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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Екологія» в навчальному плані відноситься до циклу дисциплін 

природничо-наукової підготовки бакалаврату інженерно-фізичного факультету  і має статус 

обов‘язкової. Загальна кількість кредитів – 2. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

С
ем

ес
т

р
 

В
сь

о
го

 

к
р
ед

/г
о

д
 

Розподіл за видами 

занять 

СРС МКР Семестрова 

атестація 

Лекції Практичні 

4 2/72 18 18 36 1 Залік 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є одержання теоретичних і практичних знань у галузі 

екології та охорони навколишнього середовища.  

Предметом вивчення дисципліни є взаємодія біологічних систем і суспільства з 

навколишнім середовищем, методи і засоби його захисту від негативного антропогенного 

впливу. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

▪ виконувати екологічні узагальнення і розрахунки, складати екологічні прогнози; 

▪ застосовувати екологічні знання при виконанні польових екологічних досліджень і 

експертиз. розробці заходів по охороні й збереженню нормативно функціонуючих екосистем 

різних ландшафтів, при виконанні екологічного моніторингу різних природних об‘єктів; 

▪ розумітися на екологічний документації, знаходити оптимальні екологічні рішення при 

плануванні й здійсненні природокористування, при розв‘язанні регіональних і локальних 

проблем трансграничних міграцій забруднень довкілля. 

Студент повинен одержати навички виконання екологічних розрахунків, роботи з 

проектними і науково-дослідними екологічними матеріалами, розробки природоохоронних 

заходів і здійснення раціонального природокористування. 

IV. Зміст дисципліни 

Навчальний матеріал містить чотири основні розділи. 

Основи теоретичної екології. 

Предмет, завдання і структура екології. 

Екологічні фактори середовища. Популяції. 

Екосистеми. Біосфера. Соціоекологія. 

Прикладні аспекти екології. 

Глобальні екологічні проблеми. Природні ресурси-джерело існування людства. 

Атмосфера та охорона водного середовища. Літосфера та охорона надр. 

Екологічні проблеми України та її регіонів. 

Атмосферне повітря. Водні ресурси. Земельні ресурси та грунти. Відходи. 

Наукові основи гармонізації взаємодії суспільства і природи. 

Навітні напрями прикладної екології. Ноосфера. Урбоекологія. Екологічні проблеми 

космосу. Витоки ноосферної ідеї. Проблеми гармонійного розвитку України. 

V. Методи навчання та  інформаційно-методичне забезпечення. 

Вивчення дисципліни забезпечується проведенням лекцій, практичних робіт. На початку 

занять студенти інформуються про стуктуру курсу, перелік основної та допоміжної літератури, 

яку можна отримати в НТБ університету. 

Кафедра забезпечує студентів посібниками і методичними вказівками для проведення 

практичних занять. Також на сайті кафедри http://ecology.kpi.ua знаходяться в електронному 

вигляді методичні матеріали: навчальні посібники, конспект лекцій та методичні  вказівки з 

дисципліни. Індивідуальні консультації проводяться раз на тиждень з теоретичних питань та під 

час виконання курсової роботи. 

 

http://ecology.kpi.ua/


VI. Мова 

Дисципліна «Екологія» викладається українською мовою, але за вибором студентів може 

викладатися російською. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 


