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Посада Викладач вищої категорії 

Науковий 

ступінь 
- 

Вчене звання - 

Контактний 
тел.: 

(0412) 26-24-06 

Е-mail zhuravell-svetlana@ukr.net 

Робоче місце Ауд. 51 

Статус дисципліни 
Вибірковий компонент ОПП циклу 

загальної підготовки ВВЗЗП.7 

Час та місце проведення 
3 семестр (згідно з розкладом 

навчальних занять) 

Кількість кредитів 3 кредити (90 год.) 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (zhatk.zt.ua) 
 

Пре-реквізити навчальної дисципліни: біології, фізики, хімії, 

соціології, географії, економіки, менеджменту. 

Пост-реквізити: викладання дисциплін охорона праці, охорона праці в 

галузі, біоенергетичні системи в АПК. 
Характеристика дисципліни: 

Призначення навчальної дисципліни: «Основи екології» є вивчення головних 

положень сучасної екології та основних питань охорони і раціонального 

природокористування й ресурсозбереження відповідно до умов сільськогосподарського 

виробництва, щоб майбутній спеціаліст був озброєний відповідними правовими, 

еколого-економічними знаннями та ніс громадську відповідальність за власну 

професійну діяльність. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи екології» є вивчення 

закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для 

забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-

https://learn.zhatk.zt.ua/
https://learn.zhatk.zt.ua/


економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективного 

впровадження природоохоронних заходів. 

Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки молодших 

бакалаврів спеціальності 208 «Агроінженерія» студенти повинні: 

знати: 

- основні теоретичні положення та структуру сучасної екології; 

- особливості будови біосфери, закономірності її функціонування; 

- роль взаємозв’язків усіх природних процесів і явищ; 

- причини та наслідки розвитку локальних, регіональних і глобальних екологічних 

криз; 

- стан природних ресурсів і причини виникнення кризових екологічних явищ в 

основних регіонах України; 

- особливості ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно 

забруднених територіях; 

- основи економіки та стратегії природокористування; 

- закони і постанови уряду України з питань охорони природи; 

- шляхи поліпшення екологічної ситуації. 

вміти: 

- застосовувати базові фундаментальні екологічні знання під час формування 

особистого ставлення до об’єктів природи й суспільства; 

- робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; 

- ефективно користуватися екологічними довідниками, національними 

законодавчими і нормативними документами; 

- користуватися дозиметричними і радіометричними приладами, проводити на них 

вимірювання та роботи відповідні висновки; 

- брати участь у вирішенні районних, галузевих і національних екологічних 

проблем; 

- вести природоохоронну роботу серед населення. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

освітньої програми: 

ЗК.2 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. 

ЗК.6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність бути 

критичним і самокритичним. 

ЗК.7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність працювати в 

команді виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК.9 Здатність вибирати комплектувати, експлуатувати машини та використовувати 

техніку і обладнання відповідно до вимог екології, хімічних процесів принципів 

оптимального природокористування й охорони довкілля. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

ПРН14. Оцінювати роботу та комплектувати машин і засоби механізації за критеріями 

екологічності та вживати заходів зі зниження негативного впливу техніки на 

екосистему. 

 



 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

 
№ 

тижня 
Назва теми 

Форма вивчення та 
кількість годин 

Завдання до самостійної 
роботи студента (СРС) 

 

1. 

Тема 1. Екологія - 

теоретична основа 

раціонального 

природокористування. 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

  

Екологія і сільське 
господарство. Агроекологія 
та її основні завдання. 

 

 

2. 

Тема 2. Біосфера і 

перетворювальна діяльність 

людини. 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.)  
Вплив антропогенного 

фактора на кругообіг 

речовин та енергії у 

біосфері. Ноосфера як 

якісно нова форма 

організації біосфери. 

Природні ресурси 

біосфери та їх 

використання. 

 

 

3. 

Тема 3. Організація і 

функціонування 

екологічних систем 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Можливості правління 

продуктивністю 

агробіогеоценозів методами 

селекції, гібридизації, 

генетики, оптимізації 

екологічних факторів. 

 

 

4. 

Тема 4. Сучасні екологічні 

проблеми охорони природи 

в сільськогосподарському 

виробництві. 

Лекція (4 год.), 
СРС (4 год.), 

Практичне заняття 
(2 год.) 

Забруднення довкілля як 

найважливіша екологічна 

проблема. Класифікація 

забруднень природного 

середовища. 

Найпоширеніші і 

найнебезпечніші 

забруднювачі довкілля. 

5. Тема 5. Охорона 

атмосферного повітря. 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.), 

Практичне заняття 
(2 год.) 

Шкідлива дія забрудненого 

повітря на людей, тварин, 

рослин. ГДК 

забруднювальних речовин в 

атмосферному повітрі 

населених пунктів. 

 

 

6. 

Тема 6. Охорона і 

раціональне використання 

водних ресурсів. 

Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.), 

Практичне 

заняття (2 год.) 

Проблеми від зростання 

споживання води. Збільшення 

споживання води 

промисловістю, в сільському 

господарстві та для побутових 

потреб. 

7. 
Тема 7. Охорона літосфери. Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.), 

Практичне заняття 

(2 год.) 

Забруднення та засмічення 

ґрунтів. Класифікація 

ґрунтових забруднень. 

Забруднення ґрунтів, 

пов’язане з використанням у 

сільському господарстві 

хімічних речовин та його 

екологічними наслідками 

 

 



8. 
Тема 8. Охорона 

рослинного і тваринного 

світу. 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.), 

Практичне заняття 

(2 год.) 

Значення тварин у природі і 

житті людини. Причини 

вимирання тварин. Рідкісні та 

зникаючі види фауни України. 

Охорона тваринного світу. 

Рибні ресурси України та їх 

охорона. 

9. Тема 9. Організація 

сільськогосподарського 

виробництва на 

радіоактивно забруднених 

територіях. 

Лекція (2 год.), 
СРС (6 год.), 

Практичне заняття 
(2 год.) 

Засоби зниження надходження 

радіонуклідів у 

сільськогосподарські рослини 

та в організм 

сільськогосподарських тварин. 

Очищення продукції 

рослинництва та продукції 

тваринництва від 

радіонуклідів технологічною 

переробкою. 

 

10. Тема 10. Довкілля і 

здоров’я населення. 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.), 

Практичне заняття 
(2 год.) 

Якість води і стан здоров’я 

людей. Радіація і здоров’я. 

Методи виведення шкідливих 

речовин з організму людини. 

 

11. Тема 11. Основи економіки 

природокористування. 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.) 

Збитки від забруднення 

довкілля. Платність 

природокористування. 

 

12. Тема 12. Організаційна та 

стратегічна система 

раціонального 

природокористування 

Лекція (2 год.), 
СРС (4 год.) 

Роль громадськості України в 

охороні довкілля 

Література: 

 

1. Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. Біологія і екологія: підруч. для 

10 кл. закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту. Київ: Школяр, 2018. 

216 с. 

2.  Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посібн. Київ: Кондор, 2008. 148с. 

3. Батлук В.А. Основи екології: підручник. Київ: Знання, 2007. 519 с 

4.  Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум: навч. посібн. 

Київ: Лібра, 2004. 376 с. 

5. Малимон С.С. Основи екології: підручник. Вінниця: Нова Книга, 2009. 240с. 

6. Мягченко О. П. Основи екології: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 

311с. 

7. Царик Л. П., Царик П. Л., Вітенко І. М. Екологія: підручник. Київ: Генеза, 2011. 

240с 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси 
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Контроль знань. 

Планується проведення поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль 

знань проводиться в усній формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу) або письмовій формі (тестові завдання). Підсумковий контроль знань 

здійснюється у формі заліку. 

 

Поточний контроль - 20%  

Контроль СРС - 20%  

Захист індивідуальних завдань - 30%  

Підсумковий контроль не менше - 30%. 

 

Шкала оцінювання: Національна та ЕСТS 
 

Сума балів за всі види 

Навчальної діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 A відмінно  

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

66-74 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язкове 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню 

підготовка до лекцій і практичних занять. Усі завдання, передбачені 

програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої 

освіти відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час 

консультації викладача. 
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