
Екологія людини 

 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

п’ятий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 30, практичні – 

16. 

Лектори: 

канд. тех. наук, доцент Сеньків В.М. 

Результати навчання: 

– розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду;  

– брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля;  

– отримуватися санітарно-гігієнічних вимог і безпеки праці, планувати заходи з 

профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності, аналізувати й усувати 

причини нещасних випадків;  

– розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та 

вражаючих факторів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– метеорологія та кліматологія,  

– гідрологія,  

– популяційна екологія,  

– загальне землезнавство,  

– загальна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Предмет, завдання, методи екології людини. Становлення екології людини як науки. 

Методологічні, методичні та загально-наукові проблеми антропоекології. Основні напрямки 

антропоекологічних досліджень. Екологія особистості. Біологічне та соціальне в людині. 

Популяційна та расова структура людства. Ознаки представників основних рас. Етнічна 

структура. Поняття про етнос, народність, націю. Класифікація етносів. Особливості міст і 

сіл як антропоекосистем. Урбанізація та її вплив на людину. Метеокліматичні фактори. 

Вплив хімічних і фізичних факторів атмосфери на людину. Сонячна радіація. Біологічні 

ритми в житті людини. Хронобіологічна норма і хронотип людини. Харчування людини як 

екологічний фактор. Поживні речовини і харчові продукти. Роль води в житті людини. 

Взаємодія людини з іншими живими організмами. Адаптація людини. Забруднення 

навколишнього природного середовища та здоров’я людини. Здоров’я людини і хімічні 

забруднювачі. Поліциклічні ароматичні вуглеводні. Пестициди, нітрати. Вплив мінеральних 

волокон та поверхнево-активних речовин. Лікарські препарати. 

Радіоактивне забруднення. Гостре радіаційне ураження. Електромагнітне забруднення. 

Вплив акустичного та вібраційного забруднення на людину. Фактори здоров’я людини. 

Критерії здоров’я людини. Поняття про цілісність особистості: фізична, психічна та 

моральна цілісність. Напрямки поліпшення здоров’я людини. Самодіагностика та 

профілактика захворювань. Самокорекція імунітету. Руйнівна дія стресу. Психологія людини 

в умовах екологічної кризи. Методи подолання стресу (медитація, психотерапія, самогіпноз). 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

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

– підсумковий контроль: екзамен у п’ятому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


