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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Шевчук Вікторія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, 

електронна адреса: viktoriya.shevchuk2017@gmail.com 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 9 «Екологія (фахове спрямування)» 

кількість кредитів ECTS – 3; кількість годин – 90, у тому числі 60 

аудиторних годин, 30 години самостійної роботи. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, ІІІ семестр. 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної програми 

«Екологія (фахове спрямування)» належить до нормативної навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу математичної та природничо-наукової 

підготовки; 

при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Ботаніка», «Фізика з основами біофізики», 

«Мікробіологія», «Ґрунтознавство з основами геології». 

основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Радіобіологія» «Агрохімія», 

«Землеробство», «Біологічний захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Екологія (фахове спрямування)» – це наука, що 

вивчає взаємозв'язок між організмами та їх угрупованнями із середовищем їх 

існування. Вона має теоретичний і прикладний аспекти. Теоретичний аспект 

екології спрямований на встановлення закономірностей у взаємовідносинах між 

живими організмами і навколишнім природним середовищем, а прикладний 

аспект - використання цих закономірностей у повсякденній діяльності людського 

суспільства для створення задовільних умов існування. Нині жодне з великих 

практичних питань не вирішується без урахування зв’язків між живими й 

неживими компонентами природи. Саме екологія є науковою базою 

раціонального природокористування. 

«Екологія (фахове спрямування)» забезпечує формування базових 

екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного 

не тільки грамотно, науково обґрунтовано користуватися та захищати природу, 

але і здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості 

населення, набуття необхідних умінь, щодо прийняття відповідних рішень тощо. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення курсу екології 

полягає в освоєнні студентами теоретичних знань взаємозв'язку живих організмів з 

довкіллям, забезпечення екологічної безпеки, раціональному природокористуванню і 

відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав громадян і держави в 

застосуванні набутих екологічних знань на практиці, дозволяє  правильно  

орієнтуватися серед екологічних проблем та займати в потрібних випадках 

мотивовану громадянську позицію. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни є розкрити предмет, методи і місце 

екології в системі соціально-економічних дисциплін, висвітлити її зміст і засади. 

Ознайомлення з основними розділами екології, спираючись на сучасні досягнення 

екологічної науки і практики, з принципами раціонального (оптимального) 
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природокористування, сприяння формуванню екологічного світогляду майбутніх 

фахівців. 

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття. 

5.4. План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
 

 

Назва теми 
Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 
кількість 

годин лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

1 Природничі основи екології 2 2 4 

2 Методи дослідження та історія екології 4 4 4 

3 Аутекологія 4 4 4 

4 Екологія популяцій 4 4 4 

5 Біоценологія – вчення про природну 
систему 

4 4 4 

6 Біогеоценологія – структура і динаміка 
розвитку 

4 4 4 

7 Біосфера – її властивості та еволюція 4 4 4 

8 Прикладна екологія 4 4 2 
 Разом 30 30 30 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 
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Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Агроекологія: Навчальний посібник / М. М. Городній, М. К. Шикула, 

І. М. Гудков; Ред. М. М. Городній. - К.: Вища школа, 1993. - 416 с. 

2. Білявський Г.О. Екологія / Г.О. Білявський К.: Либідь, 2006. - 500 с. 

3. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник. Міністерство освіти і 

науки України. 2-е вид. К.: Либідь, 2005. 408 с. 

4. Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього 

середовища.: Підручник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. Вид 3-

є, доп . Львів: Афіша, 2001. 272 с. 

5. Джигирей В.С Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища: навч. посіб. для студ. вузів / В.С Джигирей. 2-е вид., стер. К.: 

Знання, 2002. 203 с. 

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

середовища: навч. посіб для студ. вузів / В. С. Джигирей. К.: Знання, 2000. 204 

с. 

7. Долгілевич М.Й. Метеорологія та кліматологія: Навчальний 

посібник. Житомирський державний технологічний інститут.2-е вид., 

перероб. і доп. Житомир: ЖДТУ, 2006. 325 с. 

8. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: навч. посіб. для студ. 

Вузів. Суми: Унів. книга, 2003. 416 с. 

9. Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник / А. Ф. Потіш, В. 

Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, 3. Я. Козак. Львів: Новий Світ-2000, 2003.  296 с. 

10. Кохно М.А., Каплуненко М.Ф. Життя лісу: лісорозведення. К.: Рад. 

шк., 1974. 144 с. 

11. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібн. для 

студ. вуз. / МАУПК. К.: МАУП, 2000. 234 с. 

12. Кучерявий В.П. Екологія: підруч. для студ. вузів. 2-е вид. Львів: 

Світ, 2001. 481 с. 

13. Куценко О.М., Писаренко О.М. Агроекологія: Підручник. К.: 

Урожай, 1995. 256 с. 

14. Марчак А.В. Ліс і довкілля: навч. посіб. для студ. вузів .Вінниця: 

Фитон. 1998. 200 с. 

15. Мусієнко М.М., Серебряков М.М., Брайон О.В. Екологія. Охорона 

природи: словник-дов. Київський нац. ун-т ім. Т. А. Шевченка. К.: Знання, 

2002. 550 с. 

16. Мудрак О.В. Екологія: навч. посіб. М-во освіти і науки України, 

1 Підготовка до 

практичних занять 
25 щотижнево Усне та 

письмове 

(тестове) 

опитування 

2 Виконання 

індивідуальних завдань 

5 2 рази на 

семестр 

Усне 

опитування 

 Разом 30 - - 



Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: Міська друкарня, 

2006. 502 с. 

17. Основи екології: Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів / О.М. Адаменко, Я.В. Коденко, Л.М. Консевич. Інститут 

менеджменту та економіки "Галицька академія". - 2-е вид. К.„ 2005. 320 с. 

18. Основи екології та екологічного права: Навчальний посібник / 

Міністерство освіти і науки України Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга, Д.С. Цалін 

та ін.; За ред. Ю.Д. Бойчука, М.В. Шульги. 2-е вид., випр. і доп. К.: Княгиня 

Ольга, 2005. 368 с. 

19. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія. 

Практичний курс: [посіб.]. Ч. 1. Чернівці: Рута, 2003. 320 с. 

20. Чайка В.Є. Екологія: навч. посіб. для студ. вузів. Вінниця: Книга 

Вега, 2002. 408 с. 

Додаткова література 

1. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД – К.: Знання, 1991. 48 с. 

2. Білявський Г.О., Буйленко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології 

- теорія та практикум. К.: «Лібра», 2002. 351с. 

3. Бронштейн Д.А. Современньїе средства измерения загрязнений 

атмосфери. Л: Гидрометеоиздат, 1989. 325 с. 

4. Величко В. А. Екологія родючості ґрунтів. Над. наук, центр «Ін-т 

ґрунтознавства та агрохімії їм. О. Н Соколовського», Над. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. К.: Аграр. наука. 2010. 271 с. 

5. Гайнріх Д. Екологія: [пер. з 4-го нім. вид.]. К.: Знання-Прес, 2001. 287 

с. 

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

середовища. К.: «Знання», 2000. 203 с. 

7. Закон України про охорону навколишнього середовища. К.: 

Мінекобезпеки, 1991. 

8. Ільєнко Р. Ю. Екологія для всіх: слов.- довід. Вид. 2-ге, стер. - К.: 

ЦУЛ, 2006. 155 с. 

9. Кучерявий В.П. Екологія: підруч. для студ. вузів. Львів: Світ, 2000. 

500 с. 

10. Лабораторний та польовий практикум з екології : навч. посіб. для 

студ. вузів, аспірантів, виклад. / під ред. В.П. Замостяна, Я.П. Дідуха; Над. 

ун-т «Києво-Могилянська Академія». К.: Фітосоціоцентр, 2000. 215, [1] с. 

11. Писаренко В. М. Агроекологія: [навч. посіб. ]. Полтава: [б. в.], 2008. 

255 с. 

12. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: навч.посіб. для 

студ. вузів / І.В. Марисова. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Унів. книга, 2005. 127 с. 

13. Мороз І. В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології: 

навч. посіб для студ.,. К.: Вища школа, 1994. 239 с. 



14. Трегобчук В., Сахаев В. Київ: екологія та економіка міста. К.: 

Знання, 1992. 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та 

ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, 

виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль 

(контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль (іспит в 

усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом семестру набрав 

(отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим 

при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є 

виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасне виконання самостійної роботи, заохочення студентів 

до науково-дослідної роботи. 

 


