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1. Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Вступ до екологічної 
діяльності”) 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної  
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 
1,5 

Галузь знань – 10 
Природничі науки  

(шифр, назва) 
 

Нормативна 
(за вибором студентів) 

Вступ до фаху немає 

Модулів - 1 101 Екологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 
1-й немає 

Змістових модулів - 1 Спеціальність 
(професійне спрямування) 

 
Екологія та охорона 

навколишнього 
середовища 

Семестр 
Курсова робота - 
немає 

2-й немає Загальна кількість 
годин – 33 

Тижневих годин: 
аудиторних – 0,5 
самостійної роботи 
студента – 20 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:  

 
бакалавр 

Лекції 
16 немає 

Практичні роботи 
16 немає 

Лабораторні роботи 
немає немає 

Самостійна робота 
20 год. немає 

ІНДЗ 
немає 

Вид контролю 
залік немає 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
 для денної форми навчання – 0,5 
 для заочної форми навчання – немає. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Дисципліна “Вступ до екологічної діяльності” призначена для підготовки 

бакалавра за спеціальністю 101 Екологія. 
 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основами екології 

землекористування, базовими законами функціонування різних складових 
землекористування; вивчення спеціальної екологічної термінології, причин та 
екологічних наслідків незбалансованого землекористування; оцінка можливих 
шляхів вирішення екологічних проблем різних видів землекористування. 
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Завдання курсу – набуття студентами теоретичних знань і практичних 
навичок для успішного засвоєння наукової інформації з фахових дисциплін 
спеціальності. Виконання завдання відбувається в чіткій та логічній 
послідовності: 

- засвоєння ключових понять і термінології землекористування; 
- вивчення властивостей і функцій землі; 
- ознайомлення з науковими основами розвитку ринкового 

землекористування; 
- аналіз земельно-ресурсного потенціалу України; 
- ознайомлення з концепційними засадами сталого землекористування; 
- 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен 
- знати: 
 сучасні глобальні і регіональні екологічні наслідки незбалансованого 

землекористування; 
- понятійну базу і наукову термінологію землекористування; 
- сучасний стан землекористування в Україні; 
- шляхи розв’язання екологічних проблем землекористування; 
- 
- вміти: 
- використовувати наукову термінологію при оцінці землекористування; 
- аналізувати різні системи землекористування і прогнозувати екологічні 

наслідки незбалансованого землекористування; 
- 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Наукові основи землекористування 
 

Тема 1. Понятійна база і термінологія землекористування. Ключові 
поняття землекористування. Земля як об’єкт управління. Земля як поверхня 
планети. Земля як предмет і засіб праці. Земля як предмет праці і знаряддя 
виробництва. Сучасний стан земель в цифрах і фактах. Організаційна структура 
управління земельними ресурсами України. 

Тема 2. Еколого-економічне значення землі. Системи земельних 
одиниць. Властивості землі. Функції землі. Суть і форми землекористування. 

Тема 3. Розвиток земельних відносин. Раціональне землекористування. 
Основні принципи використання землі. 

Тема 4. Законодавче забезпечення землекористування. Земельна 
реформа в Україні. Позитивні та негативні наслідки земельної реформи. 
Земельний кодекс України. 

Тема 5. Проблеми організації ефективного землекористування. 
Землевпорядкування – як функція управління земельними ресурсами. Природні 
та штучні екосистеми. 
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Тема 6. Земельно-ресурсний потенціал України. Вплив природно-
кліматичних умов на організацію використання земель. Земельні та ґрунтові 
ресурси. Лісові ресурси. 

Тема 7. Концепційні засади сталого розвитку землекористування. 
Розвиток землекористування. Реформування земельних відносин в населених 
пунктах. Формування ринку землі. Системна організація ландшафтів як чинник 
сталого землекористування. 

Тема 8. Види землекористування та їхні екологічні наслідки. 
Сільськогосподарське землекористування. Лісогосподарське 
землекористування. Землекористування в населених пунктах. 
Водогосподарське землекористування. Інженерно-господарське 
землекористування. Промислове землекористування. Землекористування в 
оборонних цілях. Землі з особливим правовим режимом використання. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Змістовий модуль 1. Наукові основи землекористування 
Тема 1. Понятійна база 
і термінологія 
землекористування. 

2  2          

Тема 2. Еколого-
економічне значення 
землі. 

2  2          

Тема 3. Розвиток 
земельних відносин. 2  2          

Тема 4. Законодавче 
забезпечення 
землекористування. 

2  2          

Тема 5. Проблеми 
організації ефективного 
землекористування. 

2  2          

Тема 6. Земельно-
ресурсний потенціал 
України. 

2  2          

Тема 7. Концепційні 
засади сталого розвитку 
землекористування. 

2  2          

Тема 8. Види 
землекористування та 
їхні екологічні 
наслідки. 

2  2          

Разом – зміст. модуль 1 16  16          
Усього годин 16  16          

 
Курсова робота   - -         
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Усього годин 16  16          
 

5. Теми семінарських занять 
У програмі семінарські заняття не заплановані 
 

6. Теми практичних занять 
№ 
п\п Назва теми Кількість 

годин 

1 

Практична робота № 1. Понятійна база і термінологія 
землекористування. Ключові поняття землекористування. Земля як 
об’єкт управління. Земля як поверхня планети. Земля як предмет і 
засіб праці. Земля як предмет праці і знаряддя виробництва. 
Сучасний стан земель в цифрах і фактах. Організаційна структура 
управління земельними ресурсами України. 

2 

2 
Практична робота №2. Еколого-економічне значення землі. 
Системи земельних одиниць. Властивості землі. Функції землі. Суть і 
форми землекористування. 

2 

3 Практична робота № 3. Розвиток земельних відносин. Раціональне 
землекористування. Основні принципи використання землі. 2 

4 
Практична робота № 4. Законодавче забезпечення 
землекористування. Земельна реформа в Україні. Позитивні та 
негативні наслідки земельної реформи. Земельний кодекс України. 

2 

5 
Практична робота № 5. Проблеми організації ефективного 
землекористування. Землевпорядкування – як функція управління 
земельними ресурсами. Природні та штучні екосистеми. 

2 

6 
Практична робота № 6. Земельно-ресурсний потенціал України. 
Вплив природно-кліматичних умов на організацію використання 
земель. Земельні та ґрунтові ресурси. Лісові ресурси. 

2 

7 

Практична робота № 7. Концепційні засади сталого розвитку 
землекористування. Розвиток землекористування. Реформування 
земельних відносин в населених пунктах. Формування ринку землі. 
Системна організація ландшафтів як чинник сталого 
землекористування. 

2 

8 

Практична робота № 8. Види землекористування та їхні 
екологічні наслідки. Сільськогосподарське землекористування. 
Лісогосподарське землекористування. Землекористування в 
населених пунктах. Водогосподарське землекористування. 
Інженерно-господарське землекористування. Промислове 
землекористування. Землекористування в оборонних цілях. Землі з 
особливим правовим режимом використання. 

2 

Разом 16 
 

7. Теми лабораторних занять 
У програмі лабораторні заняття не заплановані 

 
8. Самостійна робота 

№ 
п\п Назва теми Кількість 

годин 

1 Екологічна термінологія. Поняття і терміни в екології. Словник 
екологічних термінів. 2 

2 Екологічні функції ґрунтів. Атмосферні, літосферні, гідросферні і 
біосферні екологічні функції ґрунту. Біогеоценотичні функції ґрунту. 2 
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3 Земельні відносини в Українській РСР. Розвиток земельних 
відносин в різні роки радянської влади. 2 

4 

Історія розвитку земельних відносин в правових документах. 
Давні земельні акти (Месопотамія, Єгипет, Китай). Зміст і структура 
земельного кодексу України. Роль земельного кодексу для 
раціонального землекористува 

2 

5 Моніторинг земель. Роль і значення моніторингу земель. Еколого-
економічні основи для моніторингу земель. 2 

6 Природно-сільськогосподарське районування України. Значення і 
ефективність природно-сільськогосподарського районування.  2 

7 
Органічне землеробство. Історія виникнення. Суть і проблеми 
впровадження органічного землеробства. Поширення органічного 
землеробства в країнах світу. 

2 

8 
Структура земельних ресурсів України. Сучасний стан земельних 
ресурсів. Екологічні наслідки від нераціонального 
землекористування. 

2 

9 Заповідник Асканія-Нова. Історія створення заповідника. Роль і 
функції заповідника. 2 

10 Шацький національний природний парк. Історія створення 
національного парку. Роль і функції національного парку. 2 

Разом 20 
 

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) 
У програмі ІНДЗ не заплановані. 
 

10. Методи контролю 
 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка 
виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

 
11. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(іспит) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 М1 П1–8 Σ М2 П9–16 Σ 

9 2 х 8 25 9 2х8 25 
П1-8 – теми практичних робіт 
 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 
• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом (заліком), становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені (заліку) – 50 балів. 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію 
використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 
різними системами. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ЕСТS 
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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 
E 51–60 Достатньо 
 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів 

чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 
яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та 
F у шкалі ЕСТS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 
факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних 
дисциплін. 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти лекцій. 
 

13. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов В.А. Земельний 

менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 192 с. 
2. Сохни А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах 

ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2002. – 
252 с. 

1. Соловій І.П., Іванишин О.Т. Лавний В.В. та інші. Землекористування. – 
Львів: АФІША, 2005. 

2. Горлачук В.В. Еколого-економічні проблеми раціонального 
землекористування.-Львів,1996. 

4. Генсірук С.А. Регіональне природокористування.-Львів: Світ, 1992. 
5. ****** 

 
Допоміжна 

1. Земельний кодекс України: правова основа управління земельними 
ресурсами // За ред.. В.В.Горлачука. – Львів: НВФ-Українські технології, 2001. 

2. Коренюк П.І. Менеджмент навколишнього природного середовища.-
Дніпропетровськ: НГАУ, 2001. 

3. Осипчук С.О. Природно-сільськогосподарське районування України. – 
К.: Урожай, 2008. – 190 с. 

4. Ґудзь В.П., Примак І.Д., Рибак М.Ф. та ін. Адаптивні системи 
землеробства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 336 
с. 

5. Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. 
– К.: Урожай, 1988. – 256 с. 
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6. Чернявський О.А., Сівак В.К. Конструювання протиерозійних 
ландшафтів. Монографія. – Чернівці: Рута, 2005. – 296 с. 

7. Земледелие // Под ред. проф. С.А. Воробьева. – М.: Колос, 1972. – 512 
с. 
 

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 
 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка 
виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 
(іспит) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 М1 П1–8 Σ М2 П9–16 Σ 

9 2 х 8 25 9 2х8 25 
П1-8 – теми практичних робіт 
 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 
• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом (заліком), становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені (заліку) – 50 балів. 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію 
використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 
різними системами. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ЕСТS 

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 
E 51–60 Достатньо 
 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів 

чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 
яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та 
F у шкалі ЕСТS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 
факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних 
дисциплін. 

 
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
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Навчальна дисципліна “Вступ до фаху” оцінюється за модульно-
рейтинговою системою, яка складається із 2 модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 
шкалою. 

Контроль успішності навчальної діяльності студента поєднує контрольні 
заходи й практичну роботу. Академічні успіхи студента визначаються за 
допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з 
обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. 

Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний та 
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюють під час проведення 
практичних занять, який має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок 
студентом з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. Результати 
поточного контролю заносяться у журнал обліку відвідування занять 
студентами та їхньої успішності. 

До форм поточного контролю належить оцінювання: 
- рівня теоретичних знань, якості і правильності виконання практичних 

робіт (на семестр 16 робіт по 2 бали) – 32 балів; 
- модульні завдання (на семестр 2 модулі по 9 балів) – 18 балів; 
- Підсумковий контроль: залік – 50 балів. 
 
 
 
 
 
 
Автор             ___________________                       (Ямелинець Т.С.) 
                                       (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 
 

 
 
 
 
 
 

 


