
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: Екології 

Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація):  242 «Туризм» 

                                                           

  

 

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 48 (лекції - 16 , практичні -  32, семінарські - 0,  

  лабораторні - 0 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Головна мета дисципліни «Екологія» – засвоєння і формування знань про основні 

закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних 

та техногенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи управління 

процесами природокористування. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів 

навички практичного використання методів екологічного моніторингу та аналізу стану 

довкілля. Завдання дисципліни: засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з 

прогнозування екологічних наслідків діяльності людини, побудови моделей їхнього 

розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на 

збереження екологічної рівноваги та покращення екологічного становища. 

 

 

Результати навчання: 

 

знати:  
причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз; 

основні положення та структуру екології; 

особливості будови біосфери, закономірності її функціонування; 

роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ. 

 

вміти: 

використовувати Закон України “Про охорону довкілля”,  

знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;  

ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і 

нормативними документами;  

вести природоохоронну роботу серед населення;  

робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій. 

 

 

 

Форма  звітності:_____________________екзамен______________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____        українська                ___________                          

 

 

Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//***   

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету) 

 

 

 

http://www.xxxx.xx/infopaket/***
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спеціальність  ________________________________________________________ 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24 Сфера обслуговування (шифр і 

назва) 
Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  

 (шифр і назва) 

Модулів –  

Спеціальність: 

242 Туризм 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  1-й -й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  90 
1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

____________________ 

 

16  год.  год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

42  год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

іспит  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 40% і 60% 

для заочної форми навчання –   

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Навчити студентів методології екологічних досліджень.  

Завдання: 

1. Довести до студентів теоретичні засади екології як науки і навчальної дисципліни  

2. Довести до студентів методику екологічних досліджень 

В результаті вивчення курсу студент повинен 

знати:  

причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз; 

основні положення та структуру екології; 

особливості будови біосфери, закономірності її функціонування; 

роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ. 

вміти: 

використовувати Закон України “Про охорону довкілля”,  

знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;  

ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і 

нормативними документами;  

вести природоохоронну роботу серед населення;  

робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Предмет, об’єкт і система головних понять екології 



Тема 2. Поняття екологічного чинника. Абіотичні чинники та їхня характеристика 

Тема 3. Біотичні і антропічні чинники середовища 

Тема 4. Популяційний рівень організації біологічних видів 

Тема 5. Компоненти екосистеми і чинники, що забезпечують її функціонування 

Тема 6. Біосфера як глобальна екосистема 

Тема 7. Методи визначення якості та обсягу забруднення 

Тема 8. Юридичне право та його роль в охороні довкілля 

Змістовий модуль 2. 

Тема 9. Сучасна екологічна ситуація в Україні 

Тема 10. Система керування якістю природного середовища: екологічний моніторинг та 

екологічна експертиза 

Тема 11. Біоіндикація та її роль в екологічних дослідженнях 

Тема 12. Форми охорони природи. Категоризація природоохоронних територій 

Тема 13. Автотранспорт – головний забруднювач атмосфери 

Тема 14. Відходи виробництва і споживання, їхній вплив на довкілля 

Тема 15. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ століття 

Тема 16. Джерела міжнародного права охорони навколишнього середовища 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Предмет, об’єкт і система 

головних понять екології 

6 2 2   1       

Тема 2. Поняття екологічного 

чинника. Абіотичні чинники та їхня 

характеристика 

6 2 2   2       

Тема 3. Біотичні і антропічні 

чинники середовища 

5 2 2   2       

Тема 4. Популяційний рівень 

організації біологічних видів 

6 2 2   1       

Тема 5. Компоненти екосистеми і 

чинники, що забезпечують її 

функціонування 

5 2 2   2       

Тема 6. Біосфера як глобальна 

екосистема 

6 2 2   1       

Тема 7. Методи визначення якості 

та обсягу забруднення 

6 2 2   2       

Тема 8. Юридичне право та його 

роль в охороні довкілля 

5 2 2   2       

Разом за змістовим модулем 1 45 16 16   13       

Змістовий модуль 2.  

Тема 9. Сучасна екологічна 

ситуація в Україні 

6 2 2   1       

Тема 10. Система керування якістю 

природного середовища: 

екологічний моніторинг та 

екологічна експертиза 

6 2 2   1       

Тема 11. Біоіндикація та її роль в 

екологічних дослідженнях 

6 2 2   2       

Тема 12. Форми охорони природи. 

Категоризація природоохоронних 

територій 

6 2 2   2       

Тема 13. Автотранспорт – головний 

забруднювач атмосфери 

5 2 2   2       

Тема 14. Відходи виробництва і 

споживання, їхній вплив на 

довкілля 

5 2 2   2       

Тема 15. Сталий розвиток як 

парадигма суспільного зростання 

ХХІ століття 

6 2 2   1       

Тема 16. Джерела міжнародного 

права охорони навколишнього 

середовища 

5 2 2   2       

Разом за змістовим модулем 2 45 16 16   13       

Усього годин  90 32 32   26       

 

 



5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет, об’єкт і система головних понять екології 1 

2 Поняття екологічного чинника. Абіотичні чинники та їхня характеристика 1 

3 Біотичні і антропічні чинники середовища 1 

4 Популяційний рівень організації біологічних видів 1 

5 Компоненти екосистеми і чинники, що забезпечують її функціонування 1 

6 Біосфера як глобальна екосистема 1 

7 Методи визначення якості та обсягу забруднення 1 

8 Юридичне право та його роль в охороні довкілля 1 

9 Сучасна екологічна ситуація в Україні 1 

10 Система керування якістю природного середовища: екологічний моніторинг та екологічна 

експертиза 

1 

11 Біоіндикація та її роль в екологічних дослідженнях 1 

12 Форми охорони природи. Категоризація природоохоронних територій 1 

13 Автотранспорт – головний забруднювач атмосфери 1 

14 Відходи виробництва і споживання, їхній вплив на довкілля 1 

15 Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ століття 1 

16 Джерела міжнародного права охорони навколишнього середовища 1 

 Разом 16 

 

6. Теми практичних занять 

7. Теми лабораторних занять 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 Історія виникнення та формування науки екологія 1 

2 Екологічні дослідження в Україні 2 

3 Ставлення до природи наших предків 2 

4 Міждисциплінарний та інтегральний характер екології 2 

5 Екологічна роль функціонування основних закономірностей географічної оболонки 2 

6 Природні ресурси - як основний об'єкт природокористування 1 

7 Соціум - як унікальний феномен у світовому просторі 2 

8 Основні екологічні проблеми збереження довкілля в Україні 2 

9 Види та джерела антропогенного забруднення довкілля 2 

10 Санітарно-захисні зони та їх характеристика 1 

11 Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи 1 

12 Поняття про Червону та Зелену книги України 1 

13 Формування природно-заповідного фонду України 2 

14 Суть і основні поняття закону України «Про    охорону навколишнього природного 

середовища України» 

1 

15 Міжнародні організації в галузі охорони довкілля 1 

16 Концепція Сталого розвитку і Україна 2 

17 Екологічна безпека важлива складова соціальне-екологічної політики 1 

 Разом 26 

9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

                                                          11. Методи контролю 

Контроль знань студентів проводиться в процесі читання лекцій, а також  після 

кожного змістовного модуля шляхом тестування.                                                                    
12. Розподіл балів, які отримують студентиПриклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 



Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 

1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка  

ECTS 
Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  

кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 
13. Методичне забезпечення 

Для підготовки лабораторних занять рекомендовано: 

1. Назарук М.М., Сенчина Б.В. Практикум із основ екології та соціоекології. Павчлюс. 

Львів: Афіша. 2000. - 116 с. 

Для підготовки тем модулів рекомендовано  

2. Навч. носіб. Назарук М. М. Соціоекологія. Словник -довідник. -Львів: ВНТЛ, 1998. – 

172 с. 

Для підготовки кожної теми в підручнику дано список додаткової літератури. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Основи соціоекології: навч. посіб./ за редакцією Г.О.Бачинського. - К.: Ви їда школа, 

1995 – 238с. 

 

1. Допоміжна 
2. Назарук М.М. Основи екології та соціоекологія. Навч.посіб.- Львів: Афіша. 2000. -256 с.. 

3. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. -Львів, 1997. - 256с. 

4. Гирусов О.В ОсновьІ социальной екологии / Учебн. Пособ. --М.:РУДН. 1998. -172 с. 

5. Марковим Д.Ж. Социальная екология. - М., 1997 

6. Салтовський О.І. Основи соціальної екології/У Курс лекцій -К.: МЛУ 11,1997. – 168 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
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