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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Екологія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Викладач (-і) Черепанин Р.М. 

Контактний телефон викладача +380972714625 

E-mail викладача roman.cherepanyn@pu.if.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити, 90 годин  

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 
http://dis.pnu.edu.ua/ 

Консультації - 

2. Анотація до курсу 

Курс присвячений вивченню закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім 

природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування; 

надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної 

орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів. Також метою курсу є 

ознайомитися з механізмами управління процесами природокористування та охорони 

довкілля, специфікою використання адміністративних, правових, економічних та 

виховних важелів впливу на природокористувачів. 

Предмет вивчення курсу є закономірності взаємодії елементів природних екологічних 

систем та соціоекосистем від глобального до локального рівнів, виробничі відносини між 

людьми в процесі використання природних ресурсів. 
3. Мета та цілі курсу  

Мета дисципліни: формування у студентів системного уявлення про екологію, як науку 

про взаємодію живих організмів між собою та середовищем існування.  Формування  

знань щодо особливостей взаємодії між людиною та природою, характеру 

функціонування систем «суспільство-довкілля». Дати розуміння екології, як 

міждисциплінарної науки, галузі знань, яка є основою керування природними процесами 

та охорони навколишнього середовища.  

Завдання дисципліни: 

• формувати уявлення студентів про структуру сучасної екології, напрямки досліджень, 

прикладні та теоретичні аспекти науки; 

• дати розуміння основних екологічних законів та правил; 

• сформувати знання щодо специфіки аутекології, демекології, синекології, 

біогеоценології, екосистемології, біосферології та інших напрямків; 

• ознайомити студентів з природоохоронним українським законодавством та 

міжнародними угодами в галузі охорони середовища; 

• надбання студентами знань щодо основних типів забруднення середовища та наслідків 

антропогенної діяльності для природи; 

• набуття студентами знань щодо способів охорони природи, типів природоохоронних 

територій, основ стійкого розвитку. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

• міце екології в системі природничих та суспільних наук, історію встановлення і 

розвитку екології, понятійний та методологічний аппарат сучасної екології; 

• що таке екологічні фактори і як вони класифікуються; 

• особливості популяційної екології, біоценології, екосистемології, біосферології та 

інших напрямків теоретичних та прикладних досліджень;  

• розуміти соціально-культурні аспекти екологічної науки; 

• основні вітчизняні та міжнародні законодавчі акти та угоди щодо охорони 

навколишнього середовища; 

• основні джерела забруднення, наслідки антропогенного впливу на навколишнє 

http://dis.pnu.edu.ua/


середовище, шляхи подолання екологічної кризи, підходи щодо оцінки та оптимізації 

стану середовища існування. 

вміти: 

• застосовувати набуті знання  на практиці (в освітній, науковій та господарській 

діяльності); 

• застосовувати принципи екологічної етики в повсякденному житті; 

• оцінювати екологічний стан фонових і антропогенно-змінених територій; 

• розрізняти механізми та інструменти ефективного екологічного менеджменту в 

господарській діяльності; 

• використовувати знання природоохоронного законодавства для прийняття рішень та 

здобуття потрібної інформації щодо екологічного стану об’єктів та територій. 

4. Компетентності 

ЗК10. Здатність адаптуватися до динамічного сьогодення та майбутнього, діяти в новій 

ситуації, готовність застосовувати набутий досвід для збереження власного здоров’я та 

здоров’я інших. 

ЗК14. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної 

свідомості та економіки з метою збалансованого соціально-економічного та екологічного 

розвитку суспільства. 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 3. Здатність характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти 

їх роль у житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та 

екологічних досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, 

використовувати та інтерпретувати результати досліджень. 

5. Результати навчання 

ПРН 2. Розуміння значення культури як форми людського існування, вміння цінувати 

біорізноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами поваги, толерантності, діалогу і співробітництва, формування свідомого 

ставлення до екологічних проблем, усвідомлення біосферної етики. 

ПРН 4. Уміння використовувати математичні методи, створювати математичні моделі 

природних явищ і процесів; організовувати пошук методів за зразком або алгоритмом при 

розв’язанні розрахункових хімічних та екологічних задач. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з 

погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології 

та природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), 

щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-

гуманітарних наук. 

ПРН 18. Уміння володіти основними засадами та біолого-соціальними принципами 

здорового способу життя; пропагувати здоровий спосіб в суспільстві та у своєму 

майбутньому трудовому колективі. 
6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 16 



семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

2 

014 Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

1 Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1.  

Вступ до 

екології. 

Лекції 

(практичні) 

Білявський Г.О. 

Основи екології: 

теорія та практикум 

: Навч. посібник / 

Г.О. Білявський, Л.І. 

Бутченко. – К. : 

Лібра, 2006. – 368 с. 

4 6 1-2 тиждень 

навчання 

Тема 2. 

Особливості 

аутекології.  

Лекції 

(практичні) 

Екологія / Мусієнко 

М.М., Брайон О.В., 

Серебряков В.В. та 

інші. – К. : Візаві, 

2003. – 278 с. 

3 6 3 тиждень 

навчання 

Тема 3. 

Демекологія.  

Лекції 

(практичні) 

Дідух Я. П. 

Популяційна 

екологія / Я. П. 

Дідух. – К. : 

Фітосоціоцентр, 

1998. – 192 с. 

4 6 4 тиждень 

навчання 

Тема 4. 

Синекологія.  

Лекції 

(практичні) 

Работнов Т. А. 

Фитоценология / Т. 

А. Работнов. – М. : 

Изд-во МГУ, 1992. – 

352 с. 

3 4 5-6 тиждень 

навчання 

Тема 5. 

Біосферолгія.  

Лекції 

(практичні) 

Одум Ю. П. 

Экология / Ю. П. 

Одум. – М. : Мир, 

1986. – Т. 1. – 328 с.; 

– Т. 2. – 376 с. 

3 6 7 тиждень 

навчання 

Тема 6. 

Особливості 

антропогенної 

трансформації 

довкілля.  

Лекції 

(практичні) 

Потіш А.Ф. 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», 

2004. – 296 с.   

3 6 8 тиждень 

навчання 

Тема 7. 

Природоохоронні 

території та 

мережі. 

Лекції 

(практичні) 

Кучерявий В.П. 

Загальна екологія : 

Підручник для 

студентів вищих 

4 6 9-10 

тиждень 

навчання 



навчальних закладів 

/ В.П. Кучерявий. – 

Львів : Світ, 2010. – 

520 с. 

Тема 8. 

Екологічна 

політика. 

Лекції 

(практичні) 

Голубець М.А. 

Вступ до 

геосоціосистемології 

/ М.А. Голубець. – 

Львів : Поллі, 2005. 

– 199 с. 

3 4 11 тиждень 

навчання 

Тема 9. Освітньо-

культурні 

аспекти екології. 

Лекції 

(практичні) 

Голубець М.А. 

Вступ до 

геосоціосистемології 

/ М.А. Голубець. – 

Львів : Поллі, 2005. 

– 199 с. 

3 6 12 тиждень 

навчання 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Усні та письмові відповіді – 20 балів 

Самостійна робота – 20 балів  
Контрольна робота – 10 балів 

Іспит – 50 балів 

Вимоги до письмової роботи Методи письмового контролю, методи практичного 

контролю, тести, спостереження, опитування  

Семінарські заняття 20 балів за: проблемні лекції, практичні роботи, 

складання графічних схем, таблиць, дискусії, виступи, 

обговорення. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Умови допуску: протягом наступних двох тижнів після 

пропущеного заняття. 

Методи контролю: письмово та усно. 

8. Політика курсу 

Курс передбачає формування у студентів системного уявлення про екологію, як науку про 

взаємодію живих організмів між собою та середовищем існування.  Формування  знань 

щодо особливостей взаємодії між людиною та природою, характеру функціонування 

систем «суспільство-довкілля». Дає розуміння екології, як міждисциплінарної науки, 

галузі знань, яка є основою керування природними процесами та охорони навколишнього 

середовища.  
9. Рекомендована література 

Базова 

1. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : Навч. посібник / Г.О. 

Білявський, Л.І. Бутченко. – К. : Лібра, 2006. – 368 с.  

2. Гиляров А.М. Популяционная экология / А. М. Гиляров. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. 

– 192 с. 

3. Грант В. Видообразование у растений / В. Грант. – М. : Мир, 1984. – 528 с. 

4. Дідух Я. П. Популяційна екологія / Я. П. Дідух. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с. 

5. Екологія / Мусієнко М.М., Брайон О.В., Серебряков В.В. та інші. – К. : Візаві, 2003. – 278 

с.  

6. Кучерявий В.П. Загальна екологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2010. – 520 с.  

7. Одум Ю. П. Экология / Ю. П. Одум. – М. : Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с.; – Т. 2. – 376 с. 

8. Потіш А.Ф. Екологія : основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / А.Фю Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак. 

– Львів : «Новий Світ-2000», 2004. – 296 с.   

9. Работнов Т. А. Фитоценология / Т. А. Работнов. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 352 с. 

10. Яблоков А. В. Популяционная биология / А. В. Яблоков. – М. : Высш. школа, 1987. – 



303 с. 

Допоміжна 

1. Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології / М.А. Голубець. – Львів : Поллі, 2005. – 

199 с. 

2. Злобин Ю. А. Теория и практика оценки виталитетного состава ценопопуляций растений 

/ Ю. А. Злобин // Бот. журн. – 1989. – Т. 74, № 6. – С. 769–784. 

3. Уиттекер Р. Сообщества и єкосистемы / Р. Уиттекер. – М. : Прогресс, 1980. – 327 с. 

4. Falińska K. Ekologia roślin / K. Falińska. – Warszawa : PWN, 2012. – 428 str. 

5. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) / Н.Ф. 

Реймерс. – М., 1994. 

 

 

Викладач _________________Черепанин Р.М. 


