


  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

ЕКОЛОГІЯ 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 50 4 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 40 86 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу “Екологія” - знайомити студентів з науковими 

уявленнями про взаємодію суспільства та різноманітних соціальних груп людей з 

оточуючим середовищем та основами охорони природи.. 

Основними завданнями курсу “Екологія” є: 

- ознайомлення з основними поняттями і принципами соціальної екології; 

- формування уявлення про особливості взаємодії суспільства і природи; 

- ознайомлення технологічними, економічними, медичними аспектами 

взаємодії суспільства та природи; 

- вивчення правових основ природокористування; 

- формування уявлення про екологічну освіту, екологічну культуру та 

екологічну свідомість.  

 
 

       4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Після вивчення курсу студенти будуть:  

- знати теоретичні основи про екологічну освіту, екологічну культуру та 

екологічну свідомість; 

- вміти визначати шляхи оптимізації державної політики екологічної 

політики на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях. 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.«Основні поняття та терміни» 

Лекція 1. Екологія як наука та система знань. 6 2 - - - - 4 

Лекція 2. Предмет вивчення екології, методи 

дослідження екосистем 

10 2 2 - - - 6 

Лекція 3.  Взаємодія суспільства і природи 10  2 - - - 4 

Лекція 4. Людина і навколишнє середовище 8      6 

Модульний контроль 2  

Разом 36 4 4 - - - 20 

Змістовий модуль 2 «Соціально-екологічні процеси» 

Лекція 5.Технологічні аспекти 

взаємодії суспільства та природи 

14 2 2 - 2 - 6 

Лекція 6. Економіка 

природокористування 

14 4 2 - - - 8 

Лекція 7. Медичні аспекти 

соціоекології 

14 2  - - - 6 

Лекція 8. Правові засади 

природокористування 

14 2  - 2 - 6 

Лекція 9. Екологічна освіта 14 2 2 - - - 6 

Лекція 10. Екологічна культура та 

екологічна свідомість 

14 4 - - - - 8 

Модульний контроль 2  

Разом 84 20 10 - 2 - 40 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 20 10 - - - 60 

        

 

 

 



 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.«Основні поняття та терміни» 
 

Лекція 1. Екологія як наука та система знань. 6 - - - - - 11 

Лекція 2. Предмет вивчення екології, методи 

дослідження екосистем 

10 - - - - - 11 

Лекція 3.  Взаємодія суспільства і природи 10 - - - - - 11 

Лекція 4. Людина і навколишнє середовище 8 - - - - - 11 

Модульний контроль 2  

Разом 36 4 4 - - - 44 

Змістовий модуль 2 «Соціально-екологічні процеси» 

Лекція 5.Технологічні аспекти взаємодії 

суспільства та природи 

14 - - - - - 11 

Лекція 6. Економіка природокористування 14 - - - - - 11 

Лекція 7. Медичні аспекти соціоекології 14 - - - - - 11 

Лекція 8. Правові засади 

природокористування 

14 - - - - - 11 

Лекція 9. Екологічна освіта 14 - - - - - 11 

Лекція 10. Екологічна культура та 

екологічна свідомість 

14 - - - - - 11 

Модульний контроль 2  

Разом 84 4 2 - 2 -  

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

-  

Усього 12

0 

4 2 - - - 110 

 

 

 

 

 



6. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Основні поняття та терміни» 

Лекція 1. Екологія як наука та система знань. 

Виникнення терміну «екологія». Розвиток екології як частини біології. Зв'язок 

екології з іншими науками. Сфери застосування екологічних знань. Екологічна 

піраміда. Харчовий ланцюжок. Хижацтво, паразитизм, симбіоз. Продуценти, 

консументи та редуценти. 

Ключові слова:  екологія, біологія, екологічні знання, екологічні дослідження 

Література [11-18, 22, 26-27, 29, 34] 

 

Лекція 2. Предмет вивчення екології, методи дослідження екосистем 

Екосистема як поняття. Поняття про фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз та 

біогеоценоз. Зв'язок біогеоценозів з кліматичними зонами Землі. Сучасні наукові 

методи дослідження – порівняльно-описовий, спостереження, експеримент, 

моделювання – та їх застосування для вивчення екосистем. 

Ключові слова: екосистема, фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз та 

біогеоценоз. 

 

Література [11-18, 26] 

 

Лекція 3.  Взаємодія суспільства і природи 

Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації. З історії становлення 

людини. Мисливсько-збиральницька культура. Епоха аграрної культури. Етап 

індустріального суспільства. Постіндустріальна епоха. Наростання безпосередньої 

незалежності суспільства від природи. Злиття регіональних екологічних криз у 

глобальну. Виникнення загрози глобальної екологічної катастрофи. 

Ключові слова: суспільство, природа, екологічна катастрофа, екологічні кризи. 

 

Література [11-18, 22, 26-27, 29, 34] 

 

Лекція 4. Людина і навколишнє середовище 

Середовище існування людини та його компоненти. Типологія (класифікація) 

поняття “навколишнє середовище”. Властивості навколишнього середовища 

(довкілля).  Енвайронментологія як наука про оточуюче людину середовище 

Людина і географічне середовище. Геосистеми та їх функціональні 

особливості. Зміни та перетворення природних процесів і компонентів природи 

господарською діяльністю. Підтримка динамічної рівноваги природних ландшафтів. 

Роль геоекології в оптимізації геоекосистем. Природно-заповідні території: їх 

типологія, значення. 

Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі. Джерела 
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забруднення, забруднювачі повітряного басейну, їх вплив на здоров’я людей. Заходи 

по запобіганню атмосферних забруднень. 

Людина і гідросфера. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини 

і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод. Проблема 

забруднення вод Світового океану та відродження малих річок. Принципи 

раціонального використання водних ресурсів. 

Педосфера, роль грунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей. 

Земельний фонд планети, України. Несприятливі природно-антропогенні процеси, 

що ведуть до деградації грунтів. Заходи для збереження та раціонального 

використання грунтів. 

Літосфера, земна кора. Геологічні процеси, що діють у літосфері. Надра-

мінеральна основа біосфери. Геологічне середовище. Причини нераціонального 

використання ресурсів надр. Заходи для раціонального використання ресурсів надр. 

Роль інженерної геології в розробці наукових основ. 

Поняття та структура біосфери. Основні закономірності розвитку біосфери. 

Організованість біосфери. Походження поняття "ноосфера". Розробка В.І.Вер-

надським теорії ноосфери. Специфіка ноосфери як сфери взаємодії суспільства та 

природи. Головні передумови переходу біосфери в ноосферу. 

Ключові слова: атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера. 

 

Література [11-18, 32, 34-40] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

«Соціально-екологічні процеси» 

Тема 5. Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи 

Поняття технології. Технологія як спосіб організації діяльності. Технологія як 

форма суспільної практики. Сутність технології: онтологічний та гносеологічний 

підходи. Управлінський аспект технології. Види технологій. Технологічні револю-

ції. Основні етапи третьої технологічної революції. Універсальність технологічного 

способу виробництва. Проблема глобальних технологій. Природозберігаючі та 

природовідновлюючі технолоії. Екологічно доцільні технології. Проблема природо-

згідності та природоподібності глобальних технології. 

Ключові слова: технології, екологізація, глобалізація. 

 

Література [11-18, 30, 35, 39-40] 

 

Тема 6. Економіка природокористування  

Види природокористування. Природні ресурси. Принципи раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Способи 

регулювання природокористування. Підходи до економічної оцінки впливу людини 

на природу. 

Ключові слова: природокористування, раціональне природокористування, 

охорона навколишнього середовища. 

 

http://books.br.com.ua/7551
http://books.br.com.ua/7546
http://books.br.com.ua/7546
http://books.br.com.ua/7541
http://books.br.com.ua/7541
http://books.br.com.ua/7539
http://books.br.com.ua/7539
http://books.br.com.ua/7536
http://books.br.com.ua/7536
http://books.br.com.ua/7534
http://books.br.com.ua/7532
http://books.br.com.ua/7530
http://books.br.com.ua/7530
http://books.br.com.ua/7528
http://books.br.com.ua/7528
http://books.br.com.ua/7526
http://books.br.com.ua/7524
http://books.br.com.ua/7524
http://books.br.com.ua/7522
http://books.br.com.ua/7522
http://books.br.com.ua/7520
http://books.br.com.ua/7520
http://books.br.com.ua/7195
http://books.br.com.ua/7192
http://books.br.com.ua/7192
http://books.br.com.ua/7190
http://books.br.com.ua/7190


Література [11-18, 24, 40, 42] 

 

Тема 7. Медичні аспекти соціоекології 

Екологія людини як наука. Актуальність екологічних аспектів в охороні 

здоров’я населення України. Географія здоров’я в Україні. “Екологічна нерівність” 

громадян України. Екологічна культура населення. 

Міжгалузева сутність механізмів управління екологенними захворюваннями. 

Міжгалузевий характер екологічних проблем і їх вирішення. Екологічна 

відповідальність. 

Сучасні екосоціальні системи. 

Нові аспекти екологічної політики. Сучасні аспекти безпечної 

життєдіяльності. Соціально-гуманітарні аспекти оптимізації екологічної політики. 

Ключові слова: медична екологія, екологічна нерівність, екологічні проблеми, 

сучасні екосоціальні системи. 

 

Література [11-19, 23, 28-29, 33, 38] 

 

Тема 8. Правові засади природокористування 

Поняття і ситема екологічного права. Поняття соціально-екологічної політики. 

Об'єкт і суб'єкт соціально-екологічної політики. Головна мета соціально-екологічної 

політики. Механізми реалізації соціально-екологічної політики. Екологічне 

законодавство України. Екологічні права та обов’язки громадян. Соціально-

екологічна політика держави.  

Міжнародне екологічне право. Основні інструменти здійснення соціально-

екологічної політики в країнах світу. Міжнародне співробітництво України в 

екологічній сфері. 

Ключові слова: природокористування, соціально-екологічної політики, 

екологічне законодавство, екологічна сфера. 

 

Література [1-18, 20-22, 24, 26-27, 31-32, 41] 

 

Тема 9. Екологічна освіта  

Суть поняття "екологічна освіта". Мета та специфіка соціально-екологічної 

освіти. Основні принципи природоохоронного просвітництва. Поняття соціально-

екологічних цінностей. Форми і методи екологічного навчання. Специфіка, основні 

принципи та комплексний характер соціально-екологічного виховання. Основні 

напрямки та засоби формування соціально-екологічної свідомості, соціально-

екологічної культури та соціально-екологічної відповідальності. 

Ключові слова: екологічна освіта, соціальні цінності, соціально-екологічної 

відповідальності. 

Література [11-18, 20-22, 24, 26-27, 31-32, 38, 41] 

 

Тема 10. Екологічна культура та екологічна свідомість 

Сутність та особливості екологічної культури. Функції екологічної культури. 

Екологічна культура особи. Культурні норми освоєння природи. Екологічна культу-



ра та антикультура. Екологічна етика та гуманізм. Екологічна культура як 

діяльність. 

Екологічна свідомість як сукупність поглядів, теорій та емоцій, що 

відображають проблеми взаємодії суспільства та природи. Предмет відображення 

екологічної свідомості. Особливості екологічної свідомості. Структура екологічної 

свідомості. Спеціалізований та масовий рівні екологічної свідомості. Основні 

функції екологічної свідомості.  

Ключові слова: екологічна культура, екологічна етика, екологічна свідомість. 

 

Література [11-18, 20-22, 24, 26-27, 31-32, 38, 41] 
 

 

Семінарське заняття 1. Екологія як наука та система знань та предмет 

вивчення екології, методи дослідження екосистем 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 10; 15; 16; 

Додаткові: 19-21; 23-25. 

 

Семінарське заняття 2. Людина і географічне середовище. Геосистеми та їх 

функціональні особливості.  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 10; 15; 16; 

Додаткові: 19-21; 23-25. 

 

Семінарське заняття 3. Літосфера та її структура.Поняття та структура 

біосфери та особливості. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 12; 15; 

Додаткові: 16; 20; 21; 23-25. 

 

Семінарське заняття 4. Технологічні аспекти взаємодії суспільства та 

природи 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 12; 15; 16; 18; 20; 

Додаткові: 21; 23-25; 28; 34. 

 

Семінарське заняття 5.Види природокористування та принципи 

раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 3; 8; 9; 

Додаткові: 15; 16; 20; 24; 25; 28. 

 

 

 

Семінарське заняття 6. Медичні аспекти соціоекології 

http://books.br.com.ua/7526
http://books.br.com.ua/7195


Рекомендовані джерела: 

Основні: 1-3; 13-16; 

Додаткові: 19; 20; 24; 25; 28. 

 

Семінарське заняття 7. Нові аспекти екологічної політики та сучасні аспекти 

безпечної життєдіяльності. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 2; 15; 16; 18-21;  

Додаткові: 24; 25; 28; 32; 33; 35 

 

Семінарське заняття 8. Поняття соціально-екологічних цінностей та форми і 

методи екологічного навчання. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 5-7; 11;  

Додаткові: 16; 20; 24; 25. 

 

Семінарське заняття 9. Екологічна культура та екологічна свідомість 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 15; 16;  

Додаткові: 20; 24-27. 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 10 10 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 10 100 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 55 - 162 

Максимальна кількість балів:  247 

247:100=2,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,47 = загальна кількість 

балів. 

- 



7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
1. Вчення Ч. Дарвіна про еволюцію людини і біосфери, основні потреби людини. 

2. Вернадський В.І. та його вчення про “ноосферу”. 

3. Класифікація природних ресурсів та загальні проблеми їх раціонального 

використання. 

4. Природні і антропогенні екологічні катастрофи та їх наслідки. 

5. Проблеми охорони озонового шару. 

6. Проблеми потепління клімату Землі. 

7. Методи визначення якості та обсягу забруднення. 

8. Заходи боротьби з забрудненням атмосфери. 

9. Забруднення морського середовища. 

10. Заповідні території України, їх проблеми та шляхи розвитку. 

11. Біосферні заповідники світу і України. 

12. Економічні проблеми природокористування, методи розрахунку витрат на 

природокористування. 

13. Сутність і значення екологічної експертизи. 

14. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: промисловості, сільського 

і лісового господарств, транспорту, комунального господарства, військової справи, 

науки і культури (одна галузь за вибором студента). 

15. Причини та наслідки аварії на ЧАЕС. Радіоактивне забруднення території 

України внаслідок цієї аварії. 

16. Проблеми урбанізації: соціально-екологічний і психологічний аспекти. 

17. Перспективи використання альтернативних джерел енергії в світі та в Україні. 

18. Екологічні функції води та її екологічне значення як найбільш розповсюдженої 

речовини на планеті. 

19. Правові основи охорони навколишнього природного середовища в Україні. 

20. Причини та наслідки електромагнітного забруднення навколишнього 

природного середовища. 

21. Демографічний вибух. Причини зменшення населення в розвинутих країнах. 

22. Причини зменшення населення в Україні. Коефіцієнт народжуваності та 

смертності. 

23. Особливості екологічного і біологічного моніторингу. 

24. Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності. 

25. Статистика захворюваності та смертності населення України з екологічних 

причин. 

26. Роль громадських екологічних організацій та партій в запобіганні екологічної 

кризи (міжнародні, українські). 

27. Головні причини радіоактивного забруднення планети. Штучні та природні 

джерела іонізуючого випромінювання. 

28. Екологічні наслідки військової діяльності людства. 

29. Проблеми охорони біологічних ресурсів світу (тваринний і рослинний світ). 

30. Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Вплив антропогенного фактору на 

кругообіг. 



 

Реферат подається  в друкованому варіантах. 

Обсяг основного рукописного тесту 15-17 сторінок, друкованого 13-15 

сторінок (текст шрифтом 14 Times New Roman; інтервал 1,5; поля зверху й знизу 20 

мм, зліва – 30 мм, справа – 10-15 мм; нумерація сторінок починаючи з основного 

тексту виставляється у правому верхньому кутку). 

Реферат складається з титульної сторінки, змісту, основного тексту, списку 

використаної літератури (не менше 5 джерел). 

В рефераті повинні бути розкриті основні положення, які стосуються обраної 

теми. 

На титульній сторінки вказується кафедра, тема реферату, дисципліна, 

виконавець, викладач. 

Реферат захищається в усній формі у вигляді доповіді протягом 5-7 хв. на 

індивідуальному занятті. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

1. Предмет, метод і завдання екології. 

2. Що таке біосфера? ЇЇ складові частини. 

3. Поєднання еволюції людини і біосфери. 

4. Які Ви знаєте природні екологічні катастрофи? 

5. Які наслідки аварії на ЧАЕС? 

6. Виникнення екології як самостійної науки. Хто був її засновником? Яке коло 

проблем вивчає екологія впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст.? 

7. Загальні принципи виникнення та розвитку стихійних екологічних катастроф. 

8. Екологічні системи та їхня структура. 



9. Зміни магнітного поля Землі, спалахи наднових зірок, метеоритні вибухи. 

10. Складові частини атмосфери. 

11. Наслідки для навколишнього середовища нерозумної виробничої діяльності 

людини. 

12. Структура літосфери. Роль ґрунтів. 

13. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища. 

Характер забруднення. 

14. Структура водних ресурсів планети. 

15. Природні ресурси, проблеми їх використання та відновлення. 

16. Характер забруднення навколишнього середовища через антропогенну 

діяльність, види забруднювачів. 

17. Кліматичні ресурси. Життєвий простір, генетичний фонд. 

18. Біологічні, мінеральні, енергетичні ресурси. 

19. Які види забруднення Ви знаєте? 

20. Як забруднення впливає на життя людини? 

21. Які Ви знаєте глобальні екологічні катастрофи. 

22. Які існують шляхи захисту атмосфери. 

23. Чому зменшується біорізноманіття природи? 

24. Які відомі шляхи захисту рослинного та тваринного світу? 

25. В чому полягає негативний вплив традиційних видів енергії на довкілля? 

26. Які Ви знаєте екологічно чисті види енергії? 

27. Що таке економіка природокористування? 

28. Які нові галузі екології Ви знаєте? 

29. В чому полягає стратегія виживання людства? 

30. В чому полягає тактика виживання людства? 

31. Які міжнародні програми екологічного захисту Ви знаєте? 

32. Які критерії використовуються для еколого-економічної оцінки прийнятих 

рішень? 

33. Як розраховуються збитки від забруднення довкілля? 

34. Атмосфера Землі. 

35. Заповідні території України, їх проблеми та шляхи розвитку. 

36. Глобальні екологічні катастрофи сучасності (від трьох до п’яти прикладів, з їх 

характеристикою). 

37. Парниковий ефект. 

38. Екологічний вплив АЕС. 

39. Екологічні проблеми територій зрошувального землеробства. 

40. Руйнування озонового шару. 

41. Екологічний вплив ТЕС. 

42. Екологічні проблеми Карпат. 

43. Кислотні дощі. 

44. Екологічний вплив ГЕС. 

45. Екологічні проблеми регіонів, що постраждали від аварії на ЧАЕС. 

46. Ядерна ніч, ядерна зима. 

47. Новітні галузі екології: урбоекологія. 

48. Екологічні проблеми індустріального Придніпров’я та Донбасу. 



49. Заходи боротьби із забрудненням атмосфери. 

50. Мілітаристична екологія. 

51. Екологічні проблеми Полісся. 

52. Характеристика водних басейнів України. 

53. Екологія космосу. 

54. Міжнародне співробітництво в галузі вирішення екологічних проблем. 

55. Антропогенні катастрофи на акваторіях. 

56. Шляхи енергозбереження, енергозберігаючі технології, які використовуються на 

Україні. 

57. Екологічне виховання. 

58. Забруднення морського середовища. 

59. Шляхи захисту рослинного та тваринного світу. 

60. Екологічна експертиза. 

61. Програма ЮНЕСКО “Людина й біосфера”. 

62. Основні джерела забруднення водного середовища. 

63. Економіка природокористування. 

64. Що таке сучасна екологія і в чому полягає її головне призначення? 

65. Причини шумового та вібраційного забруднення навколишнього середовища. 

66. Стихійні лиха та їх вплив на стан довкілля. 

67. Які основні екологічні функції води? 

68. Основні положення природоохоронного законодавства. 

69. Які найголовніші причини розвитку глобальної екологічної кризи? 

70. Наслідки та причини електромагнітного забруднення навколишнього 

середовища? 

71. Приклади техногенних катастроф. 

72. Основні принципи екологічної оцінки економічних рішень. 

73.Основні принципи розрахунку шкоди, заподіяної народному господарству 

внаслідок забруднення навколишнього середовища. 

74.Що таке парниковий ефект? 

75.Що таке демографічний вибух? 

76.Що таке руйнування озонового шару? 

77.Які наслідки кислотних дощів? 

78.Основні причини радіоактивного забруднення навколишнього середовища? 

79.Технічні рішення, що зменшують забруднення навколишнього середовища? 

80.Що таке безвідходні технології? 

81.Які найбільш небезпечні забруднювачі довкілля? 

82.Основні екологічні проблеми Херсонської області. 

83.Найбільш екологічно забрудненні території України. 

84.Які альтернативні види енергетики слід розвивати в Україні? 

85.Назвіть нові напрямки екологічних досліджень. 

86.Екологічна експертиза проектів. 

87.Проблеми урбанізації. 

88.Приклади нераціональних рішень щодо захисту навколишнього середовища. 

89.Очисні споруди каналізації. 

90.Очисні споруди питної води. 



91. Захворюваність та смертність населення України з екологічних причин. 

92.Класифікація шкідливих речовин за їх впливом на організм людини. 

93.Громадські екологічні організації. 

94.Міжнародне співробітництво в екології. 

95.Причини зменшення населення в Україні. Коефіцієнт народжуваності та 

смертності. 

96.Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Вплив антропогенного фактору на 

кругообіг. 

97.Проблеми збереження біорізноманітності природи України. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 68-74 

Достатньо 60-67 

Незадовільно 0-59 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

Нормативно-правові акти 

1. Земельний кодекс України (1992 р.). 

2. Лісовий кодекс України (1994 р.). 

3. Кодекс України «Про надра» (1994 р.). 

4. Водний кодекс України (1995 р.).  

5. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991 р.).  

6. Закон України про екологічну експертизу (1995 р.). 

7. Закон України  «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.). 

8. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру» (2000) 

9. Резолюція Генеральної Асамблеї №377 від 28 жовтня 1982 року про Всесвітню 

хартію природи. 

10. Європейська хартія про навколишнє середовище та охорону здоров'я, яка була 

прийнята 8 грудня 1989 року. 

Основна література (базова) 

11. Адаменко О.М. Соціальна екологія [Текст] : підручник для студ. екол. спец. вищ. 

навч. закладів / О. М. Адаменко ; Інститут менеджменту та економіки. - Івано-

Франківськ : [б.в.], 1999. - 191 с. 

12. Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія [Текст] : навч. посібник для студ. інж. та 

екон. спец. вищих навч. закл. / Б. Б. Гавриленко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2001. - 
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