пошуку можливостей щодо керування його реакціями на цей 

фактор. Воно передбачає вивчення механізмів взаємодії випромінювань із 

речовинами клітин і тканин, чутливості живих організмів до іонізуючих 

випромінювань, розробку засобів їх захисту від радіаційного ураження та 

шляхів післярадіаційного відновлення, дослідження шляхів міграції і 

біологічної дії інкорпорованих організмами радіоактивних речовин. Втім, 

останнє завдання є основним для окремого розділу радіобіології радіоекології. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни "Радіобіологія та 

радіоекологія" студент повинен з н а т и :  джерела іонізуючих 

випромінювань у навколишньому середовищі, механізми дії випромінювань на 

живі організми, радіочутливість основних видів організмів та принципи їх 

захисту від випромінювань, шляхи використання випромінювань у різних 

сферах виробництва, теоретичні основи застосування радіоактивних ізотопів у 

наукових дослідженнях; уміти: оцінювати радіаційну обстановку за допомогою 

дозиметричних і радіометричних приладів різних систем, розробляти систему 

радіозахисних заходів упередження радіаційного ураження та забруднення 

живих організмів і ценозів загалом радіоактивними речовинами, застосовувати 

іонізуючі випромінювання у різних сферах практичної діяльності та 

радіоактивні ізотопи у наукових дослідженнях. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Радіобіологія та радіоекологія як суцільна наука. Радіоактивність, типи 

іонізуючих випромінювань, дозиметрія та джерела іонізуючих випромінювань 

на Землі 

Фізичні основи взаємодії іонізуючих випромінювань із речовинами клітин 

живих організмів. Біологічні ефекти іонізуючих випромінювань у рослин і 

тварин 

Радіочутливість рослин, тварин та інших організмів 

Протирадіаційний біологічний захист і радіосенсибілізація. Післярадіаційне 

відновлення рослин і тварин. 



Атмосфера і грунт як вихідні ланки міграції радіонуклідів у природному 

середовищі. Надходження радіонуклідів із грунту в рослини та організми 

тварин, біологічна дія інкорпорованих радіонуклідів. 

Заходи із зменшення надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва і 

тваринництва та її очищення від радіонуклідів шляхом первинних 

технологічних переробок.  

Визначення поняття радіаційно-біологічної технології (РБТ) та радіаційна 

техніка, яку використовують для РБТ. Метод ізотопних індикаторів у біології 

та екології. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Анненков Б. Н. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б. Н. Аннен-

ков, Е. В. Юдинцева — М. : Агропромиздат, 1991. — 288 с. 

2. Гродзинський Д. М. Радіобіологія / Гродзинський Д. М. — К. : Либідь, 

2000. — 448 с. 

3. Гудков І. М. Сільськогосподарська радіобіологія / І. М. Гудков, М. М. 

Віннічук. — Житомир : Вид-во ДАУ, 2003. — 472 с. 

4. Гудков И. Н. Основы общей и сельскохозяйственной радиобиологии. — 

К. : Изд-во УСХА, 1991. — 326 с. 

5. Гудков И. Н. Практикум по сельскохозяйственной радиобиологии / 

Гудков И. Н., Ткаченко Г. М., Кицно В. Е. — К. : Изд-во УСХА, 1992. — 208 с. 

6. Кіцно В. О. Основи радіобіології та радіоекології / Кіцно В. О., Поліщук 

С. В., Гудков І. М. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 316 с. 

7. Основы сельськохозяйственной радиологии / [Пристер Б. С., Лощилов Н. 

А., Немец О. Ф., Поярков В. А.] — К. : Урожай, 1991. — 472 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; експрес опитування; тестування; 

захист лабораторних робіт; виконання індивідуальних завдань). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ПП 3.05 

2.2. Назва. Екологія людини 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 4 

2.6. Семестр. 7 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Піщаленко М.А. 

2.9. Заплановані результати навчання 

Сформувати знання щодо необхідності оптимального існування людини 

в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду 

людської популяції. 

2.10. Зміст  навчальної дисципліни: 

Еволюція та життєдіяльність людини як біологічної істоти. Походження 

та еволюція людини. Збереження цілісності людини у сучасних 

соціоекономічних умовах. Адаптація людини до стресогенних чинників. 

Забруднення навколишнього природного середовища та здоров’я людини.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Клименко М. О., Залеський І. І. Екологія людини: Підручник/ М. О.  

Клименко., І. І Залеський. - К.: Видавничий центр «Академія», 2015. - 227с. 

2. Клименко М. О., Некос А. Н., Багрова Л. О. Екологія людини: 

Підручник/ М. О. Клименко, А. Н. Некос, Л. О. Багрова - X.: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2007. - 336 с. 

3. Клименко М О., Залеський І. І. Екологія людини: Навчальний 

посібник/ М О. Клименко, І. І. Залеський - Рівне: УДУВГП, 2014. - 227 с. 

4. Залеський 1.1. Екологія людини. Інтерактивний комплекс/ 1.1 

Залеський - Рівне: НУВГП, 2009.-150 с. 

5.  Запольський А. К., Салюк А. 1. Основи екології: Підручник / А. К. 

Запольський, А. 1. Салюк За ред. К. М. Ситника. - К.: Вища школа, 2011. - 358 

с. 

6. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця.-

Одеса: 2011. - 265 с. 

 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, захист рефератів, написання 

контрольних робіт); 

- підсумковий контроль - екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська 

 



2.1. Шифр. ОПП. 3.15 

2.2. Назва. Економіка природокористування. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр. 8. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора/ лекторів. Олійник Є.О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

«Економіка природокористування» є провідною загальноекономічною 

дисципліною, яка вивчає економічні аспекти взаємодії суспільства і природи 

для формування екологічного мислення при прийнятті управлінських рішень та 

в економічній діяльності, раціоналізації ресурсовикористання, досягнення 

природно-господарської діяльності людини. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Предмет, методологія і завдання економіки природокористування. Екологічна 

криза. Природні ресурси та їх оцінка в системі раціонального 

природокористування. Наукові основи раціонального природокористування. 

Зміст економічного механізму природокористування та характеристика його 

елементів. Управління природокористуванням і охороною природи та їх 

плануванням. Еколого-економічні проблеми використання та охорони 

мінеральних, земельних ресурсів. Еколого-економічні проблеми використання 

та охорони водних, біологічних ресурсів. Еколого-економічні проблеми 

використання та охорони ресурсів атмосфери та рекреаційних ресурсів. 

Регіональні еколого-господарські проблеми. Еколого-економічне районування. 

Міжнародні аспекти природокористування. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Андрієвський І.Д. екологічні важелі ощадливого використання мінеральних 

ресурсів // Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. 

2. Гуторов О.І. Економіка природокористування: Навч. посібник / Харк. 

держ.аграр.ун-т ім.. В.В. Докучаєва. – Харків, 1999. – 152 с. 

3. Кошенко О.Л. Фінанси природокористування. – Суми, 1999. 

4. Мельник Л.Г. Экологическая экономика. – Сумы: Университетская книга, 

2001. – 350 с. 

5. Руснак П.П. Економіка природокористування. – Львів: Світ, 1995. – 244 с. 

2.12. Методи контролю:  

- поточний контроль (контроль виконання практичних завдань; 

тестування) 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ПП 3.07 

2.2. Назва. Моделювання та прогнозування стану довкілля 

2.3. Тип. Обов’язкова . 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. 8. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6 

2.8 П.І.Б лектора. Нагорна С.В. 

2.9 Заплановані результати навчання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделювання і 

прогнозування стану довкілля” є навчання студентів: методам математичного 

моделювання фізичних процесів у довкіллі на локальному, регіональному та 

глобальних рівнях; методам математичного моделювання біотичних процесів 

на рівні організм, угрупування, екосистема, популяція та біосфера; врахуванню 

в математичних моделях природних та антропогенних чинників, що впливають 

на досліджувані процеси; прогнозуванню наслідків антропогенного впливу на 

біотичну та абіотичну складові довкілля різних рівнів. 

ЗВО в результаті вивчення повинні знати: основні терміни і поняття, що 

використовуються в межах означеного курсу; типи моделей, що 

використовуються в галузі охорони довкілля; етапи моделювання та їх 

послідовність; елементарні функції та їх застосування в математичних 

моделях; принципи застосування диференціальних рівнянь при моделюванні 

екологічних процесів; основні положення математичної статистики та умови 

використання регресійних моделей; процедуру аналізу і моделювання часових 

рядів; методи прогнозування на основі регресійної моделі та моделі часового 

ряду; основні моделі гідроекологічних процесів і водних екосистем, процесів 

переносу забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, ґрунтовому 

середовищі; види прогнозів забруднення атмосфери, водного середовища, 

ґрунтового та рослинного покриву, основи створення природоохоронної 

геоінформаційної системи; моделі екологічних систем, динаміки чисельності 

популяцій, біоценозів, трофічного ланцюга; сучасні моделі і прогнози 

глобальних біосферних процесів; біогеохімічних циклів, кругообігу елементів 

в біосфері; стратегії сталого розвитку; 

вміти: визначати тип моделі, виконувати необхідні розрахунки параметрів 

моделі; обирати початкові і граничні умови при верифікації математичних 

моделей; за результатами моделювання визначати фактори антропогенного 

впливу (забруднень) на стан навколишнього природного середовища та 

окремих екосистем; розробляти і використовувати моделі популяційної 

екології; використовувати методи математичного та імітаційного моделювання 

для прогнозування забруднень повітря, поверхневих вод, ґрунтів та рослинного 

покриву; оцінювати адекватність і ефективність прогностичних схем; 

інтерпретувати дані глобального моніторингу з точки зору сучасних моделей 

біогеохімічних циклів. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 



Задачі навчальної дисципліни та зв’язок з іншими дисциплінами. 

Понятійний апарат. Поняття «модель». Класифікація моделей. 

Поняття «прогноз» і «прогнозування». Основні засади математичного 

моделювання і прогнозування в екології. 

Біосфера і проблема охорони навколишнього природного середовища. 

Екологічний підхід до вивчення довкілля в умовах інтенсивного ан-

тропогенного впливу. 

Основні принципи математичного та імітаційного моделювання. 

Системний підхід до побудови математичних моделей. 

Загальний вигляд математичної моделі. Види моделей і прогнозів 

забруднення атмосфери, водного середовища, ґрунтового та рослинного 

покриву. Теоретико-методологічні засади прогнозування. 

Змінна величина і функція. лементарні функції та їх застосування в 

екології. Лінійна функціональна залежність. Пряма і обернена пропорціональна 

залежність.  Дробово-лінійна функція. Степенева функція.  

Показникова і логарифмічна функції. Побудова емпіричних формул, метод 

найменших квадратів.) Процеси переносу забруднювальних речовин у водному 

середовищі. Врахування осідання й розпаду речовини при моделюванні. 

Математичні моделі водного і гідрохімічного режимів. 

Математичні моделі динаміки РК і БСК. Визначення невідомих параметрів 

моделі. Постановка задачі розрахунку поширення атмосферних домішок. 

Загальні принципи моделювання екологічних систем за допомогою 

диференціальних рівнянь, стаціонарні розв’язки та їх стійкість. Моделювання 

динаміки чисельності окремих популяцій. Динаміка біоценозів як наслідок 

міжвидових відносин. Моделі глобальних біогеохімічних циклів у біосфері. 

 

 

2.11 Рекомендована література. 

1. Моделювання і прогнозування стану довкілля: Підручник /Лаврик В.І., 

Боголюбов В.М., Полетаєва Л.М., Юрасов С.М., Ільїна В.Г. / За ред. докт. 

техн. наук В.І. Лаврика. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - 400 с. 

2. Андерсен Μ.Г., Берт Τ.П., Ханкс Р. Дк. и др. Гидрогеологическое 

прогнозирование: Пер. с англ. / Под ред. Μ.Г. Андерсена и Τ. П. Берта. - 

М: Мир, 1988.- 736 с. 

3. Берлянд Μ.Ε. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1985. - 272 с. 

4. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з 

нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахів-

ця. -Одеса: 2011. -265 с. 

5. Караушев А.В. Речная гидравлика. Курс общей и специальной гидравлики 

для гидрологов. - Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 416 с. 

6. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. - К.: 

Фітосоціоцентр, 1998. - 131 с. 

7. Моисеев Н.Н., Александров В.В., Тарко A.M. Человек и биосфера: Опыт 

системного анализа и эксперименты с моделями. - М.: Наука, 1985. -271с. 



8. Торнли Дж. Γ. М. Математические модели в физиологии расте- ний: Пер. с 

англ. - К.: Наук, думка, 1982.- 310 с. 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – екзамен. 

2.13.  Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ПП 3.10 

2.2. Назва. Нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище 

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. 7. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8 П.І.Б лектора. Пономаренко С.В./ Писаренко В.М. 

2.9 Заплановані результати навчання. вивчення дисципліни полягає у 

формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій у нормуванні 

антропогенного навантаження на природне середовище,  нормуванні  якості  

природних  сфер,  екологічному нормуванні антропогенного навантаження на 

природне середовище, що характеризуються методичними  підходами до 

проблем  екологічного нормування, показників  нормування  забруднюючих 

речовин у повітрі, ґрунті та водних об'єктах, а також  в усвідомленому  

оцінюванні нормативів  екологічної  безпеки, проведенні нормування  впливу 

техногенних  об'єктів на  природне середовище й нормування  викидів  і скидів. 

вміти використовувати на практиці показники гранично допустимих 

концентрацій, викидів, скидів, нормативних показників тощо; вміти встановити 

нормативні або регламентні показники технологічної системи та розробити ( 

скласти) нормативний або регламентний документ; вміти скласти звіт за 

показниками антропогенного навантаження на навколишнє середовище; вміти 

визначити основні показники надійності роботи технологічних систем, 

проаналізувати їх і використовувати для оцінки антропогенного навантаження  

на навколишнє середовище 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 

Тема1. Біологічні підходи до екологічного нормування . 

Тема2. Шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу на природне 

середовище. 

Тема3. Правові основи стандартизації і нормування в галузі охорони 

навколишнього середовища . 

Тема4. Міжнародний досвід у галузі нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище. 

Тема 5: Структурна схема комплексу екологічних норм . 

Тема 6: Основні характеристики забруднення атмосфери. 

Тема 7: Нормування використання мінеральних ресурсів. 

Тема 8: Нормування антропогенного навантаження на рослинні угрупування. 

Тема 9: Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

Тема 10: Порядок нормування в сфері поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання . 



Тема 11: Нормативи граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин у 

водні об’єкти .  

Тема 12: Регулювання у сфері поводження з відходами. 

Тема 13: Регулювання антропогенного навантаження на грунти. 

Антропогенний вплив на тваринницький світ. 

Тема 14: Антропогенний вплив на тваринницький світ 

 

2.11 Рекомендована література. 

1. Норми радіаційної безпеки України ( НРБУ-97); Державні гігієнічні 

нормативи,-К.:1997.-121с. 

2. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів  України / За ред. 

В.С. Йоска, Б.С. Прістера, М.В. Лободи.-К.: Урожай,1994. 

3. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології: 

Навчальний посібник.-Рівне: РДТУ,1999.-150с. 

4. Короблева А.И.,Чесанов Л.Г.,Савин Л.С. Введение в экологическую 

экспертизу.- Днепропетровск: Полиграфист,2000.-144с. 

5. Краснов В.П.Радіоекологія лісів Полісся України.-Житомир:Волинь, 1998.-

112с. 

6. Мацнув А.І.,Проценко С.Б.,Саблій Л.А. Моніторинг та інженерні методи 

охорони довкілля: Навчальний посібник.- Рівне:ВАТ « Рівненська друкарня», 

2000-504с. 

7. Набиванець Б.Й. Аналітична хімія природного середовища: Підручник.- К.: 

Либідь,1996.-304с. 

8. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии. Основы общей и 

глобальной неоэкологии: Учебное пособие: в 2-х ч.- Харків: Прапор.2001.-Ч.2-

287с. 

9. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: 

Пілручник.- 3-є вид.,перероб. і допов.- К.: Європейський університет фінансів, 

інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000.- 174с. 

10. Шелудченко Б.А., Забродський П.П. Використання критеріальних методів в 

проектуванні агротехнічних ґрунтообробних систем. - Житомир: Новітехс 

,1993.-45с. 

11. Шелудченко Б.А., Малиновський А.С. Інженерна екологія. Основи 

техноекології: Навчальний посібник. -  Житомир: Волинь, 1999.-Ч.1-216с.     

 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – екзамен. 

 

2.13.  Мова викладання. Українська 



2.1. Шифр. ПП 3.14 

2.2. Назва. Організація і управління в екологічній діяльності 

2.3. Тип. Обов’язкова 

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 4  

2.6. Семестр. 8 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Дем’яненко Н. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають 

в процесі організації і управління в екологічній діяльності. 

Набуття студентами знань структури та особливостей організації і 

управління в екологічній діяльності, а також формування умінь аналізу й 

виявлення диспропорцій її розвитку. 

Опанувати принципи організації комплексного управління в екологічній 

діяльності. Оволодіти механізмами та інструментами впровадження 

екологічної політики в умовах держави, яка знаходиться на перехідному етапі 

до ринкової економіки. Засвоїти роль та значення процесу розвитку 

законодавства як базової складової для організації управління в екологічній 

діяльності. Опанувати механізми регулювання у галузі охорони, використання 

та відтворення складових компонентів навколишнього середовища. Вивчити 

принципи та методи організації програмної діяльності на міжнародному, 

національному та регіональних рівнях в екологічній сфері, організацію 

планування на різних щаблях державного, громадського та корпоративного 

екологічного управління. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  

Тема 1. Основні поняття науки управління. 

Тема 2. Управлінські рішення і природоохоронна діяльність. 

Тема 3. Організація управління персоналом. 

Тема 4. Механізми екологічного управління. 

Тема 5. Державне природоохоронне управління в Україні. 

Тема 6. Громадське та корпоративне природоохоронне управління. 

Тема 7. Планування та інформування як функції управління 

природоохоронною діяльністю. 

Тема 8. Управління земельними ресурсами та їх охороною. 

Тема 9. Управління в галузі використання, відтворення та охорони 

рослинного і тваринного світу в Україні. 

Тема 10. Управління водними ресурсами в Україні, та їх охорона. 

Тема 11. Управління в галузі використання та охорони атмосферного 

повітря та охорони надр. 

Тема 12. Правове регулювання природокористування і 

природоохоронної діяльності. 

Тема 13. Міжнародно-правове регулювання природоохоронної 

діяльності.  



Тема 14. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля та 

раціонального природокористування. 

 

2.11. Рекомендована література.  
1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки : [навчальний та науково-

практичний посібник] / В. І. Андрейцев. – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с. 

2. Баб’як О.С. Екологічне право України / О.С. Баб’як, П.Д. Біленчук, Ю.О. 

Чирва. – К. : Атіка, 2000. – 216 с. 

3. Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент : [підручник] / А. Л. 

Боброський. – Суми : ВТД Університетська книга, 2009. – 586 с. 

4. ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. 

Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – К. : Держстандарт, 

1998. 

5. Екологічне управління : [підручник] / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, P.O. 

Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. – 432 с. 

6. Екологічний менеджмент : [навчальний посібник] / за ред. В. Ф. 

Семенова, О. Л. Михайлюк. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с. 

7. Экологизация управления предприятием : [монография]. – Сумы : ВТД 

Ун-ская книга, 2002. – 278 с. 

8. Іванюк Д.П.Управління природоохоронною діяльністю : навчальний 

посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К. : Алерта, 2007. – 368 с. 

9. Камлик М.І. Правова база з питань екології та охорони природного 

середовища. Збірник нормативно-правових актів / М.І. Камлик – К. : Атіка, 

2001. – 632 с. 

10. Лебедєва Н. І. Організація управління в екологічній діяльності : [курс 

лекцій] / Н. І. Лебедєва. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 94 с. 

11. Лозанський В.Р. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в 

порівнянні з Україною / В.Р. Лозанський – Харків, УкрНДІЕП, 2000. – 68 с. 

12. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління 

збалансованим розвитком : [монографія]. – Суми: ВТД Ун-ська книга, 2002. – 

314 с. 

13. Максименко Н. В. Організація управління в екологічній діяльності : 

[підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів] / Н. В. Максименко, В. В. Задніпровський, Р. О. Квартенко; вид. 3-тє, 

перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 282 с. 

 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (відвідування лекцій та ведення конспекту; 

відвідування практичних занять та виконання завдань з обов’язковим захистом; 

написання контрольної роботи; виконання завдань самостійної роботи 

(написання і захист рефератів за темами навчальної дисципліни). 

- підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ПП 3.09 

2.2. Назва. Урбоекологія. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б. лектора / лекторів. Коваленко Н.П. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Приймати науково обґрунтовані рішення, пов’язані з прогнозуванням 

розвитку міста різного функціонального призначення; визначати основні 

складові ситуації міських систем з точки зору екологічної безпеки; оцінювати 

екологічні ситуації з точки зору їх формування та розвитку; визначати 

антропогенне та природне навантаження в регіоні; оцінювати екологічну 

стійкість екосистем міста; оцінювати ризик виникнення надзвичайних 

екологічних ситуацій; застосовувати статистичні та динамічні моделі 

екологічного моніторингу, матеріали моніторингу, аудиту для зниження ризику 

екологічно небезпечних ситуацій. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Стародавнє місто. Навколишнє середовище міста. Історія та перспективи 

екології міських систем. Сільськогосподарське виробництво як економічна 

передумова виникнення древнього міста. Характерні ознаки віднесення 

населеного пункту до раннього міста. Структура міст поливного й підсічного 

землеробства. Структура ареалу поселення підсічного землеробства (міста 

майя). Поєднання скотарства із землеробством – один із головних факторів 

формування селітебних територій поселення. Присадибні ділянки як фактор 

збільшення щільності й концентрації населення на порівняно невеликих 

територіях. Формування селітебних поселень під час поливного землеробства 

(міста УР, Вавилон, Ахет-Атон та ін..). Аграрний компонент у містобудівництві 

античного поліса. Міста Древньої Греції як складова сільськогосподарської 

екосистеми. Передумова функціональної основи міста Древньої Греції – 

концентрація поряд із громадянами-землевласниками як основної політичної 

сили суспільства, культового й обслуговуючого персоналу, торговців і 

ремісників, тобто осіб, відірваних від безпосередніх зв’язків із сільським 

господарством. Римський громадянин – як гарний хлібороб, політичний діяч і 

воїн. Ландшафтні перетворення міст античного періоду. Принципи формування 

міст середньовіччя (сільські садиби із прибудинковими ділянками).  

Місто і аграрне середовище на сучасному етапі. Аграрні елементи 

міського ландшафту (великі агроугіддя, садово-городні ділянки, дачна й 

садибна забудова). Землеробство городян і явище «другого житла». Глобальний 

ріст «другого житла» городян. Аграрне середовище урбанізованих районів. 

Великі аграрні угіддя як постійний і незникаючий елемент агломерації, 

конурбації або мегаполіса. Приміська зона як багатофункціональна територія, 

що об’єднує агровиробничу, промислову, рекреаційну, комунікаційну, 



селітебну, науково-виробничу, торговельну, культурну й утилізаційно-

господарську функції. Діалектика відносин міста й аграрного середовища. 

Сумісність міського й аграрного середовища. 

Поняття про геологічні фактори. Класифікація міських ґрунтів. Природні 

та штучні міські ґрунти (лісові природні, паркові природні, природно-штучні, 

штучні). Властивості ґрунтів (поглинальна здатність). Органічна складова 

ґрунту (залишки рослин, живі організми, гумусові кислоти та їх солі). 

Щільність ґрунтів (рекреаційне навантаження). Режим вологозабезпеченості 

міських ґрунтів. Фактори визначення водно-фізичних властивостей і водного 

режиму ґрунтів. Особливість ерозійних процесів у місті.  

Зміни міського рельєфу. Фактори впливу на формування певного типу 

ґрунту й ґрунтового профілю. Забруднення ґрунтів (механічне, хімічне, 

біологічне). Збереження ґрунтового шару у разі інженерно-будівельної 

діяльності. Меліорація забруднених ґрунтів. Рекультивація земель промислових 

агломерацій. Літогенна основа міських територій. Фізичне забруднення 

геологічного середовища міста. Теплове забруднення геологічного середовища 

в містах. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів. 

Водні об’єкти міст, їх використання. Централізоване та децентралізоване 

водопостачання. Загальна оцінка стану водних об’єктів. Джерела впливу на 

водні об’єкти міст. Системи водовідведення, вплив на міське середовище. 

Загальноміські системи очисних споруд. Очисні системи невеликих населених 

пунктів. Поверхневий стік з міської території та території промислових 

підприємств. Процеси формування якості поверхневих вод. 

Процеси формування складу атмосферного повітря в населеному пункті. 

Заходи по захисту повітряного басейну міста. Контроль за рівнем забруднення 

атмосферного повітря у містах. Мікроклімат міського середовища. Вплив 

шкідливих факторів на міське середовище. 

Взаємозв’язки в міському середовищі. Екологічний блок міського 

середовища. Функціональні міські ландшафти, принципи озеленення міст. 

Класифікація біоценотичного покриву міста. Окультуреність міських 

біоценозів. Клімат міста, міські кліматопи. Фітоценози міста і промислової 

зони. Антропогенізація і синантропізація фітоценотичного покриву. 

Міські біоценози. Паркові угруповання. Угруповання газонів. 

Синантропна рослинність. Ценоіндикаційні комплекси рудеральної 

рослинності. Зонування спонтанної рослинності. Еколого-фітоценотичні 

закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста. 

Шляхи та особливості формування флори та фауни міст. Роль міст у 

формуванні видів флори та фауни. Функції рослинного покриву в містах. 

Фітомеліоративні системи та їх класифікація. Комплексні зелені зони міст. 

Структура та статус комплексних зелених зон міст. 

Структура і динаміка міських популяцій. Здоров’я міської популяції. 

Еколого-геохімічна оцінка забруднення довкілля важкими металами. 

Закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста. 

Фауна будівель. Фауна забудованих територій. Походження і склад міської 

фауни. Синантропізація фауни і острівні місцезростання. Трофічні ланцюги і 



мережі міських біотопів. Синекологічні стосунки в біоценозі. Мікробіоценози. 

Мікробіоценози. Взаємозв’язки мікроорганізмів з рослинами. Взаємозв’язки  

мікроорганізмів і ґрунтових тварин. 

Фітовітальність і методи оцінки. Здоров`я міської екосистеми. 

Фітомеліорація. Управління якістю оточуючого середовища в місті. 

Структура та тенденції розвитку енергопостачання. Традиційна 

енергетика. Основні типи електричних станцій. Первинні та вторинні джерела 

енергії. Енергогенеруючі потужності України. Нетрадиційні та оновлюючі 

джерела енергії. Вплив енергетичних об’єктів на оточуюче природне 

середовище.  

Санітарна очистка міст. Склад, властивості та об’єми твердих побутових 

відходів (ТПВ). Збір, видалення та утилізація ТПВ. Класифікація по методу 

збору. Прибирання територій міста. 

Полігони твердих побутових відходів. Характеристика полігонів, 

технології складування. Сміттєпереробні станції. Сміттєспалювальні заводи. 

Методи підготовки та переробки твердих відходів. Технологія складування 

твердих відходів. Утилізація промислових відходів.  

Побудова структурної моделі містобудівного комплексу. Компоненти 

містобудівного простору. Потенціал простору регіональних систем. 

Ефективність використання просторового потенціалу. Методологічні підходи, 

інформаційне забезпечення та завдання дослідження просторової організації 

міських систем. Сутність та законодавчі основи містобудівної діяльності. 

Методики експертної оцінки просторової організації систем. Вплив 

просторових параметрів на ефективність адмінрайонів. Просторові параметри 

міст, що впливають на ефективність їх функціонування. Динамізм простору та 

його вплив на ефективність міських систем. Гнучкість та адаптаційна здатність 

простору міських систем. Розкриття унікальності простору. Врахування 

етносоціальних чинників в міських системах. 

Геополітичне положення регіону. Складова природних умов регіону. 

Функціональна складова просторового потенціалу. Людський фактор. 

Організація урбоекосистеми. Просторова організація аграрної системи. 

Просторова організація рекреаційного комплексу регіону. Дослідження 

динамізму простору. Дослідження впливу гнучкості на міста. 

 

2.11. Рекомендована література. 

1. Кучерявий В.О. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 372 с. 

2. Экология города. Учебник / Под ред. Стольберга Ф.В. – К. : Либра, 2000. 

– 400 с.  

3. Солуха Б.В., Фукс Г.Б. Міська екологія. – К., 2003. –338с. 

4. Тетиор А.Н. Экология городской среды : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / А.Н.Тетиор. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 4-е изд., перераб. и доп. – 352 с. 

5. Экология города. Коллектив авторов. – М. : Научный мир, 2004. – 624 с. 

6. Ручин А.Б., Мещеряков В.В., Спиридонов С.Н. Урбоэкология для 

биологов. – М., 2009. 



7. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Наврощений В.М. Основи екології: теорія 

й практикум: Навчальний посібник. – К. : Лібра, 2002. 

8. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Білявський Г.О., 

Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. – К. : Либідь, 2004. 

9. Габрель М.М. Просторова організація міських систем. – К.: Видавничий 

дім А.С.С., 2004. – 488 с. 

10. Запольский А.К. та інші. Фізико-хімічні основи технології очищення 

стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 522 с. 

11. Кучерявий В.О.Фітомеліорація. – Львів: Світ, 2003. – 539 с. 

12. Мольчак Я. О., Клименко М.О., Фесюк В.О., Залеський І.І. – Рівне: 

природа, господарство та екологічні проблеми. Монографія. – Рівне : 

НУВГП, 2008. – 314 с. 

13. Мольчак Я. О., Фесюк В.О., Картава О.Ф. Луцьк: сучасний екологічний 

стан та проблеми. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. – 488 с.  

14. Ярошевский Д.А., Мельников Ю.Ф., Корсакова Н.И.  Санитарная техника 

городов. – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.  

15. Методичні вказівки до виконання практичних завдань і курсової роботи з 

курсів “Екологія міських систем” та “Урбоекологія” для студентів денної 

та заочної форм навчання спеціальності 7. 070801 / М..Я. Берещук. – 

Харків: ХНУ, 2001. – 44с. 

 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.13 

2.2. Назва. Біотехнологія в агросфері 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8 П.І.Б лектора. Баташова М.Є. 

2.9 Заплановані результати навчання. 

Набути знань про основні методи роботи з культурою рослин in vitro, 

отримання трансгенних рослин та рослин, стійких до гербіцидів, хвороб, 

несприятливих умов навколишнього середовища, що необхідно для 

формування висококваліфікаційних фахівців сільського господарства. Розуміти 

суть та значення біотехнології як однієї із основних галузей сучасної біології.  

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 

Предмет і методи біотехнології в агросфері. Генетична інженерія. 

Генетично модифіковані організми. Інженерна ензимологія. Біологічні засоби 

підвищення продуктивності, захисту рослин та технології їх створення.   

Підвищення ефективності біологічної фіксації азоту та фотосинтезу.  

Підвищення поживної цінності білка. Промислова біотехнологія. Мікробна 

переробка відходів і побічних продуктів сільського господарства. Екологічно 

безпечні біоконверсійні енергозберігальні біотехнології в агросфері. Мікробна 

деградація і конверсія. Релидіація ґрунтів, забруднених важкими металами, 

радіонуклідами, нафтопродуктами. 

2.11 Рекомендована література. 

1. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 

2. Біотехнологія: підручн. / [ В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. 

Цвіліховський та ін.]; за ред. В.Г. Герасименка. – К.: Інкос, 2006. – 647 с.  

3. Экологическая биотехнология; под ред. К.Ф.Форстера, Д.А.Дж. Вейза; 

пер. с англ. – Л.: Химия, 1990. – 383 с.  

4. Герасименко В.Г. Біотехнологічний словник / В.Г. Герасименко. – К.: 

Высш. школа, 1991. – 167 с.  

5. Основы проектирования предприятий микробиологической 

промышленности : учеб. пособие для вузов / [Кантере В.М., Мосичев М.С., 

Дорошенко М.И. и др.]. - – М.; Агропромиздат, 1990. – 304 с.  

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.04 

2.2. Назва. «Екологічна паспортизація територій»  

2.3. Тип. Вибіркова  

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної  

2.5. Рік навчання. 4 курс 

2.6. Семестр. 8 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Короткова Ірина Валентинівна  

2.9. Заплановані результати навчання: оволодіння студентами 

теоретичними та практичними основами екологічної паспортизації та 

формування у студентів знань, умінь та навичок, які дозволять їм бути 

підготовленими до вимог сучасного ринку праці. Завдання передбачають: 

вивчення теоретичних положень, набуття студентами знань про екологічну 

оцінку агробіогеоценозів, проведення процедури екологічної паспортизації 

об’єктів агросфери а також використання набутих знань у навчальних та 

виробничих практиках та 

засвоєння основних методів та методик визначення екологічної оцінки 

об’єктів агросфери. В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: навчальну, наукову та методичну літературу теоретичного та 

практичного курсів; основні положення екологічної оцінки агробіоценозів та 

екологічні проблеми агросфери, теоретичні основи формування екологічно 

безпечних агроландшафтів; засоби підвищення стійкості та стабільності 

агроекосистем; способи землекористування в галузях сільськогосподарського 

виробництва; процедуру проведення екологічної паспортизації та експертизи 

об’єктів довкілля; уміти: проводити агроекологічний моніторинг земель 

сільськогосподарського призначення, оцінку придатності територій 

господарства агросфери, агроекологічну оцінку земельних угідь для 

вирощування культур, екологічну паспортизацію територій і підприємств 

відповідно до діючого законодавства та нормативно-правових положень та 

інструкцій; передбачати екологічні проблеми територій агросфери та 

сільськогосподарських підприємств; використовувати методи та методики 

при проведенні екологічної оцінки об’єктів агросфери, а також територій та 

підприємств у галузі сільського господарства; прогнозувати екологічні зміни 

та фактори ризику на об’єкти агросфери; моделювати процеси та механізми, 

що проходять в об’єктах агросфери.   

2.10. Зміст навчальної дисципліни: Суть системи екологічного контролю в 

державі. Передумови виникнення та основні етапи розвитку екологічної 

паспортизації в Україні. Найважливіші законодавчі акти про екологічну 

паспортизацію в Україні. Мета та завдання екологічної паспортизації. 

Основні положення екологічної паспортизації. Порядок розроблення та 

оформлення екологічного паспорта. Оцінка етапів розробки екологічного 

паспорта на підприємстві. Порядок перевірки екологічної документації на 

підприємствах. Порядок і принципи контролю за станом екологічної 

паспортизації підприємств і територій. Принципи та критерії створення 



окремого екологічного паспорта. Основні положення екологічного паспорту 

підприємства (ГОСТ 17.0.0.04-90).  Місце екологічного паспорта у системі 

державного екологічного контролю. Основні завдання створення 

екологічного паспорту. Структура і зміст екологічного паспорту. 

Екологічний паспорт природних і рекреаційних об'єктів. Оцінка 

техногенного впливу на навколишнє середовище. Екологічний паспорт місць 

видалення відходів 

2.11. Рекомендована література:  
1. Дмитренко І.А., Екологічне право України: Підручник. 2-ге видання.  – 

К.: Інтер, 2001. – 352 с. 

2. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та 

паспортизація сільськогосподарських земель. –  К.: Фітосоціоцентр, 

2002. – 296 с. 

3. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика / Рідей 

Н. М., Строкаль В.П., Рибалко Ю.В. – Херсон: Видавництво Олді-

плюс, 

2011. – 568 с. 

4. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок / 

Керівні нормативні документи. – К.: Аграрна наука, 1996. – 36 с. 

5. А. П. Гетьман, М. В. Шульга. Збірник: Законодавство України 

про довкілля. Т. 1. – Х.: ТОВ “Одісей”. - 2006. - 672 с. 

6. Клименко О. М., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг 

довкілля: Підручник. К.: Видавничий центр “Академія”. - 2006. - 360 с. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Положення про моніторинг земель”, 20.08.1993 р., № 661. 

8. Гришина Л. А., Копцик Г. Н., Моргун Л. В. Организация и 

проведение почвенных исследований для экологического мониторинга. 

– М.: Изд-во МГУ, 1991. – 82 с. 

9. Мотузова Г. В. Содержание, задачи и методы почвенноэкологического 

мониторинга / Почвенно-экологический мониторинг и охрана почв. – 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 80-104. 

10. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України : 

монографія / [Рідей Н. М., Паламарчук С. П., Строкаль В. П., Шофолов 

Д. Л., Горбатенко А. А., Рибалко Ю. В.] ; за ред. Н. М. Рідей. – Херсон : 

Олді-плюс, 2009. – Ч. 1: Великоснітинське навчально-дослідне 

господарство ім. О.В.Музиченка. – 182 с. 

11. Рідей Н.М., Запольський А.К., Захаркевич І.В. Гідрологія. Підземні 

води: навчальний посібник. – Київ, 2010. – 206 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль – екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.05 

2.2. Назва. Екологічна токсикологія. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Цикл професійної та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. 1. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б. лектора / лекторів. Коваленко Н.П. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

З’ясовувати екотоксикокінетику (щляхи проникнення, розподіл, 

знешкодження); визначати механізми екотоксикологічного ураження 

залежно від аплікації впливу (аерозоль, дигестивний (травний), 

транскутанний (проникнення через шкіру), комбінований тощо) відходів 

виробничої та побутової діяльності; визначати клас токсичності і небезпеки 

за параметрами токсикометрії; розраховувати ГДК та оцінювати екотоксичну 

дію полютантів; проводити екофармакологічні заходи, шляхи корекції 

шкідливого впливу екотоксикантів; застосовувати методи знешкодження 

екотоксикантів залежно від обставин, терміну з моменту виникнення 

екотоксикохімічного ураження; орієнтуватися в показниках екологічного 

ризику. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Предмет та задачі екотоксикології; методи дослідження. Загальні риси і 

відмінності екотоксикології та токсикології. Історія виникнення і головні 

проблеми «Екологічної токсикології» як наукового напряму. 

Внесок українських та закордонних учених у розвиток екологічної 

токсикології як науки і навчальної дисципліни. Мета та роль навчальної 

дисципліни у формуванні фахівця-еколога.  

Основні види хімічних забруднювальних речовин – потенціальних 

екотоксикантів. Джерела, шляхи та форми надходження екотоксикантів у 

довкілля. Екотоксиканти прямої токсичної та опосередкованої дії. 

Класифікація екотоксикантів за характером впливу на живі організми. 

Основні представники екотоксикантів, їх хімічна природа, склад, властивості. 

Масштаби поширення екотоксикантів: локальний, регіональний та 

глобальний рівні забруднення. 

Антропогенні токсини. Токсиканти органічного і неорганічного 

походження. Важкі метали та радіонукліди. Поліциклічні ароматичні 

вуглеводні. Пестициди. Похідні азотної кислоти, нітрозосполуки. Діоксини, 

поліхлоровані дибензо-парадіоксини (ПХДД). Синтетичні поверхнево-

активні речовини (СПАР). Характеристика найнебезпечніших екотоксикантів 

(суперекотоксикантів). Джерела надходження в довкілля. Стійкість та хімічні 

перетворення. Форми вияву токсичного процесу в біологічних системах. 

Поняття про «діоксинів еквівалент». Вміст та основні фактори, які впливають 

на акумуляцію та міграцію в довкіллі. 



Етіологія походження. Ендотоксини і екзотоксини. Токсини вищих 

рослин. Токсини мікроорганізмів. Токсини грибів. Токсини водоростей 

(альготоксини). Токсини амфібій та риб. Токсини членистоногих і змій. 

Вторинні токсини.  

Поведінка екотоксикантів у довкіллі: надходження, трансформація, 

елімінація, накопичення біотою. 

Форми прояву токсичного процесу на різних рівнях організації живої 

матерії: клітина, орган, організм, популяція, угруповання. Пряма, 

опосередкована та змішана дія токсикантів. Аутекотоксичні, демотоксичні та 

синекотоксичні ефекти. Гостра та хронічна токсичність. Сублетальні ефекти. 

Кумуляція та адаптація. Форми впливу токсичних речовин у 

двокомпонентній системі: адитивність, антагонізм, синергізм, сенсибілізація. 

Механізми екотоксичності. Пряма дія токсикантів, яка призводить до 

масової втрати представників чутливих видів. Пряма дія ксенобіотика, яка 

призводить до розвитку алобіотичних станів та спеціальних форм токсичного 

процесу. Ембріотоксичні дії екополютантів. Пряма дія продукту 

біотрансформації полютанта з незвичайним ефектом. Опосередкована дія 

шляхом скорочення харчових ресурсів середовища існування. Механізм 

токсичної дії на молекулярно-клітинному рівні. Співвідношення структури 

хімічної сполуки та її токсичності. Особлива роль структурної подібності 

токсиканта та «біорегулятора». 

Біоакумуляція (біонакопичення), біомагніфікація, біоконцентрація, 

коефіцієнт біологічного накопичення, екологічна магніфікація 

(біомноження). Фактори, які впливають на акумуляцію екотоксикантів. 

Значення біоакумуляції. 

Дія токсичних речовин на життєві функції організмів. 

Токсикологія літосфери, гідросфери  та атмосфери. Екотоксикологія 

популяцій і угруповань. 

Екотоксикометрія та принципи нормування. Поняття порогового рівня, 

дози, допустимого навантаження на елементи біосфери. Проблема норми і 

патології екосистем. Норми за способами формування: статистична, 

теоретична, експертна, емпірична. Критерії норми екосистеми. Параметри 

екологічних систем, що підлягають реєстрації під час екологічного 

нормування. Принципи підбору параметрів. Методи визначення граничних 

значень навантаження. Коефіцієнти техногенного та антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище. Принципи екотоксикологічного 

обґрунтування нормування застосування мінеральних добрив, меліорантів, 

пестицидів та ін. 

Методи дослідження стану довкілля в екотоксикології. Хіміко-

аналітичні методи визначення вмісту екотоксикантів в об’єктах довкілля. 

Методи відбору, зберігання та попередньої підготовки проб. Оптична 

спектроскопія та люмінесценція. Газова хроматографія. 

Хроматомасспектрометрія. Високоефективна рідинна хроматографія. 

Використання ферментативних та імунохімічних реакцій. Методи 

біоіндикації та біотестування, їх місце в системі екологічного контролю. 



Біомоніторинг як складова частина екологічного моніторингу. Суть методу 

біоіндикації. Вимоги, які висуваються до біоіндикаторів різних рівнів 

забруднення. Біоіндикація забруднення наземних екосистем: ссавці, ґрунтова 

мезофауна та рослинність як біоіндикатори. Біотестування та біоіндикація. 

Моніторинг засобів хімізації сільського господарства в системі грунт–

рослина–тварина–людина. 

Шляхи визначення гранично-допустимих концентрацій хімічних 

сполук у воді. Допустимі норми вмісту токсикантів в об’єктах 

навколишнього середовища, які прийняті в Україні та країнах Європи й 

Америки. 

Екологічне нормування в екотоксикології. Санітарно-гігієнічне 

нормування, його обмеженість із точки зору захисту довкілля. Поняття про 

екологічне нормування, мету. Задачі, підходи. Проблеми норми та патології 

організм енних і надорганізменних рівнів. Критерії норми екосистеми. 

Параметри екосистеми, які належать до реєстрації під час екологічного 

нормування, та принципи їх вибору. Перспективи створення єдиної системи 

екологічного і санітарного нормування. 

Здоров’я населення як показник стану довкілля. Оцінювання та 

управління екологічним ризиком. Якісна та кількісна характеристика 

екологічного ризику. Задачі оцінювання ризику та управління ризиком. 

Схема оцінювання екологічного ризику, запропонована Агенством з охорони 

навколишнього середовища США (EPA USA). Планування та основні стадії-

блоки схеми (ставлення задачі, аналіз, характеристика ризику). 

Агроекотоксикологічні індекси (АЕТІ) та їх значення. 

Організація екотоксикологічного контролю. Екологічні антиоксиданти 

та препарати екологічної фармакології 

 

2.11. Рекомендована література. 

1. Актуальные вопросы экологической токсикологии. Сб. науч. тр. – 

Иваново. – 1978. – 117 с. 

2. Бадюгин И.С. Токсикология синтетических ядов / И.С.Бадюгин. – 

Казань : Наука. – 1974. – 189 с. 

3. Баженов С.В. Ветеринарная токсикология / С.В.Баженов. – Л. : Колос. – 

1964. – 375 с. 

4. Барышников И.И. Экологическая токсикология : в 2 т. / Барышников 

И.И., Лойт А.О., Савченко М.Ф. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 1991. 

5. Гусынин И.А. Токсикология ядовитых веществ / И.А.Гусынин. – М. : 

Сельхозгиз, 1955. – 330 с. 

6. Кораблева А.И. Введение в экологическую токсикологию / Кораблева 

А.И., Чесанова Л.Г., Шапарь А.Г. – Днепропетровск : Центр 

экономического образования, 2001. – 308 с. 

7. Лужников Е.А. Клиническая токсикология / Е.А.Лужников. – М. : 

Медицина. – 1994. – 255 с. 



8. Циганенко О.І. Основи загальної, екологічної та харчової токсикології : 

посіб. / Циганенко О.І., Матасар І.Т., Торбін В.Ф. – К. : 

Чорнобильінтерформ, 1988. – 173 с. 

9. Шумейко В.М. та ін. Екологічна токсикологія / Шумейко В.М., 

Глуховський І.А., Овруцький В.М. – К. : Столиця, 1998. – 235 с. 

10. Юринов Е.В. Химическая токсикология / Е.В.Юринов, Ю.А.Лейкин. – 

М. : МХТИ. – 1991. – 39 с. 

10.Агроекологія : навч. посіб. / О.Ф.Смаглій, А.Т.Кардашов, П.В.Литвак 

та ін. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с. 

11. Александров В.Н. Отравляющие вещества / В.Н.Александров, 

В.И.Емельянов. – М. : Воениздат, 1990. – 271 с. 

12. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, 

утилизации и захоронения токсических отходов промышленности / 

Глуховский И.В., Овруцкий В.М., Шумейко В.Н. – К., ГИПК 

Минэкобезопасности Украины, 1996. – 100 с. 

13. Глуховський І.В. Екологічна токсикологія та вимоги до знешкодження 

токсикантів : у кн.: Екологічна токсикологія на порозі ХХІ сторіччя / 

Глуховський І.В., ШумейкоВ.М., Овруцький В.М., Маторін Є.М. – К., 

1997. – С.12-25. 

14. Городній М.М. Агроекологія / М.М.Городній, М.К.Шикула. – К. : Вища 

шк., 1993. – 414 с. 

15. Губский Ю.И. Химические катастрофы и экология / Губский Ю.И., 

Долго-Сабуров В.Б., Храпак В.В. – К. : Здоровье. – 1993. – 224 с.  

16. Дубицкий А.Е. Медицина катастроф / Дубицкий А.Е., Семенов И.А., 

Чепкий Л.П. – К. : Здоровье. – 1993. – 462 с. 

17. Жиляев Г.Г. Жизнеспособность популяций растений / Г.Г.Жиляев. – Л. 

: НАНУ Ин-т экологии Карпат, 2005. – 300 с. 

18. Загальна гігієна / під ред. Є.І.Гончарука. – К.: Вища шк., 1991. – 438 с. 

19. Каган Ю.С. Общая токсикология пестицидов / Ю.С.Каган. – К. : 

Здоровье. – 1981. – 173 с. 

20. Кундиев Ю.И. Всасывание пестицидов через кожу и профилактика 

отравлений / Ю.И.Кундиев. – К. : Здоровье. – 1975. – 199 с. 

21. Левина Э.Н. Общая токсикология металлов / Э.Н.Левина. – Л. : 

Медицина. – 1972. – 184 с. 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.12 

2.2. Назва. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин  

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної  та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. 7. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8 П.І.Б лектора. Пономаренко С.В./ Писаренко В.М. 

2.9 Заплановані результати навчання. ґрунтово-кліматичні умови України 

дають змогу одержувати найважливішу рослинницьку продукцію і такі 

урожаї та валові збори, які повністю задовольняють потреби населення в 

продуктах харчування, тваринництва – у кормах, промисловості – в сировині. 

Але для цього необхідно впровадити сучасні інтенсивні технології 

вирощування сільськогосподарських культур, складовою яких є інтегрована 

система захисту від шкідників, хвороб і бур’янів. Інтегрований захист рослин 

передбачає використання стійких і витривалих сортів та гібридів; 

застосування агротехнічних прийомів, що обмежують поширення шкідливих 

організмів; визначення екологічної безпеки й економічної доцільності 

проведення хімічних заходів захисту культури та найбільш раціональних 

способів застосування пестицидів і біологічних методів. Таким чином, 

вивчення курсу “ Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин ” повинно 

забезпечити опанування всіх названих чинників, а завданням викладення 

дисципліни є навчити майбутніх агрономів грамотно і творчо впровадити їх у 

виробництво як в окремих господарствах, так і в цілому в Україні. Оцінка 

можливості максимального використання стійких сортів проти окремих 

видів, груп чи комплексів шкідливих організмів; Аналіз інформації про 

домінуючі види шкідливих організмів і ступінь їх загрози для 

сільськогосподарських культур згідно прогнозів їх розвитку і розмноження; 

Попереднє планування заходів із захисту рослин і коригування планів 

відповідно до змін фітосанітарного стану протягом вегетаційного періоду; 

Оцінка фактичного фітосанітарного стану культури у різні фенологічні фази 

та прийняття рішень щодо проведення необхідних заходів боротьби ; 

Визначення економічної ефективності проведення заходів із захисту рослин. 

Вміти створювати і впроваджувати у виробництво високопродуктивні та 

стійкі до хвороб і шкідників сорти та гібриди сільськогосподарських культур;  

дотримуватись системи насінництва і одержувати здорове насіння та 

посадковий матеріал, вільний від патогенів, шкідників і насіння бур’янів; 

дотримуватись заходів зовнішнього і внутрішнього карантину; прогнозувати 

появу і розповсюдження шкідливих організмів; створювати умови для 

підтримання розвитку ентомофагів і антагоністів, патогенів та бур’янів.   

 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 

Тема 1. Інтегровані системи захисту зернових культур(озима пшениця, 

кукурудза). 

Тема 2. Інтегровані системи захисту багаторічних трав. 



Тема 3. Інтегровані системи захисту бобових культур. 

Тема 4. Інтегровані системи захисту технічних культур. 

Тема 5. Інтегровані системи захисту овочевих культур. 

Тема 6. Інтегровані системи захисту плодових та ягідних культур. 

Тема 7. Біологічне землеробство: проблеми і досягнення. 

 

2.11 Рекомендована література. 

1. Писаренко В.М., Писаренко П.В. Захист рослин / Полтава,2007.-253 с. 

2.Антонець С.С.,Антонець А.С., Писаренко В.М. Органічне землеробство: з 

досвіду ПП «Агроекологія» / Полтава,2010.- 198с. 

3. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений / М.: Колос, 1983. – 351 с. 

4. Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве / М.: Колос, 1982. – 271 с. 

5. Груздев Г.С., ред. Химическая защита растений / М.: Агропромиздат, 1987. 

– 415 с. 

6.Дементьева М.И. Фитопатология. – М.: Колос, 1977 

7 Дядечко М.П. Основи біологічного методу захисту рослин. – К.: Урожай, 

1990. – 268 с. 

8.Пересыпкин В.Ф. Атлас болезней полевых культур. – К.: Урожай, 1984 

9, Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. – М.: Колос, 1982. 

– 512 с. 

10. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні 

/ В.Л. Петрунек та ін. – К.: Юні вести Маркетинг, 1999. – 221 с. 

11. Ченкин и др. Справочник агронома по защите растений. – М.: ВО 

Агропромиздат, 1990. – 367 с. 

 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять, ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – залік. 

 

2.13.  Мова викладання. Українська 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.15 

2.2. Назва. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології  

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної  та практичної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. 7. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8 П.І.Б лектора. Бараболя О.В.  

2.9 Заплановані результати навчання. формування спеціалістів зі знанням 

повного процесу виробництва продукції рослинництва, в галузі екологічної 

стандартизації з міжнародною, регіональними і прогресивними  

національними системами стандартизації зарубіжних країн з метою 

поліпшення якості вітчизняної продукції та її конкурентноздатності на 

світовому ринку. Екологія як комплексна наука оперує інформацією, яку 

можна одержати  тільки  шляхом вимірювань. Вони дають змогу отримати 

різноманітні кількісні та якісні дані, необхідні для загальної характеристики 

об’єктів, явищ, процесів навколишнього середовища, порівняння їх 

параметрів, сприяють у виборі правильних рішень. Особливо актуалізується 

значення точних і всебічних вимірювань із розвитком науково-технічного 

прогресу, оскільки антропогенна дія на навколишнє середовище є 

глобальною, різнобічною і необхідно оперувати достовірною інформацією 

про її наслідки. 

Саме метрологія, стандартизація і сертифікація покликані комплексно 

забезпечувати інформацією про якісні і кількісні характеристики довкілля. 

 

2.10 Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Взаємозв’язок метрології, стандартизації і сертифікації. 

Тема 2. Фізичні величини як основний об’єкт вимірювання . 

Тема 3. Забезпечення єдності вимірювань. 

Тема 4.Статистичне оброблення результатів вимірювань. 

Тема 5. Теоретичні і методологічні основи стандартизації 

Тема 6. Сертифікація як засіб забезпечення якості життя. 

 

2.11 Рекомендована література. 

1. Величко О.М. З історії розвитку метрології України: від давнини до 

середини 20 століття//Український метрологічний журнал. – №4. – 

1996. – С. 6 – 8. 

2. Величко О.М. Класифікація одиниць вимірювань // Український 

метрологічний журнал. - №2. – 1997. С. 5 – 7.  

3. ДСТУ ISO 9001 – 2001. «Системи управління якістю. Вимоги». 



4. ДСТУ ISO 14001 – 2004 – «Системи управління якістю навколишнім 

середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх 

застосування» 

5. ДСТУ ISO/TR 10013:2003. «Настанови з розроблення документації 

системи управління якістю». 

6. Основи метрології та вимірювань / Д. Б. Головко, К.Г. Рего, Ю.О. 

Скрипник. – К.: Либідь, 2001 – 408 с. 

7. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: 

Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Європ.ун-т фінансів, 

інформсистем, менеджменту і бізнесу, 2000. 

 

2.12. Методи контролю: 

Поточний контроль (відвідування лекцій та практичних занять,  ведення 

конспекту; усне опитування, робота на практичних заняттях; підготовка 

презентацій; виконання контрольних робіт). 

Підсумковий контроль – залік. 

 

2.13.  Мова викладання. Українська 

 



2.1. Шифр.  

2.2. Назва. «Основи екологічної хімії (знешкодження засобів 

хімізації)» 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 4 курс 

2.6. Семестр. 7 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Колєснікова Л. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Забезпечення студентів необхідними знаннями із основ екологічної 

хімії, що допоможе їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в практичній 

роботі сприятимуть розумінню хімічних процесів, що відбуваються у 

навколишньому середовищі, у тому числі в зонах підвищеного техногенного 

навантаження, їх впливу на біохімічні процеси живих організмів, а також 

можливих заходів для попередження забруднення навколишнього 

середовища продуктами життєдіяльності людини, забезпеченню виробництва 

екологічно чистої продукції. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Екологічна хімія як навчальна дисципліна мета, завдання, обʼєкти та 

методи дослідження. Практичне значення екологічної хімії. Основні закони 

хімії стосовно процесів у біосфері та застосування їх для оцінювання 

біогеохімічних систем. Кінетика хімічних реакцій. Стан динамічної рівноваги 

та його зміщення. Правило добутку розчинності для оцінювання природних 

процесів. Екологічна хімія літосфери. Акумуляція хімічних сполук у ґрунтах. 

Моніторинг сучасних методів структурних і функціональних схем систем 

знезараження, переробки та утилізації некондиційних пестицидів за 

екологічно чистими технологіями. Екологічна хімія гідросфери. Хімічні 

джерела забруднення. Твердість води та способи її усунення. Стічні води їх 

очищення, методи утилізації осадів. Атмосфера як газоподібний гомогенний 

розчин. Утворення речовин техногенного походження, які забруднюють 

атмосферу. Інструментальні методи визначення чистоти повітря. 

Знешкодження газових викидів. 

2.11. Рекомендована література. 

Основна: 

1 Німий С. М. Основи екологічної хімії навколишнього середовища ∕ С. 

М. Німий, Л. М. Коневич.–Івано-Франківськ: “Полум’я ”, 2000 – 180с. 

2. Богдановский Г.А. Химическая екологія ∕ Г. А. Богдановский. − М., 

МГУ, 1994.-213с. 

3. Перепелиця О. П. Властивості та екологічний вплив хімічних 

елементів ∕ Перепелиця О. П. − К.: Вентурі, 1997. –192с. 

4. Зуй Ф. М. Хімічний склад та аналіз основних компонентів ґрунтів ∕ 

Ф. М. Зуй. − К.: 2003. 

5. Тарасова Н.П. Задачи и вопросы по химии окружающей среды ∕ Н. П. 

Тарасова, В. А. Кузнецов, Ю. В. Сметанникова. − М.: Мир, 2002.-368с.   



6. Заграй Я. М. Хімія навколишнього середовища ∕ Я. М. Заграй − К. 

КНУБА − 2002 р.- 68с. 

7. Скурлатов Ю.И. Введение в экологическую химию ∕ Ю. И. 

Скурлатов, Г. Г. Дука, А. М. Мизити. − 1994. -180с. 

8. Орлов В.Ю. Химические основы экологии ∕ В. Ю. Орлов. – 

Ярославль.− 1998. - 139 с. 

9. Основы аналитической химии. В 2 кн./ Ю.А. Золотов, Е.Н.Дорохова, 

В.И. Фадеева и др.; Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. шк., 1996. 

10. Химия окружающей среды. –Пер. с англ./Под ред. А. П. Циганкова. 

–М.:Химия, 1982.-672с. 

11. Корте Ф. Экологическая химия. Основы и концепции. Пер. с нем. 

/Под ред. Градовой Н.Б.- М.: Мир, 1997.- 395с. 

 

Допоміжна: 

1. Задачник по аналитической химии / Н.Ф. Клещев, Е.А  Алферов, 

Н.В. Базалей и др. // Под ред. Н.Ф. Клещева.- М.: Химия, 1993.-178с.  

2. Ласточкина Н.И. Методы определения качества природных вод. - М.: 

Медицина, 1990.-221с. 

3. Гриневич В. И., Куприяновская А. П., Костров В. В. Сборник задач и 

упражнений по курсам "Основы экологии" и "Химия окружающей среды» 

для специальности "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов". Иваново 1998. 

4. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

- М.: Химия, 1991.-188с. 

5. Химическое загрязнение почв и их охрана: Словарь-справочник/ Д.С. 

Орлов, М.С. Малинина, Г.В. Мотузова и др. - М.: Агропромиздат, 1991.-216с. 

6. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Экологическая химия: Учебное пособие 

. Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998.-88с.  

7. Кульский Л.А., Левченко Т.М., Петрова М.В. Химия и 

микробиология воды./Практикум. - Киев: Вища шк., 1976.-168с. 

8. Маркелов Д.А. Радионуклиды в биосфере. М. Мир 2001.-116с. 

 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання, тестування); 

- підсумковий контроль – екзамен 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 



2.1. Шифр. ППВ 3.07 

2.2. Назва. Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

2.5. Рік навчання. 4 курс 

2.6. Семестр. 8 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Диченко Оксана Юріївна 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Формування знань з питань природно-ресурсного потенціалу України, 

визначення кількісних параметрів та якісне оцінювання біотичних і 

абіотичних ресурсів держави, розробка управлінських рішень щодо їх 

раціонального використання, збереження та відтворення, впровадження 

інженерних рішень щодо реабілітації та використання порушених земель. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Металічні та неметалічні корисні копалини, енергетичні ресурси та їх 

використання. Актуальність проблеми охорони і раціонального використання 

природних ресурсів на сучасному етапі. Металічні корисні копалини. Чорні 

кольорові та рідкісні метали. Неметалічні корисні копалини. Енергетичні 

ресурси. Паливно-енергетичні ресурси. Розповсюдження, властивості 

генетичних типів руд, перспективні запаси та їх використання. Особливості 

геологічних структур України, нафтогазоносні провінції, запаси та видобутки 

газу, нафти і конденсату в Україні. Нетрадиційні джерела енергії та їх 

використання. 

Земельні ресурси України та їх роль. Правові основи використання та 

охорони земельних ресурсів і надр. Біосферна роль земельних ресурсів. 

Ґрунтовий покрив як природний ресурс. Екологічні функції ґрунтового 

покриву. Земельні ресурси України та їх використання. Сучасний стан і 

тенденції змін земельних ресурсів світу і України.  

Антропогенні зміни ґрунтового покриву. Екологічні наслідки 

антропогенних змін ґрунтового покриву. Дегуміфікація ґрунтів. 

Агрофізичний стан ґрунту за умов сільськогосподарського використання. 

Антропогенне опустелювання територій. Ерозія ґрунтів та протиерозійні 

заходи. Види ерозії ґрунтів. Роль лісів у збереженні ґрунтів. Моделювання та 

прогнозування розвитку ерозійних процесів. Наукові принципи реабілітації 

радіонуклідно-забруднених територій. 

Характеристика водних ресурсів, охорона та раціональне їх 

використання. Загальні поняття. Водні ресурси Світу. Характеристика водних 

ресурсів України. Підземні, мінеральні та термальні води. Екологічний стан 

водних ресурсів в Україні. Охорона та використання водних ресурсів. 

Державний контроль за використанням і охороною водних ресурсів. 

Екологічний стан водних об’єктів України. Поверхневі водні ресурси України. 

Атмосфера та її будова. Антропогенні зміни клімату міст. Хімічний 

склад та екологічне значення атмосферного повітря. Екологічне значення 

основних компонентів атмосферного повітря. Екологічний стан 



атмосферного повітря в Україні. Екологічне значення озону в біосфері та 

проблеми озонових дір. 

Заходи по зменшенню забруднення  приземного шару атмосферного 

повітря. Техногенний та «природний» парниковий ефекти. Охорона та 

раціональне використання атмосфери. 

Промислове виробництво і рекультивація порушених земель. 

Класифікація порушених територій. Зміна природних ландшафтів. 

Рекультивація порушених територій. Екологічні основи рекультивації земель. 

Використання рекультивованих земель. Загальні поняття про технологічне 

руйнування ґрунтового покриву та його наслідки. Технологічна класифікація 

природно-технологічних ландшафтів. 

 

2.11. Рекомендована література. 

1. Будьоний Ю.В Практикум із загального та меліоративного 

землеробства [за ред. Будьонного Ю.В.] – Харків: ХНАУ, 2005. – 286 с 

2. Гнатенко О.Ф. та ін.. Грунтознавство з основами геології.-К.: 

Оранта.-2005. – 648 с. 

3. Грунтознавство з основами геології. Навчальний посібник.  

О.Ф. Ігнатенко, М.В. Капштик та ін. К.: Оранта. – 2005. – 648 с. 

4. Охорона грунтів: Навч.посіб./ М.К. Шикула та ін. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2001. – 398 с. 

5. Агроекологічний моніторинг та паспортизація 

сільськогосподарських земель (методично – нормативне забезпечення) / 

В.П.Патика, О.Г.Тараріко. – К.: Фіто-соціоцентр, 2002. – 296 с. 

6. Агролесомелиорация /А.Я.Дьяченко, Л.П.Борисова, И.Ф.Голубев, 

А.Е.Чечаев.- М.: Колос, 1979. – 233с. 

7. Балушкина Е. В. Хирономиды как индикаторы степени загрязнения 

воды / Е. В. Балушкина // Методы биологического анализа пресных вод. –  

Ленинград, 1976. – С. 106 – 118. 

8. Биоиндикация и биомониторинг: сб. ст. / [под ред. Д.А. 

Криволуцкого]. – М. : Наука, 1991. –  281с.  

9. Биондикация загрязнений наземных экосистем / [Э. Вайнерт, Р. 

Вальтер, Т. Ветцель и др.]. – М. : Мир, 1988. – 350с.  

10. Брагинский Л. П. Интегральная токсичность водной среды и ее 

оценка с помощью методов биотестирования / Л. П. Брагинский // 

Гидробиологический журнал. – 1993. – Т. 29. – №6. – С. 66–73. 

11. Брагінський Л.П. Біотестування як метод контролю токсичності 

природних і стічних вод / Л.П. Брагінський // Гідроекологічна токсикометрія 

та біоіндикація забруднень. – Львів : Світ, 1993. – С. 27–37. 

12. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшавтів. – 

Харків: ЧДАУ, 2001. – 116 с. 

13. Войлошников В.Д., Войлошникова Н.А. Книга о полезних ископаемых. 

-М.:Недра, 1991. -174 с. 

14. Володин В., Хазановский П. Енергия. Век двадцать первый. - М.: Дет. 

лит-ра, 1989. – 144 с. 



15. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень (теорія, 

методи, практика використання) / І.Т. Олексів, Н.С. Ялинська, Л.П. 

Брагінський  та ін. – Львів : Світ, 1995. – 440с.  

16. ГОСТ  17.1.5.05-85  Охрана  природы.   Гидросфера.   Общие 

требования к  отбору  проб  поверхностных  и  морских вод,  льда и 

атмосферных осадков;  

17. ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы.  Атмосфера.  Приборы для 

отбора проб воздуха населенных пунктов; 

18. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы.  Почвы. Общие требования к 

отбору проб; 

19. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб. 

20. Гриб В.Й Комплексна екологічна оцінка стану річкових басейнів (на 

прикладі правобережних приток р. Прип’яті) / В. Й. Гриб. – К. : Натураліс, 

1998. − 178–180с. 

21. Державний контроль за використанням та охороною земель. 

Конспект лекцій.- Полтава, 1999. – 50 с. 

22. Добровольский Г.В., Гришина Л.А. Охрана почв. М. – Изд-во 

Московского университета, 1985. – 224 с 

23. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почвы. - М.: 

 Изд-воМГУ, 1986. – 137 с. 

24. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та акваторій України. -  

К.: Мінприроди України, 1994. – 37 с. 

25. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра /В.Я. Шевчук, М.В. Гусев,  

О.О. Мазуркевич та ін.; За. ред. ВЛ. Шевчука. – К.: Вища шк., 1996. – 207 с. 

26. Зорина О.В. Фауна и систематика комаров-звонцов трибы 

Chironomini (Diptera, Chironomidae, Chironominae) юга Дальнего Востока 

России /  

О.В. Зорина // Чтения памяти А. И. Куренцова. – 2000. – Вып. 11 – С. 101–

120.  

27. Керівництво щодо здійснення інтегральної оцінки стану довкілля на 

регіональному рівні. К., 2007. – 11с. 

28. Клименко М.О. Оцінка екологічного стану водних екосистем річок 

басейну Прип’яті за вищими водними рослинами / М.О. Клименко,  

Ю.Р. Гроховська. –   Рівне, 2005. – 194с. 

29. Ковда В.А. Биосфера, повы и их использование. – М.: Изд-во АН СССР, 

1974. – 128 с. 

30. Ковда В.А. Проблеми защиты почвенного покрова и биосферы планети. 

–Пущино: Научнмй центр биологических исследований, 1989. – 154 с. 

31. Медведєв В.В., Лісовий М.В. Стан родючості грунтів України та 

прогноз його змін за умов сучасного землеробства. – Харків: Штрих. 2002. – 98с. 

32. Методи оцінки стійкості агроландшафтів / В.В. Медведев, С.П. 

Абрамов, І.В. Воронова [та ін.] // Geodezja inzynieryina і Kataster w gospodarce 

narodowej. – Politehniki rzeszowskie. – Lwow – Preszov, 1998. – P. 101–102. 

33. Методика встановлення екологічних нормативів якості поверхневих 

вод для управління станом водних екосистем України. Т.1 / [В.М. 



Жукінський,  

О.П. Оксіюк, Г.А. Верніченко та ін.] – К., 1997. – С. 11–12. 

34. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями  / В.Д. Романенко, В.М. Жулинський, О.П. Оксіюк 

[та ін.] – К.: СИМВОЛ – Т, 1998. – 28с. 

35. Методика з упорядкування водоохоронних зон річок України  / 

Міністерство екології та природних ресурсів України. – К. : УкрНДІВЕП, 

1999. – 67с. 

36. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому: стані. – 

Харків: Інститут агрохімії та ґрунтознавства ім. О.Н. Соколовського, 1998. – 88с. 

37. Методика суцільного грунтово-агрохімічного моніторингу с.-г. угідь 

України. Керівний нормативний документ  / [За ред. О.О. Созінова,  

Б.Г. Прістера]. – Київ, 1994. – 162с. 

38. Методичні вказівки з розробки регіональних стратегій сталого 

розвитку /  [А. Г. Шапар, М. А.Ємець, П. І. Копач та ін] – Дніпропетровськ : 

Моноліт. – 2003. – 132с. 

39. Методичні підходи до вибору та обґрунтування критеріїв і 

показників сталого розвитку різних ландшафтних регіонів України. Вид. 

друге, перероб. і доповн. / [під наук. ред. А.Г. Шапара]. – Дніпропетровськ : 

Поліграфіст, 2002. – 98с. 

40. Методичні рекомендації «Обстеження та районування території за 

ступенем впливу антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля з 

використанням цитогенетичних методів» / А.І. Горова, С.А.Риженко – Д. : 

НГУ, 2007. – 25 с. 

41. Методичні рекомендації з моніторингу лісів України І рівня. - Харків: 

УкрНДІ лісового господарства та лісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, 2001. 

42. Методичні рекомендації по збору і обробці матеріалів при 

гідробіологічних дослідженнях на прісних водоймищах.  Зоопланктон і його 

продукція – Л.: 1982. – С. 1–15. 

43. Методологія та методика визначення інтегральних соціальних 

показників // [відп. ред. Ю. І.Саєнко]. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2004. – 

372с. 

44. Методы биоиндикации и биотестирования природных вод, [под ред.  

В.А. Брызгало].  – Л. : Гидрометеоиздат, 1979. – 274с. 

45. Методы биотестирования качества водной среды [под ред. О.Ф. 

Филенко]. –М. : Изд-во Моск. ун-та: 1989. – 124с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (усне опитування, самостійна робота, ситуаційні 

завдання); 

- підсумковий контроль –  залік 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 

 


