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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Екологія людини 

Викладач (-і) К.б.н., доцент Микитин Т.В. 

Контактний телефон викладача 0953146760 

E-mail викладача tetiana.mykytyn@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни вибіркова 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ECTS, 180 год., з них: 28 год. лекційних 

та 32 год. лабораторних занять, 120 год. самостійна 

робота, вид контролю – екзамен. 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/ 

Консультації 2 години 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Екологія людини» є вибірковою навчальною дисципліною для студентів 

спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). Курс розроблено таким чином, щоб надати 

здобувачам необхідні знання щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному 

навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції. Тому в курсі 

представлено огляд як сучасних концепцій екології, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

формування фахових компетентностей і навичок. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Екологія людини» є ознайомлення студентів з 

особливостями впливу на організм людини різних чинників та визначити екологічні аспекти 

формування антропосистем. 

Цілі: 

 знати особливості впливу чинників середовища на організм людини;  

 знати загальні соціально-економічні умови та медико-біологічні чинники, які впливають на 

стан здоров’я населення;  

 вміти оцінювати ризики для здоров’я від антропогенного впливу на довкілля. 

4. Компетентності 

1) Здатність до поглиблення теоретичних та методологічних знань у галузі біологічних наук і на 

межі предметних галузей.  

2) Здатність застосовувати знання у професійній діяльності з урахуванням новітніх досягнень, у 

т.ч. для дослідницької роботи.  

3) Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей для виконання професійних завдань, у т.ч. для дослідження різних рівнів 

організації живих організмів, біологічних явищ і процесів.  

4) Навички аргументованого ведення дискусії та спілкування в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей.  

5) Здатність аналізувати шляхи розвитку сучасної біології.  

6) Здатність на основі розуміння сучасних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів 

приймати рішення з важливих проблем біології і на межі предметних галузей.  

7) Здатність виконувати роботу з дотриманням правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту. 

8) Здатність планувати і проводити наукові дослідження в галузі біології і на межі предметних 

галузей, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне забезпечення, інтерпретувати дані і 

робити висновки, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.  

9) Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку, 

будови і процесів життєдіяльності живих організмів, здатність їх застосовувати для формування 

світоглядної позиції.  

5. Результати навчання  

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 
- концепцію детермінізму; 

- роль поняття «екологія людини» в системі наук; 

- гіпотези походження життя, походження людини на Землі, головні етапи еволюції роду Людина; 

- види адаптації людини до середовища існування; 

- еколого-демографічну ситуацію України; 



- сучасні актуальні проблеми народонаселення та можливі шляхи розв’язання еколого-

демографічних питань; 

- причини природно-техногенного лиха та фактори його наслідків; 

- головні етапи розвитку взаємодії природи та людини; 

- наслідки виробничої діяльності людини, гігієнічні та соціальні аспекти праці людини; 

- чинники виникнення антропогенного (техногенного) кругообігу; 

- сучасні напрямки медико-екологічних досліджень; 

- види хімічного, фізичного, біологічного забруднення довкілля та пов’язані з цим захворювання; 

- профілактичні заходи та методи лікування інтоксикацій; 

- вплив різних галузей та виробництв промисловості на здоров’я населення; 

- основні аспекти екологічної безпеки товарів народного споживання; 

- наслідки використання генетично модифікованих продуктів харчування; 

- про програму «Геном людини»; 

Вміти: 

- визначити та цілеспрямовано впроваджувати основні етапи антропоприродоохоронного 

моніторингу; 

- визначати фактори, що впливають на здоров’я людини; 

- виділяти основні рівні здоров’я; 

- розрізняти поняття: популяційне здоров’я, загально-біологічне, колективне, професійне та 

індивідуальне здоров’я; 

- оцінювати за відомими критеріями наслідки забруднення урбанізованого середовища та вплив на 

стан здоров’я населення; 

- забезпечити для себе та створювати у своїй подальшій професійній діяльності екологічно 

безпечне навколишнє середовище. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу – 6 кредитів ECTS, 180 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

лабораторні 32 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
І 014 Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

4 курс ОР «бакалавр» вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літера

тура 

Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Еволюція та життєдіяльність 

людини як біологічної істоти. 

Визначення навчальної 

дисципліни. Об’єкт, предмет, 

завдання «Екології людини». 

Мета навчальної дисципліни.  

Лекція 

1 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 1 тиждень 

навчання 

Методи «Екології людини». 

Міждисциплінарні зв’язки. 

Лаборат

орна 

робота 

1 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 1 тиждень 

навчання 

Феномен виникнення життя та 

його форми. Нова гіпотеза 

походження життя. Еволюція 

життя. Гіпотези виникнення 

життя на Землі: природний 

результат еволюції матерії; 

абіогенез і біогенез; дані, 

Лекція 

2 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 2 тиждень 

навчання 



отримані при досліджені 

метеоритів; енергетичний баланс 

життя; гіпотеза панспермії.  

Основні етапи виникнення 

життя: хімічна еволюція живого; 

початкові етапи біологічного 

обміну. Прискорення еволюції. 

Лаборат

орна 

робота 

2 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 2 

тиждень 

навчання 

Походження і еволюція людини. 

Характерні ознаки людини як 

біологічного виду. Походження 

людини. Еволюція людини.  

Лекція 

3 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 3 тиждень 

навчання 

Розселення людини по Земній 

кулі. Біосоціальна суть людини. 

Антропологія. Форми життя. Час 

еволюції людини. Дослідження 

Ч. Дарвіна. Виникнення розуму. 

Генофонд людини та його 

збереження. Формування 

біолого-антропологічного фонду. 

Лаборат

орна 

робота 

3 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 3 

тиждень 

навчання 

Збереження цілісності людини в 

сучасних соціо-економічних 

умовах. Людина як 

біопсихосоціальний феномен. 

Поняття про індивід. Біологічне 

та соціальне у природі людини.  

Лекція 

4 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 4 тиждень 

навчання 

Людина – істота біологічна, 

психічна та суспільна, єдиний 

біопсихосоціальний феномен. 

Праця як посередник у взаємодії 

людини та природи (за Т.Г. 

Григоряном). 

Лаборат

орна 

робота 

4 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 4 

тиждень 

навчання 

Загальні закономірності впливу 

екологічних факторів. Сила дії 

фактора. Оптимум і пессимум. 

Критичні точки.  

Лекція 

5 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 5 тиждень 

навчання 

Екологічна валентність виду. 

Головні екологічні закони, 

принципи і правила. 

Лаборат

орна 

робота 

5 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 5 

тиждень 

навчання 

Адаптація людини до 

стресогенних чинників. Загальні 

закономірності адаптації, напрями 

пристосування людини до умов 

довкілля. Адаптогенні фактори 

(природні і соціальні) та фази 

процесу адаптації людини до 

навколишнього природного 

середовища.  

Лекція 

6 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 6 тиждень 

навчання 

Процеси адаптації людського 

організму до низьких і високих 

температур, режиму рухової 

Лаборат

орна  

робота 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

3 6 

тиждень 

навчання 



активності та гіпоксії. Залежність 

конституції тіла і расових 

особливостей людини від 

кліматогеографічних умов. 

6 2 год. 

Еколого-демографічний стан 

людства. Динаміка та прогноз 

показників народонаселення 

Земної кулі та України.  

Лекція 

7 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 7 тиждень 

навчання 

Демографо-екологічна ситуація у 

світі. Світові та регіональні 

демографічні показники. Еколого-

демографічні проблеми. 

Лаборат

орна 

робота 

7 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 7 

тиждень 

навчання 

Забруднення навколишнього 

природного середовища та 

здоров’я людини. Негативні 

фактори впливу на організм 

людини. Фізичні, хімічні, 

біологічні і соціальні фактори 

впливів на людський організм.  

Лекція 

8 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 8 тиждень 

навчання 

Негативна дія на людський 

організм шуму і вібрацій у 

навколишньому середовищі, 

різноманітних полів, 

електричного струму та 

іонізуючого випромінювання, а 

також хімічних факторів. 

Лаборат

орна 

робота 

8 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 8 

тиждень 

навчання 

Роль і функції хімічних елементів 

в організмі людини та ГДК 

важких металів у харчових 

продуктах. 

Лекція 

9 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 9 

тиждень 

навчання 

Роль і функції хімічних елементів 

в організмі людини та ГДК 

важких металів у харчових 

продуктах. 

Лаборат

орна 

робота 

9 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 9 

тиждень 

навчання 

Вплив екологічних і соціальних 

факторів на демографічні процеси 

і здоров’я громадян України.  

Лекція 

10 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 10 

тиждень 

навчання 

Товари народного споживання. Лаборат

орна 

робота 

10 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 10 

тиждень 

навчання 

Демографічні зміни.  Лекція 

11 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 11 

тиждень 

навчання 

Основні чинники захворюваності 

населення: проблеми 

збалансованого харчування, стан 

складових довкілля, соціально-

екологічні проблеми держави. 

Лаборат

орна 

робота 

11 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 11 

тиждень 

навчання 

Індикатори екологічних проблем, 

екологічна діагностика. 

Інтоксикація організму. Товари 

Лекція 

12 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 12 

тиждень 

навчання 



народного споживання. Фактори, 

що впливають на якість товару.  

Небезпечність товарів народного 

споживання. Різноманітність 

факторів, що впливають на якість 

товарів народного споживання. 

Фактори впливу на товар до 

початку його споживання. 

Генетично модифіковані 

організми. 

Лаборат

орна 

робота 

12 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 12 

тиждень 

навчання 

Поняття про екологічну культуру 

та її складові. Сучасні 

філософсько-методологічні 

концепції розвитку 

природоохоронної свідомості.  

Лекція 

13 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 13 

тиждень 

навчання 

Поняття про екологічний та 

моральний імперативи. 

Раціонально організоване 

суспільство. 

Лаборат

орна 

робота 

13 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 13 

тиждень 

навчання 

Характеристика та основні засади 

стійкого розвитку суспільства, що 

самопідтримується (за 

матеріалами екологічних 

конгресів у Ріо-де-Жанейро, 

Йоханесбурзі, Токіо). 

Лекція 

14 

1-3 Згідно теми лекції; 

2 год. 

0 14 

тиждень 

навчання 

Характеристика та основні засади 

стійкого розвитку суспільства, що 

самопідтримується (за 

матеріалами екологічних 

конгресів у Ріо-де-Жанейро, 

Йоханесбурзі, Токіо). 

Лаборат

орна 

робота 

14 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 14 

тиждень 

навчання 

Правові аспекти раціонального 

природокористування. Екологічне 

право в Україні.  

Лаборат

орна 

робота 

15 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття;  

2 год. 

3 15 

тиждень 

навчання 

Поняття про екополітику. 

Екоконверсія нації. 

Лаборат

орна 

робота 

16 

1-3 Згідно теми 

лабораторного 

заняття; 

2 год. 

3 15 

тиждень 

навчання 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 48 балів студент отримує за захист лабораторних 

занять, 2 бали – за захист індивідуального завдання.  

Максимальна кількість балів за теоретичне та 

практичне навчання – 50 балів. Екзаменаційна 

робота оцінюється в 50 балів. Загальна сума – 100 

балів.  

Вимоги до письмової роботи Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є 

виключно оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються 

Лабораторні заняття Кожне лабораторне заняття оцінюється в 3 бали, 2 

бали студент може отримати за оформлення і 

презентацію індивідуального завдання. Без захисту 



індивідуальної роботи студент не допускається до 

екзаменаційної роботи. 

8. Політика курсу 

Всі лабораторні заняття проводяться із дотриманням етичних стандартів професії. Екзаменаційну 

оцінку можна оскаржувати згідно Положення про організацію навчання. 

9. Рекомендована література 

Основна:  
1. Соломенко, Л. І. Екологія людини [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. І. Соломенко. – К. : 

ЦУЛ, 2016. – 120 с.  

2. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Олді-плюс, 2017. – 340 с. 

http://oldiplus.com/index.php?route=product/product&path=65&prod uct_id=161  

Додаткова:  
3. Кириєнко Т. В. Екологія людини: курс лекцій для студентів природничо-географічного 

факультету спеціальності 6.040102 Біологія* ОКР «бакалавр». – Вінниця: ПП «Друкарня 

«Твори»», 2015, 2015. – 176 с.: іл. 
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