
Вступ до спеціальності 

 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

третій 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 150(кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 30, 

практичні – 30. 

Лектори: 

Викладач  кандидат біологічних наук, доцент Цайтлер М.Й. 

Результати навчання: 

• Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування.  

•  Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального природокористування. 

• Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень.  

• Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

• Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

• Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля.  

• Аналізувати структурні схеми сучасної екології різних фахівців та підходів. 

• Пояснювати теоретичні засади системного підходу у науці та екології. 

• Розкривати суть основних принципів та властивостей систем. 

• Малювати cхеми сучасної екології, структури систем. 

• Пояснювати систему екологічної освіти України та модель фахівця-еколога. 

• Характеризувати предмети навчальних планів підготовки екологів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– Загальна екологія; 

– Загальне землезнавство; 

Зміст навчальної дисципліни: 

Сучасна екологія комплексна міждисциплінарна галузь знань.Становлення екології як 

науки. Наукові передумови зародження екології. Історичні етапи розвитку екології. 

Особливості розвитку екології у другій половині ХХ століття. Погляди та дискусії вчених 

щодо об’єктів, предмету та структури сучасної екології. Поняття мегаекологія. Структурні 

схеми екології за М.Реймерсом, Г.Білявським, Я.Дідухом, В.Добровольським, 

В.Кучерявим. Екологія та біологія. Зародження екології у надрах біології. Предмет та 

об’єкти біоекології. Поняття жива речовина. Рівні організації живого – молекулярно-

генетичний, організмовий, популяційно-видовий, біоценотичний, біосферний. Рівні 

дослідження живого в біоекології – субмолекулярний, молекулярний, клітинний, 

тканинний, організмовий, популяційний, видовий, біоценотичний, екосистемний, 

біосферний. Основні розділи біоекології – аутекологія, демекологія, синекологія, 

екосистемологія. Структура біоекології за Ю.Одумом. Зв’язки сучасної екології з 

фундаментальними науками (фізика, математика, хімія, географія) та теоретично-

прикладними науками (геологія, геохімія, топографія, ґрунтознавство, гідрологія, 

метеорологія, картографія). Екологія та галузеві підрозділи діяльності сучасної людини. 

 Екологічні аспекти енергетики, промисловості, транспорту, техніки, сільського 

господарства, військово-промислового комплексу, космічної діяльності, житлово-

комунального господарства. Містобудування та урбоекологія. Структура та основні 



положення Концепції екологічної освіти України. Мета, основні завдання та напрямки 

екологічної освіти. Екологічна освіта в установах Міністерства освіти і науки. Екологічні 

Інтернет ресурси. Роль громадськості та громадських об’єднань у реалізації завдань 

екологічної освіти. Спеціальність екологія – вибір абітурієнта. Місце екології у структурі 

освітніх напрямів та спеціальностей вищих навчальних закладів України.  Система вищих 

навчальних закладів в Україні. Багатоступенева система підготовки фахівців. Освітно-

кваліфікаційні рівні. Навчальні плани підготовки фахівців-екологів та їх структура. 

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка екологів. Предмети природничо-наукової 

підготовки навчального плану. Професійно-практична підготовка екологів. Принципи 

розподілу предметів різних циклів навчального плану по роках та семестрах. Аналіз 

структури навчальних дисциплін. Особливості навчального навантаження студентів. 

Науково-пошукові та кваліфікаційні роботи екологів. Підготовка науково-педагогічних 

працівників у галузі екології. Ринок праці та його екологічний й природоохоронний 

сегмент. Місце екології та екологічних негараздів серед усвідомлених проблем українців. 

Екологія у політичній сфері. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, підсумкова контрольна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


