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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна 

 

b) Контактні телефони 

 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

Приймальня декана 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

 

c) Інформація про склад деканату 

 

Декан факультету: Заблоцький Богдан Володимирович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

e-mail: geo-tnpu@ukr.net 

Заступник декана: Дем’янчук Петро Михайлович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Диспетчер: Гаврилець Галина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Вчений секретар ради: Барна Ірина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел.вн.281 

Методист: Ткачук Люба Іванівна 

тел. 43-61-06    

Інженер:  Вонятівський Андрій Олександрович 

Вонятівський Анатолій Олександрович 

тел.  43-61-54 

 

d) Кафедри: 

 

КАФЕДРА геоекології та методики викладання екологічних дисциплін  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 281). 

 

Склад кафедри: 

1. Барна Ірина Миколаївна 

2. Гінзула Мар'яна Ярославівна 

3. Грицак Людмила Русланівна 

4. Каплун Іван Григорович 

5. Лісова Наталія Олегівна  

6. Новицька Світлана Романівна 

7. Стецько Надія Петрівна 

8. Царик Любомир Петрович 

9. Чеболда Ігор Юрійович 

10. Янковська Любов Володимирівна 

Лаборанти: 

11. Коваль Віра Степанівна 

12. Тетюк Тетяна Степанівна 

 

КАФЕДРА географії та методики її навчання 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 241, 242). 



Склад кафедри: 

1. Бронецький Роман Валерійович 

2. Варакута Ольга Михайлівна  

3. Волік Олена Володимирівна 

4. Гавришок Богдан Борисович 

5. Гулик Сергій Володимирович 

6. Дем‘янчук Петро Михайлович 

7. Дітчук Ігор Львович  

8. Заблоцький Богдан Володимирович 

9. Заставецька Леся Богданівна 

10. Заставецький Тарас Богданович 

11. Питуляк Микола Васильович 

12. Питуляк Мирослава Романівна 

13. Потокій Михайло Васильович 

14. Пушкар Олег Іванович 

15. Садовник Олег Павлович 

16. Свинко Йосип Михайлович  

17. Сивий Мирослав Якович 

18. Смакула Марія Іванівна 

19. Таранова Наталія Богданівна 

Лаборанти: 

20. Чорній Ірина Василівна 

21. Хурсін Ольга Антонівна  

22. Стула Любов Дмитрівна 

23. Пипа Ірина 

 

КАФЕДРА географії України і туризму  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 243). 

 

Склад кафедри: 

1. Альтгайм Любов Богданівна 

2. Дударчук Катерина Дмитрівна 

3. Заставецька Ольга Володимирівна 

4. Кузишин Андрій Васильович  

5. Мариняк Ярослав Омелянович 

6. Поплавська Інна Володимирівна 

7. Пушкар Богдан Тарасович 

8. Рудакевич Іван Романович 

9. Флінта Наталія Іванівна 

10. Царик Петро Любомирович 

Лаборанти: 

11. Головко Галина Богданівна 

12. Фіткайло Ольга Андріївна 

 

e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.) 

Царик Любомир Петрович 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна,  

e-mail: tsarykl@rambler.ru  тел.вн. 281). 

 

 

mailto:tsarykl@rambler.ru


2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 



 



 



 

 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія* 

Ліцензійний обсяг – 100 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.040104 Географія* 

Ліцензійний обсяг – 90 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 8.040104 Географія* 

Ліцензійний обсяг – 10 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування* 

Ліцензійний обсяг – 25 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища* 

Ліцензійний обсяг – 20 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 8.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища* 

Ліцензійний обсяг – 5 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Напрям підготовки: 6.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 50 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 7.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 50 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 8.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 20 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

 

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та 

культурно-соціального життя студентів. Географічний факультет ТНПУ, на площах якого, в 

основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними напрямами та 

спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними 

та науковими лабораторіями. 



Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані навчальні аудиторії 

відповідно до кожного напряму та спеціальності, діють два комп’ютерні класи на 45 місць, 

функціонують науково-дослідні лабораторії : моделювання еколого-географічних систем та 

навчалні лабораторії: грунтово-геохімічна, екологічна. 

Лабораторії факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в 

локальну мережу та підключені до мережі Internet, навчальним обладнанням і 

устаткуванням. При факультеті діє геологічний музей. Колекційні фонди геологічного музею 

і нараховують нині понад 1500 експонатів і поповнюються щороку матеріалами зібраними 

студентами під час проходження польових навчальних практик та наукових експедицій. 

Зібрані колекції використовуються у навчальному процесі як факультету, так і 

загальноосвітніх шкіл міста Тернополя. 

У структурі географічного факультету функціонує геостаціонар, який розташований на 

лівому березі р. Дністер у національному природному парку «Дністровський каньйон» 

(с. Дзвенигород Борщівського району Тернопільської області). Географічний стаціонар 

використовується для проведення наукових досліджень і навчальних польових практик з 

географічних та екологічних дисциплін. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У процесі викладання навчальних предметів  професорсько-викладацький склад 

використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, 

підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у 

формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, 

індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю 

(тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, 

математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, 

контрольні, курсові роботи). 

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних, 

навчально-педаногічних та виробничих практик. Практики проводяться у виробничих та 

навчально-освітніх закладах міста, області та вищих навчальних закладах II-IV рівнів 

акредитації. В процесі проходження практик студенти виконують завдання передбачені 

програмами практик.  

В процесі навчання студентами виконуються курсові, дипломні, магістерські роботи, 

апробація яких здійснюється у студентських та магістерських періодичних виданнях 

("Студентський вісник", "Магістерський вісник"). 

 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
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1.  Графік навчального процесу
лютий березень

Курси
вересень жовтень листопад серпень

I

II

III

квітень травень червень липеньгрудень січень

IV

C

М

Позначення: Магістерська робота КанікулиТеоретичне навчання Практики Державні іспити Дипломні роботи

 

 

 

 



7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА  

 

ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „БАКАЛАВР” за напрямом 6.040106 Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* 

1 курс 

I семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Історія України ☻ 3 

Історія української культури ☻ 2 

Іноземна мова ☺ 2,5 

Вища математика ☺ 6 

Інформатика і системологія  ☺ 3 

Загальне землезнавство ☺ 4 

Геологія з основами геоморфології   ☻ 4 

Біологія ☺ 4 

Фізичне виховання   4 

Валеологія  ☺ 1,5 

 

II семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Фізика  ☺ 3 

Вступ до фаху ☻ 3 

Основи охорони праці ☺ 1,5 

Психологія ☺ 2 

Іноземна мова  2 

Метеорологія і кліматологія ☻ 3 

Гідрологія ☺ 3 

Геологія з основами геоморфології   ☺ 3,5 

Біологія ☻ 4 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Польові практики ☺ 4 

Комп’ютерна практика ☺ 1 

2 курс  

III семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 26 

Педагогіка ☺☼ 2 

Іноземна мова ☻ 1 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Хімія з основами біогеохімії ☺ 6 

Основи наукових досліджень ☺ 2 

Підготовка молоді до сімейного життя ☺ 1 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Екологічне картування з основами картування ☻☼ 4 

Економіка ☻ 3 

Загальна екологія (та неоекологія) ☻☼ 6 

Дисципліни циклу  ППП  за вибором 4 

Екологічний рух в Україні ☺ 2 

Екологічна економіка ☺ 2 

Біогеографія ☺ 2 

Стандартизація в екології ☺ 2 

 



IV семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 22 

Безпека життєдіяльності ☺ 1,5 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Ґрунтознавство ☺☼ 3 

Заповідна справа ☻☼ 3,5 

Математичні .методи в екології ☻☼ 3 

Еколого-географічні основи природокористування ☺☼ 3 

Філософія ☻ 3 

Практика в заповідних територіях ☺ 4 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Дисципліни циклу  ППП  за вибором 6 

Ландшафтознавство ☺ 2 

Геоботаніка ☺ 2 

Стандартизація в екології ☺ 2 

Екологічна паспортизація ☺ 2 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Історія науки і техніки ☺ 2 

Релігієзнавство ☺ 2 

 

3 курс  

V семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 22 

Екологія міських систем ☻☼ 6 

Екологія людини ☺☼ 3 

Соціоекологія ☻☼ 3 

Методи аналізу і контролю природного середовища ☻☼ 3 

Нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище 

☺ 3 

Організація управління в екологічній діяльності ☺ 3 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☻ 1 

Дисципліни циклу  ППП  за вибором 6 

Основи сталого розвитку ☺ 2 

Техніко-економічні основи виробництва ☺ 2 

Природоохоронне інспектування ☺ 2 

Екологічна статистика, обробка статистичної інформації ☺ 2 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Етика і естетика ☺ 2 

Соціологія ☺ 2 

 

VI семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 28 

Ландшафтна екологія ☻☼ 3 

Техноекологія  ☻☼ 3,5 

Агроекологія ☺ 3 

Екологічна безпека ☻☼ 4,5 

Моделювання  і прогнозування стану довкілля ☻☼ 4,5 

Ландшафтно-екологічна навчальна практика ☺ 4,5 

Політологія ☺ 2 

Шкільний курс екології та методика його навчання ☺ 3 

Дисципліни циклу  ППП  за вибором 2 

Біологічні основи охорони природи ☺ 2 



Біоіндикація ☺ 2 

 

4 курс 

VII семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 18 

Економіка природокористування ☻☼ 3,5 

Екологічна географія ☻☼ 3,5 

Моніторинг довкілля ☺☼ 4 

Шкільний курс екології та методика його навчання ☻☼ 3 

Екологічна практика на виробництві ☺ 4 

Дисципліни циклу  ППП  за вибором 10 

Екологічне виховання ☺ 2 

Екологічне страхування ☺ 2 

Регіональні екологічні проблеми ☺ 2 

Медична екологія України ☺ 2 

Рекреаційна екологія ☺ 2 

Екологічний бізнес ☺ 2 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Основи конституційного права ☺ 2 

Іноземна мова (ситуативно-побутова) ☺ 2 

 

 

VIII семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 24 

Екологічна експертиза ☻ 3 

Екологічне  право ☺ 2 

Екотоксикологія і радіоекологія ☻ 4 

Моніторинг довкілля ☻ 3 

Екологічно чисте виробництво ☺ 2 

Педагогічна практика ☺ 6 

Державна атестація із спеціальності ☺ 2 

Екологічна практика на виробництві ☺ 2 

Дисципліни циклу  ППП  за вибором 6 

Екологічні проблеми промисловості ☺ 2 

Екологічний туризм ☺ 2 

Утилізація та рекуперація відходів ☺ 2 

Основи біотехнологій ☺ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Галузь знань: 0401 Природничі науки;   

Напрям підготовки: 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 

І курс 

 



ІІ курс 

 



ІІІ курс 

 



ІV курс 

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

 

9.1. напрям підготовки «Бакалавр» 6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО- ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: Історія України 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про події і явища історичного минулого українського 

народу з найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного 

етносу, історії державотворення); основні напрямки Великого розселення слов’ян, території 

розселення східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки 

походів київських князів; характеризувати особистість та діяльність 

князів, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, 

визначати наслідки внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; 

порівнювати особливості міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну 

роль різних верств та станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської 

держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події 

доби. 

Формування вмінь: формування історичного мислення, вміння аналізувати й 

узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, 

виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати 

історичний процес і робити висновки; працювати з історичними документами різного змісту, 

а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, 

аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він 

висвітлює. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Історія української культури 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої 

форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати 

методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи 

іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її 

поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного 

аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.  

Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; 

співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати 

загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом сучасного суспільства; 

сформувати власне переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без 

прилучення до здобутків національної історико-культурної спадщини, складовою частиною 

якої є історія культури; працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, 

пояснення й оцінку тих чи інших праць. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Іноземна мова – англійська (бакалавр) Статус: Нормативна  

Рік, семестр: 1-2 роки, 1-3 семестри  



Метою даного курсу є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для 

якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Анотація: Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з 

елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та 

вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні 

граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на 

запропоновану тематику, передбачену програмою.  

Форми контролю: залік, екзамен.  

 

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 і 3 роки, 3, 4, 5 семестри 

Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і 

навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. 

Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, 

досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання 

вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за 

дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання 

поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок 

оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових 

текстів. 

Форми контролю: залік у 3, 4 семестрі; екзамен у 5 семестрі. 

 

Предмет: Філософія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2-й рік навчання, 4 семестр 

Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та 

вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних 

підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про 

сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. 

Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-

методологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини 

вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над 

найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття. 

Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими 

текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати 

історико-філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує 

потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на 

самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива 

без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є 

філософія.  

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Політологія 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й 

відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; 

засвоєння студентами основних політичних понять і категорій.  

Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем 

політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів 

на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі 

політико-правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, 



першооснови, причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання 

високої політичної культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської 

цивілізації; формування навичок знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з 

минулого та сьогодення України; застосовувати набуті знання для прогнозування 

суспільних процесів. 

Форми контролю: залік. 

 

Вибіркові дисципліни 

 

Предмет: Етика і естетика 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: 

етикою – предметом якої є мораль і естетикою  — предметом якої є сфера почуттєвого; 

висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних 

проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, 

а також системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки 

розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. 

Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить 

його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну 

моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню. 

Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми 

текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію 

щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та 

теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Форми контролю: залік  

 

Предмет: Релігієзнавство 

Статус: вибіркова  

Рік: ІІ, семестр ІV 

Анотація. Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових 

підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних 

процесів в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного 

атеїзму; поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-

політичні процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань 

про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою 

державно-церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування 

церков і релігійних організацій.    

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного світоглядного уявлення про 

релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному 

розвитку. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Соціологія 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту 

основних соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз 

особливостей функціонування та розвитку суспільства та по своєму виявляє найактуальніші 

суспільні проблеми, одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При 

вивченні курсу загально-практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується 

увага на процесі засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки: 

сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної 



дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим інструментарієм аналізу суспільного життя, 

її методи постійно розвиваються й оновлюються. 

Форми контролю: залік  

 

Предмет: Фізичне виховання 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1-2-й рік навчання, 1, 2 семестр 

Анотація: Формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя; 

основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової 

діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики 

оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та 

методами  фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння 

застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення; 

систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання 

нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі 

головні цінності фізичної культури і спорту. 

Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних 

раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або 

спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної 

підготовленості. 

Форми контролю: залік  

 

Предмет: Основи права 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію 

формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу 

України. 

Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; 

формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати 

переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до 

протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні 

та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися 

вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами 

права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у 

майбутній роботі з учнівською молоддю. 

Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов 

всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною 

для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується 

із традиційною для юристів послідовністю галузей права. 

Форми контролю: залік  

 

 

ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА 

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: Вища математика 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: навчити студентів логічно мислити, оперувати абстрактними об’єктами, 

розуміти роль і місце математики в сучасному світі, ознайомити студентів із необхідним 



математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні 

хімічні задачі із застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки.  

Завдання: засвоєння студентами основи математичного апарату, необхідного для 

дослідження прикладних математичних задач, зокрема побудови математичних моделей та 

їх аналізу з допомогою математичних методів; вироблення умінь самостійно вивчати 

літературу з математики та її прикладних проблем.    

Зміст дисципліни: Елементи лінійної алгебри. Елементи векторної алгебри. Елементи 

аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Похідна функції однієї змінної. 

Диференціал функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Невизначений та визначений 

інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Числові ряди. Визначення ймовірностей 

випадкових подій. Способи задання закону розподілу випадкової величини. Характеристики 

розподілу випадкової величини. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Фізика 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування базових знань з основних фізичних явищ і процесів для розв'язання 

різних задач у професійній діяльності; освоєння методів фізичних досліджень, засобів та 

методів розв'язання конкретних задач, напрацювання навичок самостійного вивчення 

науково-технічної літератури, дослідження фізико-технічних проблем і набуття вміння 

формулювання практичних задач з врахуванням їх фізичної суті; розвиток наукового 

світогляду, сучасного фізичного мислення і формування вмінь аналітичного мислення. 

Завдання: оволодіти навичками проведення фізичного експерименту для визначення 

фізичних констант та дослідження фізичних процесів; сформувати основні поняття з фізики 

для опису фізичних явищ і закономірностей та графічного представлення відповідних 

фізичних ситуацій у вигляді рисунків, графіків тощо; опису функціональних залежностей 

між фізичними величинами тощо.  

Зміст дисципліни: Система відліку. Механічний рух. Види рухів. Кінематика 

обертального руху. Основи динаміки матеріальної точки. Закони Ньютона. Сила, маса, 

густина. Імпульс. Основи динаміки твердого тіла. Обертальний рух. Момент інерції. Момент 

кількості руху. Основне рівняння динаміки обертального руху. Закон збереження моменту 

кількості руху. Робота, потужність, механічна енергія. Закон збереження механічної енергії. 

Закон Паскаля. Тиск рідини на дно і стінки посудини. Гідростатичний тиск. Закон Архімеда. 

Умови плавання тіл. Рівняння нерозривності струмини. Сили внутрішнього тертя. Закон 

Ньютона для внутрішнього тертя. Рівняння Бернуллі. Формула Пуазейля. Формула Стокса. 

Механічні коливання і хвилі. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний 

маятник. Період та частота. Броунівський рух. Молекули і атоми. Маса і розмір молекул. 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії газів. Основне рівняння МКТ. Газові 

закони. Рівняння Клапейрона. Внутрішня енергія ІГ. Робота газу при ізопроцесах. Кількість 

теплоти. Теплоємність газу. Розподіл Максвелла. Розподіл Больцмана. Барометрична 

формула. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Теплові 

двигуни. Цикл Карно. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Електричні заряди. 

Електричне поле. Напруженість та потенціал електричного поля. Провідник та діелектрик в 

електричному полі. Електроємність. Енергія електричного поля. Електричний струм. Закон 

Ома. ЕРС джерела струму. Закон Ома. Електричний струм у вакуумі, газі та електролітах. 

Закони Фарадея. Теплова дія струму. Напівпровідники. Власна і домішкова провідність, p-n 

перехід. Дія електричного струму на живий організм. Магнітне поле. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Рух заряджених частинок в магнітному полі. Магнітний потік. Явище 

електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. 

Змінний струм. Електромагнітні коливання та хвилі. Взаємодія світла з речовиною. Закони 

відбивання та заломлення світла. Тонкі лінзи. Оптична сила лінз. Формула лінзи. Аберації. 

Око. Оптичний мікроскоп. Фотохімічні реакції. Інтерференція світлових хвиль. Оптична 

різниця ходу. Дифракція світла. Метод зон Френеля. Дифракція на одній щілині. 



Дифракційна решітка. Поляризація світла. Закон Малюса. Оптична анізотропія. Оптична 

активність речовин. Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Зовнішній фотоефект. 

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Спектральні 

закономірності в спектрі атома водню. Постулати Бора. Елементарна теорія атома водню. 

Дослід Резерфорда.  

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Інформатика та інформаційні технології 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: підготовка до ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності; формування інформаційної культури та 

інформатичних компетентностей. 

Завдання: формування знань та вмінь з теорії та практики використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності: 

оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо організації навчально-виховного 

процесу з біології з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

організації та оцінювання інформації: вироблення у студентів вміння самостійно аналізувати, 

узагальнювати, систематизувати й критично оцінювати результати досліджень із застосуванням 

сучасних комп'ютерних технологій та використовувати комп’ютерні технології як інструмент 

для спілкування та дослідження. 

Зміст дисципліни: Комп’ютер як засіб реалізації сучасних інформаційних технологій у 

навчальному процесі школи та вузу. Інформаційна система та її складові. Програмні засоби в 

біологічних дослідженнях і практичній діяльності вчителя-предметника. Системне 

програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. Проблеми комп’ютерної 

вірусології. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Огляд сервісів 

Веб 2.0. Характеристика Інтернет-офісу. Опрацювання даних з допомогою Інтернет-офісу. 

Спільна робота з документами. Комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну 

даними для організації та виконання колективної роботи профільного спрямування. 

Співробітництво при використанні GoogleDocs. Організація мережевих опитувань, 

можливості їх використання в практичній роботі хіміка при обробці результатів 

дослідження. Створення електронного календаря, пошукової системи, електронних 

записників. Розробка дослідницького проекту з профільного спрямування з використанням 

інноваційних інформаційних технологій.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Гідрологія 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Курс “Гідрологія” сприяє вивченню водних об’єктів земної кулі (Світового 

океану, рік, озер, підземних вод, льодовиків, боліт), процесів, які протікають в них, 

взаємодію водних об’єктів з географічним середовищем та значення їх в господарстві, а 

також дає можливість формувати теоретичні уявлення, знання та деякі практичні навички 

майбутніх спеціалістів-географів в області використання, збереження та відновлення водних 

ресурсів і водних об’єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.  

Засвоєння змісту курсу забезпечує студентам знання про: об’єкт, предмет і методи 

гідрологічних досліджень; про найбільш загальні закономірності гідрологічних процесів на 

Землі; роль, місце та значення природних вод у географічній оболонці (біосфері); географо-

гідрологічниі та екологічні особливості різних типів водних об’єктів; сутність гідрологічних 

процесів з позицій фундаментальних законів фізики та інших наук; значення гідрологічних 

знань для вирішення питань використання та охорони вод;  

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти: давати характеристику 

гідрологічних об’єктів і явищ та процесів, які в них відбуваються; пояснювати особливості 

гідрологічних процесів в гідрологічних об’єктах та їх зв’язок з процесами в атмосфері; 



розрізняти і оцінювати особливості гідрологічних режимів водних об'єктів суші;  аналізувати 

основні закономірності і характеристики водного, термічного, льодового, гідрохімічних 

режимів; аналізувати і оцінювати водні ресурси будь-якої території з урахуванням їх 

раціонального використання і охорони; 

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Геологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація: Курс «Геологія» сприяє ознайомленню студента з внутрішньою будовою 

Землі, речовинним складом земної кори, основними процесами внутрішньої і зовнішньої 

геодинаміки, методами палеогеографічних реконструкцій фізико-географічних обстановок, 

основними етапами розвитку географічної оболонки планети. Завданням курсу є формування 

у студентів стійких знань про будову і склад Землі, геологічні процеси й закономірності 

розвитку. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: будову 

планети, її мінералогічний і петрографічний склад, геологічні процеси та чинники, які їх 

зумовлюють, основні етапи розвитку географічної оболонки, в т.ч. розвиток літосфери, 

атмосфери, гідросфери, геоморфосфери, біосфери та методи їх реконструкції, основний 

термінологічний апарат дисципліни та вміти: здійснювати аналіз літературних джерел з 

дисципліни; визначати мінерали, гірські породи та поширені (в тім числі керівні) викопні 

органічні рештки; аналізувати їх властивості, походження, поширення та можливості 

практичного використання; визначати наслідки геологічних процесів для формування 

рельєфу та утворення корисних копалин; аналізувати сучасні тенденції в науці про 

літосферу, гідросферу, геоморфосферу, біосферу; вибирати оптимальний комплекс методів 

відтворення палеогеографічних обстановок; основні етапи еволюції літосфери, атмосфери, 

гідросфери, біосфери; співставляти кліматичні зміни в геологічному минулому з сучасними 

процесами; спостерігати, описувати, аналізувати сучасні процеси в природі. 

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Метеорологія і кліматологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Курс «Метеорологія і кліматологія» сприяє формуванню у студентів знань 

про фізичні процеси та явища в атмосфері Землі в їх взаємодії із земною поверхнею та 

Космосом упродовж характерних проміжків часу (доба, сезон, рік, кліматична епоха тощо). 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні метеорологічні елементи, 

їхню суть і фізичний зміст; поняття про сонячну радіацію, її види, явища, пов’язані із 

розсіюванням радіації; фізичну суть нагрівання і охолодження повітря і пов’язані з ним 

процеси стійкої та нестійкої стратифікації атмосфери; причини формування граду, злив, 

туманів, різних видів хмар; вплив сили Коріоліса та тертя на зміну напрямку вітру, правило 

Бейс-Боля; причини формування циклонів та антициклонів та погоду в них; схему загальної 

циркуляції атмосфери; класифікацію кліматів Землі. У результаті вивчення курсу студенти 

повинні вміти: володіти понятійно-термінологічним апаратом метеорології і кліматології; 

давати оцінку різним метеорологічним елементам; давати оцінку причинам виникнення 

несприятливих погодних явищ (посух, суховіїв, приморозків тощо); оцінювати причини і 

негативні наслідки сучасного потепління. 

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Загальна екологія та неоекологія  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: ДФН і ЗФН – 2 рік, 1 (3) семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна досліджує закономірності взаємодії живих організмів, 

популяцій та угруповань вищих рангів між собою та навколишнім середовищем, особливості 

функціонування екосистем різних ієрархічних рівнів під впливом природних та 



антропогенних факторів, перебіг продукційно-енергетичних процесів в них, місце і роль 

людини у екосфері планети; формує уявлення про дію екологічних чинників на 

функціонування організмів та угруповань, принципи екологічної класифікації організмів, 

структурну організацію популяцій та угруповань, а також характер внутрівидових та 

міжвидових взаємовідносин; вчить оцінювати негативні наслідки впливу господарської 

діяльності людини на стан біосфери та віднаходити стратегії виходу людства із сучасної 

екологічної кризи. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Ґрунтознавство 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2-й рік навчання, 4 семестр 

Анотація: Курс «Ґрунтознавство», покликаний сформувати у студентів знання про 

ґрунти як природні тіла, про їх генезис, будову, склад, властивості, закономірності 

розміщення на земній поверхні. Предметом вивчення навчальної дисципліни є ґрунти, як 

складна поліфункціональна, полідисперсна, гетерогенна відкрита чотирифазна структурна 

система у верхній частині кори вивітрювання гірських порід, їх будова, генезис, склад, 

властивості й географічне поширення; закономірності походження, розвитку, ролі в природі, 

шляхи й методи їх охорони, родючість, раціональне використання в господарській діяльності 

людини.  

У процесі вивчення курсу ґрунт розглядається як засіб сільськогосподарського 

виробництва і предмет людської праці. Особлива увага приділяється еволюції властивостей 

ґрунту під впливом життєдіяльності та екологічним наслідкам господарського впливу на 

ґрунтовий покрив. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ґрунтознавство» є: 1) 

показати, що ґрунт є окремим тілом (компонентом) природи, знання про яке необхідні 

студенту для професійної роботи в школі; 2) показати, що ґрунтові тіла, поєднуючись між 

собою, формують  на земній поверхні суцільний ґрунтовий покрив або педосферу, яка , 

завдяки такій властивості ґрунту як родючість, забезпечує прогресуючий розвиток життя на 

Землі; 3) розкрити суть ґрунтотворних процесів, їх енергетику, їх участь у формуванні тих 

чи інших властивостей ґрунтів, а також умов для розвитку рослин; 4) сформувати практичні 

навички у студентів щодо діагностування, виділення та вивчення ґрунтів у полі, а також 

вивчення  окремих їх властивостей у лабораторії. У результаті вивчення курсу студент 

повинен вміти: здійснювати аналіз літературних джерел з дисципліни; визначати тип ґрунту 

за механічним складом, читати ґрунтовий профіль ґрунтів різного генетичного типу, 

визначати необхідні меліоративні заходи для поліпшення якості ґрунтів, аналізувати вплив 

кліматичних та геолого-мінералогічних факторів на характер розвитку генетичних 

горизонтів грунтів різного типу; встановлювати бонітет ґрунтів. 

Форми контролю:  залік 

 

Вибіркові дисципліни 

 

Предмет: Загальна  валеологія 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування у студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення 

складових здорового способу життя, а також шляхів і методів формування здорового 

способу життя. 

Завдання: навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати 

спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти 

шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя. 

Зміст дисципліни. Вступ. Поняття про здоров’я. Складові здорового способу життя. 

Антропометричні показники. Критерії оцінки здоров’я. Типи конституції. Критерії здоров'я. 

Принципи раціонального харчування. Розрахунок добових енерговитрат. Харчовий раціон. 

Види фізичних вправ і здоров'я. Оцінка стану серцево-судинної системи. Фізична 



працездатність людини. Планування сім'ї. Контрацепція. Профілактика абортів. Поняття про 

психічне здоров’я. Емоції і здоров’я. Акцентуації характеру. Типологія характерів і здоров'я. 

Види темпераментів і здоров'я. Основні потреби людини.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи наукових досліджень 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: Оволодіння теоретичними основами наукових досліджень зі спеціальних 

дисциплін, сучасними науковими методами і прийомами дослідження природних та 

соціальних об’єктів, процесів, явищ; формування вміння пошуку та опрацювання джерел 

інформації, узагальнення теоретичного матеріалу, аналізу емпіричних та статистичних 

даних, проведення наукового синтезу; формування навичок написання рефератів, наукових 

статей, курсових робіт з фаху; сприяння реалізації здобутих знань, умінь, навичок, творчого 

мислення в навчальному процесі, навчально-дослідницькій та подальшій науково-

дослідницькій діяльності майбутніх фахівців.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Економіка 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових 

економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до 

подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання 

економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами 

методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, 

рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх 

матеріальних і соціально-економічних потреб. 

Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати 

оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Загальне землезнавство 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Курс «Загальне землезнавство» є основою географічної освіти, її 

фундаментом в системі географічних наук. Основним завданням навчального курсу є: 

оволодіння студентами категоріально-понятійним апаратом сучасного землезнавства; 

формування уявлення про географічну оболонку як цілісну систему, пізнання 

закономірностей її структури, просторової диференціації, динаміки та основних процесів і 

явищ, що відбуваються у її межах; формування у студентів уявлення про сучасний стан 

взаємодії людського суспільства і природи, його наслідки та глобальні екологічні проблеми 

сьогодення, причини їх виникнення та перспективи вирішення; формування вмінь і навичок 

застосувати теоретичні знання для пояснення процесів і явищ, які відбуваються у 

географічній оболонці.  

Форми контролю: екзамен 

 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: Вступ до фаху 



Статус : Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Предметом вивчення навчальної дисципліни с особливості підготовки 

фахівців-екологів у вищий школі: ступеневість вищої освіти, стандарти вищої освіти з 

обраного напряму та місця випускника-еколога у структурі галузей економіки держави. 

Навчальна дисципліна є підґрунтям для багатьох навчальних дисциплін програми 

підготовки фахівців-екологів. 

Метою дисципліни «Вступ до фаху» є формування уявлень про свою професію, 

майбутню діяльність; надання початкових знань про головний предмет своєї спеціальності 

на базі основного понятійно-термінологічного апарату екології; допомогти вільно 

орієнтуватися у навчальних планах підготовки з розумінням певного набору навчальних 

дисциплін за циклами гуманітарної, науково природничої і професійно практичної 

підготовки, їх послідовності викладу та значенні для формування професійних компетенцій; 

надати цілісне уявлення про постійний розвиток та удосконалення екологічної освіти, як 

одної з вагомих складо вих сталого розвитку держави; здобутгя початкових знань з основ 

екологічного управління для уявлення про потенційні міста майбутнього працевлаштування 

та підвищення мотивації до якісного отримання знань; отримання початкових знань з основ 

наукових досліджень, з метою фор мування теоретичного й практичного підґрунтя для 

ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень у процесі навчання у ВНЗ, а 

також в подальшому у професійної діяльності. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Заповідна справа 
Статус : Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Заповідна справа» є сфера 

природоохоронної діяльності щодо природних територій та об'єктів з особливим охоронним 

статусом, їх структура, класифікація, управління та організація заповідної справи в Україні в 

контексті збалансованого розвитку. 

Метою викладання навчальної дисципліни "Заповідна справа" є засвоєння майбутніми 

фахівцями-екологами необхідного мінімуму знань про теоретичні та практичні основи, 

нормативно-правове, наукове та інституційне забезпечення заповідної справи та формування 

у них навиків із охорони та управління об'єктами і територіями природно-заповідного фонду 

та екомережі, їх створення та розширення Формування вміння: використовувати знання 

заповідної справи та особливості формування екомережі для збереження ландшафтного та 

біорізноманіття; обґрунтувати доцільність заповідання нових територій на основі даних про 

географічний, екосистемний та економічний стан території з використанням відповідних 

критеріїв створення заповідних об'єктів і територій; розробляти схему оптимізації ПЗФ 

окремого регіону згідно вимог законодавства, користуючись еколого-економічними 

показниками стану територій; використовувати принципи заповідання територій; розробляти 

проекти організації території об'єктів ПЗФ; проводити наукові дослідження в заповідних 

екосистемах, організовувати еколого-освітню, просвітню, рекреаційну діяльність та 

громадський контроль. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Безпека життєдіяльності 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних 

аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку.  



Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризик-

орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього 

середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання 

сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло 

своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику 

виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище 

перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг 

небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я 

та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Ландшафтна екологія 
Статус : Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Предметом навчальної дисципліни є вивчення закономірностей розвитку та 

оцінка стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень. 

Нормативна навчальна дисципліна "Ландшафтна екологія" є комплексною у вивченні 

природних компонентів та обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох 

інших наук.  

Основними завданнями вивчення дисципліни "Ландшафтна екологія" є: оволодіння 

студентами базовими знаннями з питань організації ландшафтів, морфологічної структури 

ландшафтів (фацій, підурочищ і урочищ); вивчення топічної і хорологічної структури; типів 

ландшафти територіальних структур, ознайомлення з методами ландшафтно екологічних 

досліджень; вивчення природно-антропогенних ландшафтів; України, вирішення 

прикладних задач з екологічної оцінки ландшафтів, обчислення коефіцієнтів антропогенного 

навантаження на ландшафти. Формування вмінь: виділяти ландшафтно-територіальні 

структури за різними показниками; визначати критерії виділення морфологічних одиниць 

ландшафту; будувати тематичну прикладну карту антропогенних ландшафтів; вираховувати 

коефіцієнт антропогенного навантаження на основі власних досліджень; оцінювати 

природний потенціал ландшафтів та їхню стійкість до антропогенних навантажень. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Екологічна безпека 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: ДФН і ЗФН – 3 рік, 2 (6) семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у ознайомлені студентів із специфікою діяльності 

людини, яка би дозволила максимально зменшити ризик виникнення в навколишньому 

середовищи негативних змін та забезпечити збереження здоров’я людей; вміння пояснювати 

предметну сферу дослідження екологічної безпеки, а також її складових; аналізувати явища 

та процеси, які призводять до порушення екологічної безпеки з використанням різних 

методів; прогнозувати зміни, які відбуваються у довкіллі, у випадку нехтування принципів 

екологічної безпеки; аналізувати роль урядових та громадських організацій щодо 

дотримання принципів екологічної безпеки при впровадженні нових технологій виробництва 

продуктів харчування або норм використання отрутохімікатів та мінеральних добрив при 

вирощуванні сільсогосподарської продукції 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Екологія людини 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: ДФН і ЗФН – 3 рік, 1 (5) семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна вивчає загальні закономірності взаємодії людини, 

популяції людей з довкіллям, вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування 



людського організму та підходи до цілеспрямованого управління процесами збереження та 

покращення здоров’я населення; формує комплекс наукових знань про гомеостаз, 

функціонування механізмів якого обумовлює стан здоров`я людини; розглянути вплив 

фізичних факторів довкілля, біотичного компоненту та антропогенних чинників порушення 

стану біосфери на роботу регулятивних систем організму; навчити діагностувати стан свого 

індивідуального здоров’я та визначати загальну твердість води, вміст нітратів у овочевих 

культурах, ступінь мікробіологічного забруднення повітря 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Організація управління в екологічній діяльності 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Формування знань про предмет, мету та завдання управління в екологічній 

діяльності на сучасному етапі; основні завдання сучасної екологічної політики України і 

стратегії її розвитку; законодавчі акти України, в яких регламентуються засади екологічного 

управління; зв'язки та структуру екологічного управління, компетенції та функції основних 

структурних елементів системи управління; діючі організаційні структури екологічного 

управління на державному і регіональному рівнях, їх основні функції і методи діяльності. 

Формування вмінь: визначати екологічні проблеми України та з'ясовувати їх у контексті 

стратегії екологічної політики держави; чітко визначити функції та ієрархію системи 

екологічного управління; орієнтуватися у світових та вітчизняних стандартах та регламентах 

з екологічного управління; планувати заходи, спрямовані на поліпшення екологічної 

ситуації, раціонального використання природних ресурсів на різних рівнях. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Екологія міських систем 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна ознайомлює студентів з основними екологічними 

проблемами міст, специфікою формування екологічного стану урбогеосоціосистем,  

шляхами подолання екологічних проблем міст. Формує уявлення про комплекс екологічних 

проблем, породжений процесом урбанізації, вчить студента оцінювати екологічну ситуацію 

у всіх елементах міської екосистеми, аналізувати та оцінювати масштаб та інтенсивність 

антропогенного впливу на урбогеосоціосистему; розробляти заходи, що забезпечують 

стабільну підтримку функціонування урбогеосоціосистем; прогнозувати можливі віддаленні 

наслідки впливу на міське середовище; коректувати систему заходів із захисту та 

профілактики несприятливих природно-антропогенних процесів у межах міст. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Моделювання і прогнозування стану довкілля   

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна ознайомлює студентів з основними методами 

моделювання екологічних процесів, явищ i систем, видами моделей, основними їx 

характеристиками та галузями застосування, озброює необхідними теоретичними знаннями 

щодо принципів моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища, вчить 

вибирати найоптимальніші методи моделювання відповідно до мети дослідження, 

створювати та досліджувати моделі екологічних систем та процесів, на основі чого 

виконувати оцінку реального стану та прогнозування змін у природних чи природно-

антропогенних системах у результаті різних впливів (в першу чергу антропогенних); 

визначати оптимальну функціональну структуру досліджуваних систем.  

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Техноекологія 



Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація.Формування системи знань з обгрунтування і реалізації комплексних 

ресурсозберігаючих і природоохоронних рішень у всіх сферах матеріального виробництва і 

життєдіяльності. Ознайомити з поняттями про основні види технічної діяльності і 

забруднення довкілля, типи промислових, енергетичних, сільськогосподарських, 

транспортних забруднень. Засвоїти основні методи боротьби із забрудненням атмосфери, 

гідросфери, грунтів транспортом, енергетичною, сільськогосподарською, військовою 

діяльністю і очистки різних техногенних повітряних забруднень і стічних вод. Ідентифікація 

негативного впливу антропогенних чинників на біосферу, розробка та застосування 

ефективних засобів для зниження цього впливу до допустимих рівнів, розвиток основи 

маловідходних і безвідходних виробничих циклів. Розробкаефективнихметодів і 

засобівзахисту природного середовищавід негативного антропогенного впливу. 

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Освоєння методології проведення екологічного контролю на основі 

комплексу метрологічного і нормативного забезпечення при вирішенні проблем охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів, прийнятті науково 

обґрунтованих управлінських рішень та забезпеченні гармонізації принципів і методів 

охорони довкілля зі світовими вимогами. Розглянути методологічні засади санітарно-

гігієнічного, екологічного та науково-технічного нормування, види забруднювачів та їхні 

характеристики, впливзабруднювачів на здоров’я та життєдіяльність 

організмів;застосовувати нормативи в області охорони вод, атмосфери, лісокористування та 

нормування вмісту хімічних речовин у ґрунті;аналізувати особливості розподілу 

забруднювачів в геосистемах та екосистемні чинники перерозподілу забруднювачів. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет Моніторинг довкілля 

Статус. Нормативна, бакалавр. 

4 рік, 7-8 семестр 

Анотація. Навчальна дисципліна"Моніторинг довкілля" передбачає вивчення та 

формування в майбутніх фахівців екологів теоретичних знань, умінь та практичних навичок 

одержання інформації щодо стану різних компонентів довкілля (поверхневих, підземних, 

питних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), оцінки рівнів шкідливого впливу 

техногенних навантажень на довкілля, прогнозування стану довкілля на перспективу, 

розробки науково обґрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів 

та їх представлення в картографічному вигляді. 

Форми контролю: залік, екзамен. 

 

Предмет: Основи охорони праці 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація:Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення 

ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень 

науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. 

Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у 

виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку. 



Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні 

законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні 

захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; 

державний нагляд за станом охорони праці. 

Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи дослідження і 

аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та 

визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі 

документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків. 

Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення причин 

нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків, впроваджувати 

організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; організовувати діяльність 

виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Екологічне право 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація.Формування еколого-правових знань на основі кодифікації екологічного 

законодавства України. Ознайомитись з історичними й сучасними законодавчими та 

нормативно-правовими джерела, методологією взаємодії суспільства і природи, людини і 

навколишнього середовища, концепцією екологічної політики держави, екологічними 

правами громадян і забезпечення екологічної безпеки суверенної України. 

Опанування теоретичними знаннями і формування практичних умінь та навичок щодо 

самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації 

екологічної правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного 

застосування норм екологічного законодавства, які об’єднуються в інтегровану спільність 

природоресурсного, природоохоронного (середовищеохоронного) та антропоохоронного 

спрямування.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Екологічна експертиза 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування екологічної 

правосвідомості, навичок застосування еколого-правових норм та системного уявлення про 

методологічні, нормативно-правові та методичні засади екологічної експертизи, особливості 

її практичної реалізації в Україні та інших країнах, методику оцінки впливів на навколишнє 

середовище. Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння природоохоронного 

законодавства та нормативно-правової бази України та сфери їх застосування; методів та 

методик оцінювання впливів на навколишнє середовище. Набуті вміння: обґрунтовувати 

необхідність здійснення екологічної експертизи певної форми; аналізувати передумови 

здійснення екологічної експертизи; складати алгоритм здійснення громадської та державної 

експертизи; аналізувати та доповнювати перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку; надавати консультацію щодо організації та здійснення 

громадської екологічної експертизи; визначати процедуру і шляхи проведення державної 

екологічної експертизи; аналізувати і складати документи державної екологічної експертизи; 

користуватися нормативною та законодавчою базою для розробки матеріалів ОВНС. 

Дана дисципліна відноситься до фундаментальних екологічних наук, які формують 

фаховий світогляд майбутніх екологів. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Економіка природокористування 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 



Анотація.Формування знань та вмінь студентів у галузі управління раціональним 

використанням природних ресурсів і охорони довкілля, соціально-економічних аспектів 

природокористування і природоохоронного законодавства, а також еколого-економічного 

світогляду. Розробка теорії збалансованого розвитку природно-ресурсних і природно-

господарських комплексів і систем; формування економічних, соціальних, екологічних 

основ вчення про природно-ресурсний потенціал території; розвиток наукових засад 

еколого-економічної оцінки, визначення розмірів плати за використання природних 

ресурсів; визначення штрафних санкцій за порушення природоохоронного законодавства, 

попередження забруднення навколишнього середовища; розвиток наукових основ 

менеджменту природоохоронної діяльності, організація обліку фактичного стану 

навколишнього середовища; створення належної системи контролю і нагляду за 

раціональним використанням природного потенціалу; еколого-економічне стимулювання 

природокористування, раціональне використання ПРП. 

Форми контролю: залік. 

 

Вибіркові дисципліни 

Предмет: Психологія 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік,семестр: 1 рік, ІІ семестр 

Анотація: формування знань про основні положення психології, акцентування уваги 

студентів на психологічних проблемах, пов’язаних з необхідністю враховувати особливості 

особистості людини. 

Програма орієнтована на розв’язання конкретних завдань теоретичної і практичної 

психологічної підготовки студентів до їх професійної діяльності у сфері туристичного 

бізнесу, а також на самостійну роботу студентів з літературними джерелами та в 

інформаційно-комп’ютерних мережах. Важливим аспектом вивчення курсу є навчання 

студентів вмінням аналізувати власну діяльність і визначати ефективні шляхи та методи 

оптимізації роботи з клієнтами у сфері туризму, відпочинку, оздоровлення.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Екологічна економіка 

Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Створення наукових основ концепції стійкого еколого-економічного 

розвитку; формування екологічно орієнтованого світогляду;вивчення закономірностей 

формування економічних відносин в умовах екологічних обмежень; вивчення економічних 

аспектів взаємодії суспільства і природи;визначення економічної цінності компонентів 

навколишнього природного середовища; включення еколого-економічних оцінок у систему 

економічних розрахунків;формування системи управління, адекватної завданням 

раціонального використання факторів довкілля;пошук шляхів підвищення еколого-

економічної ефективності національної економіки та її основних підрозділів.Формування 

вмінь давати еколого-економічне обґрунтування господарських рішень. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Біогеографія 

Статус: вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Курс «Біогеографія» сприяє ознайомленню студентів з основними 

положеннями теорії біогеографії та біосферології, закономірностями поширення живих 

організмів на Землі, особливостями формування і сучасного стану біомів та біот планети; 

посилення ресурсознавчих та природоохоронних аспектів пізнання природи на основі 

комплексного трактування біогеоценозів, формування уявлень та навичок проведення 

біогеографічного аналізу територій та угруповань організмів. Завданням курсу є підготувати 

вчителя географії з комплексним розумінням закономірностей розподілу видів і угруповань 



живих організмів в залежності від умов середовища та знанням особливостей формування і 

сучасного стану біомів та біот планети; сформувати розуміння ролі біотичних, абіотичних і 

антропогенних чинників в формуванні кордонів, структури та динаміки ареалів рослин і 

тварин; розглянути розподіл, багатство та значимість в екосистемах окремих видів та груп 

живих організмів на рівні угруповань; вивчити структуру і особливості функціонування та 

розподілу біогеоценозів; сформувати у студентів важливі поняття і закономірності 

біогеографії; акцентувати увагу на класифікації і динаміці ареалів, рухомість їх меж 

відносно стабільних ареалів; сформувати уявлення про особливості фауни і флори 

природних кліматично зумовлених природних зон України та планети в цілому. У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: об’єкт, предмет і методи 

біогеографії; сукупність основних понять; гіпотези походження життя на Землі та етапи його 

еволюції; основні поняття та закономірності біоценології, біосферології, ареалогії та 

факторіальної екології; закономірності поширення та особливості угрупувань живих 

організмів (біомів) на Землі та різні підходи до їх районування; особливості 

біогеографічного (біотичного) районування України зокрема та планети загалом. А також 

вміти: здійснювати аналіз літературних та картографічних джерел з дисципліни; формувати 

діалектико-матеріалістичні погляди на розвиток природи; аналізувати схеми ідеальних 

континентів; характеризувати риси угрупувань (біомів) живих організмів планети, 

особливості будови й життєдіяльності окремих представників органічного світу біомів та їх 

взаємозв’язок із фізико-географічними умовами; створювати і аналізувати карти ареалів 

видів та надвидових таксонів, угруповань організмів, елементів біосфери; аналізувати 

списки видів, встановлювати коефіцієнти та показники видової спільності, подібності, 

таксономічної насиченості, реліктовості та ендемізму окремих біомів та біотичних одиниць. 

Форми контролю: залік. 

 

Навчальна дисципліна: Педагогіка 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Курс «Педагогіка» передбачає оволодіння студентами основами 

педагогічної науки, основними положеннями і проблематикою загальної педагогіки і 

педагогіки професійної діяльності; формування здатності до наукового аналізу педагогічних 

явищ і ситуацій, до визначення змісту, найбільш ефективних методів, прийомів, форм і 

засобів впливу на підлеглих, колег по роботі і в сімейному вихованні; оволодіння 

технологією самовиховної діяльності; сприяння професійній соціалізації, формуванню 

педагогічного мислення, компетентності, творчої індивідуальності майбутнього фахівця. 

Вивчення курсу забезпечує: засвоєння основних понять і категорій педагогіки; пізнання 

наукових основ виховної діяльності, професійної діяльності; оволодіння вміннями 

визначати і вирішувати педагогічні задачі у трудовому колективі; оволодіння навичками 

регулювання і конструктивного управління конфліктами у діловій сфері, уміннями 

ефективно управляти власною поведінкою як на робочому місці , так і вдома; оволодіння 

найпростішими методами і прийомами професійного самовиховання і саморозвитку; 

розвиток прогресивної гуманістичної спрямованості, формування творчого підходу до 

вирішення завдань професійної діяльності. 

Форми контролю: залік. 

  

Предмет Ландшафтознавство 

Статус. Вибіркова (за вибором студента) бакалавр. 

2 рік, 4 семестр 

Анотація. Навчальна дисципліна "Ландшафтознавство"передбачає вивчення та 

дослідження природно-територіальних комплексів (ПТК), які є цілісним і закономірним 

поєднанням природних компонентів, які взаємодіють і утворюють єдину нерозривну 

систему; властивості і ознаки ПТК як природних тіл і об’єктів природокористування: 

генезис, просторова структура, тенденції функціонування, динаміки і розвитку, стійкість до 



зовнішнього впливу і можливості саморегуляції, природно-ресурсний потенціал; 

дослідження і картографування просторової структури ПТК різних рівнів; 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Стандартизація в екології 

Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Оволодіння знаннями про суть, принципи, мету і завдання стандартизації, 

види стандартизації і стандартів, використання стандартів і технічних умов, правові основи 

стандартизації, основні поняття та їх визначення, організацію робіт з стандартизації, 

міжнародні і європейські органи з стандартизації, міжнародні і Європейські стандарти з 

якості і охорони навколишнього середовища, особливості розробки міжнародних 

стандартів, участь України у міжнародній діяльності в галузі стандартизації 

навколишнього середовища, систему екологічних стандартів з якості атмосферного повітря, 

води, грунту, з безпеки і захисту довкілля, праці та життєдіяльності населення, стандартів з 

екологічної сертифікації і маркування. 

Формування вмінь системно осмислювати взаємозв’язок метрології, стандартизації та 

сертифікації, розрізняти види стандартизації і стандартів, орієнтуватися в міжнародних 

знаках відповідності продукції, порівнювати вітчизняні, міжнародні і Європейські 

стандарти з якості і охорони навколишнього середовища. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Екологічний туризм 

Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Оволодіння знаннями про передумови виникнення й історію розвитку 

екотуризму, концепцію сталого розвитку сучасного екотуризму, негативні аспекти впливу 

масового туризму на природу, поняття сталого розвитку туризму, історію розвитку 

екотуризму в світі, розвиток екологічного туризму в заповідниках і національних природних 

парках. Формуванню вмінь складати та обґрунтовувати алгоритм розробки та організації 

екологічної стежки, розрізняти різні види екологічного туризму, аналізувати прямий і 

непрямий вплив екологічного туризму на природні комплекси, розробляти шляхи 

раціонального використання екотуристичного продукту, аналізувати суспільно-економічні 

чинники розвитку екологічного туризму. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Геоботаніка 
Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: навчальна дисципліна “Геоботаніка” передбачає формування знань про 

різноманіття фітоценозів, їх видовий склад, вмінь використовувати геоботанічні  методи 

дослідження, набуття навиків опису фітоценозів. Основними завданнями вивчення 

дисципліни “Геоботаніка” є детальне вивчення структури фітоценозів, їх динаміку та методи 

дослідження. Опанувавши даний курс студенти можуть пояснювати предметну сферу 

дослідження геоботаніки; аналізувати методи геоботанічних досліджень,складати назви 

систематичних одиниць фітоценозів, робити геоботанічні описи різних фітоценозів, 

опрацьовувати гербарій, працювати з  польовим  щоденником, заповнювати бланки пробних 

ділянок, картографувати фітоценози. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет:Екологічне картографування з основами топографії 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 



Анотація: Курс "Екологічне картографування з основами топографії" як дисципліна 

передбачає вивченняосновних положень поетапного просторового відображення 

взаємозв’язків у системі «суспільство – природа». В тому числі: теоретичних основ 

екологічного картографування, змісту і методів складання екологічних карт, еколого-

географічного джерелознавства, методології екологічного картографування, прикладного 

екологічного картографування і використання екологічних карт. 

Знати: основи картографії та топографії,теоретичні основи побудови карт та 

картографічного методу дослідження, види екологічних карт, методи оцінки стану території 

на основі екологічних карт. 

Уміти: створювати фрагменти топографічних та екологічних карт, оцінювати стан 

території на основі екологічних карт, моделювати розвиток екологічних процесів в просторі. 

Форми контролю:екзамен 

 

Предмет: Математичні методи в екології 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Начальна дисципліна має на меті озброїти студента необхідними 

теоретичними знаннями щодо принципів та методів статистичної обробки даних і 

математичного моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища; вмінням 

самостійно обирати методи та засоби відповідно до мети досліджень; виконувати необxiднi 

розрахунки чи прогнози та оцінювати їx реалістичність, детально вивчати кількісними 

методами особливості структури і функціонування природних та антропогенних систем 

(виконувати кількісний аналіз екологічних процесів); здійснювати обробку статистичної 

інформації; створювати та досліджувати математичні моделі екологічних систем і процесів, 

на основі чого виконувати оцінку реального стану та прогнозування змін у природних чи 

природно-антропогенних системах у результаті різних впливів (в першу чергу 

антропогенних). 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Еколого-географічні основи природокористування 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація:Курс "Еколого-географічні основи природокористування" як дисципліна 

передбачає вивчення теоретичних та прикладних основ природокористування, його 

просторової та якісної складових; видів природних ресурсів, їх кількості та особливостей 

використання, охорони і відтворення; регіональних особливостей та проблем, пов’язаних з 

оптимізацією використання природних ресурсів. 

Знати:види природних ресурсів, змістта структуру природокористування, основні 

проблеми та шляхи оптимізації. 

Уміти: складати регіональні та галузеві схеми природокористування. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Біологічні основи охорони природи 
Статус: вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: ДФН і ЗФН – 3 рік, 2 (6) семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна знайомить з основними теоретичними аспектами 

біологічних основ охорони природи, сучасними концепціями популяційної біології; 

розглядає особливості біології популяцій різних груп організмів та різноманіття методів їх 

дослідження; вчить досліджувати стан природних популяцій видів рослин та тварин та 

науково обґрунтовувати вибір певної території для заповідання; формує практичні навички 

використання досліджень популяцій у сфері охорони природи 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи сталого розвитку 



Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація:Вивчення дисципліни «Основи сталого розвитку»дає змогу розширити 

екологічний світогляд студентів, ознайомити їх з  сучасною екологічною ситуацією у світі, 

основними тенденціями наукових досягнень у сфері сталого розвитку як предмету що 

володіє виключним актуальним звучанням  у ХХІ ст.;сформувати вміння орієнтуватися у 

сучасних тенденціях розвитку концепції сталого розвитку,застосовувати теоретичні знання у 

практичному житті; сформувати навики особистого внеску у практичну реалізацію концепції 

сталого розвитку. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Техніко-економічні основи виробництва 
Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3-й, 5-й  

Анотація: Курс ознайомлює студентів з технологіями основних виробництв та 

показати вплив технологій, техніко-економічних показників і науково-технічного прогресу 

на розміщення і територіальну організацію виробництва. Висвітлення значимості 

економічних показників виробництва  від науково-технічного рівня технологій, параметрів 

технологічних процесів і раціонального вибору сировини, а також вивчення загальних 

техніко-економічних закономірностей технологічних систем виробництва в ринкових 

умовах, інтенсивних форм їх розвитку. 

Формує у студентів розуміння та стійких знань технологічних процесів основних 

галузей господарства. Вміння аналізувати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між людиною, природою та  суспільним виробництвом. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Природоохоронне інспектування 

Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація:Курс "Природоохоронне інспектування " як дисципліна передбачає вивчення 

основних аспектів порядку планування, організації, проведення і оформлення інспекторської 

перевірки суб’єктів господарювання, а також визначення розмірів відшкодування збитків, 

заподіяних державі, внаслідок порушення природоохоронного законодавства, методів та 

прийомів виконання екологічного інспектування на промислових,сільськогосподарських та 

інших підприємствах, 

Знати: природоохоронне законодавство та основні види його порушень; права та 

посадові обов`язки природоохоронного інспектора 

Уміти:складати протоколи адміністративних правопорушень в галузі 

природоохоронного законодавства, виконувати інші обов’язки природоохоронного 

інспектора. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Шкільний курс екології та методика його навчання 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 3,4 рік, 6,7 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна формує уявлення про загальні педагогічні основи 

методики викладання екології, методи та прийоми роботи з учнями, систему форм 

викладання екології; ознайомлює з  програмами екологічних дисциплін; вчить складати 

календарно-тематичне планування; писати плани-конспекти уроків, формулювати 

навчальну, виховну та розвиваючу мету, проводити різні типи уроків, дидактичних ігор, 

розробляти методичні поради до вивчення різних тем, складати завдання для проведення 

практичних робіт, застосовувати прийоми використання наочності; розробляти позакласні 

заходи тощо.  



Основні проблеми, які досліджуються в курсі методики викладання: навчально-виховні 

завдання; навчальна діяльність учнів; навчально-виховний процес вчителя; розвиваюча і 

виховна спрямованість у процесі навчання.  

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Агроекологія 

Статус: Вибіркова(за вибором вузу) 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Курс "Агроекологія " як дисципліна передбачає вивчення та оцінкувзаємодії 

людини з довкіллям в процесі сільськогосподарського виробництва; вивчення впливу 

сільського господарства на природні екосистеми та формування агроекосистем, їхніх 

властивостей; визначення шляхів оптимізації агроекосистем, підвищення їхньої 

продуктивності і зменшення негативного впливу на довкілля. 

Знати:основні поняття агроекології; структуру і рівні організації живого в 

агроекосистемках; екологічні наслідки антропогенного впливу на агроекосистеми; шляхи 

оптимізації агроекосистем; вплив тваринництва на довкілля;основи біологічного 

землеробства. 

Уміти:визначати сучасний стан агроекосистем;визначати шкідливий вплив на 

агроекосистеми і природні екосистеми агротехногенного навантаження;оцінювати 

оптимальність структури агроекосистем. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Соціоекологія 
Статус : Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Завдання навчальної дисципліни полягає у висвітленні теоретико-

методологічних основ, які ґрунтуються на базових принципах міжнародної стратегії сталого 

розвитку, прикладних соціоекологічних досліджень гармонізації взаємовідносин суспільства 

з компонентами природного середовища та розгляду правових, економічних, технічних, 

освітніх аспектів цієї взаємодії.  

У результаті вивчення дисципліни студенти отримують знання з основних етапів 

взаємодії суспільства і природи, вкладу наукових шкіл у розвиток теоретичних і прикладних 

соціоекологічних досліджень; основні положення теорій, концепцій, принципів СЕ, критерії 

оцінювання: якості природного середовища життєдіяльності, соціальної сфери тощо; 

типологію соціально-екологічних проблем, обґрунтування шляхів їх вирішення.  

Формування вмінь: пояснювати предметну сферу дослідження соціальної екології, 

з’ясовувати основні чинники дисбалансів соціального середовища, самостійно аналізувати і 

моделювати стани соціальної сфери, її аспекти за основними критеріями і показниками, 

аналізувати тенденції їх розвитку та прогнозувати ймовірні зміни з орієнтацію на управління 

ними, оцінювати, створювати елементарні просторово-часові моделі станів, розробляти 

мультимедійні проекти висвітлення основних соціоекологічних проблем і шляхів їх 

подолання. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Методи аналізу та контролю природного середовища 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Метою навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними та методичними 

засадами комплексного аналізу якості навколишнього середовища та з’ясування принципів 

функціонування системи контролю природного середовища як складових системи заходів 

охорони природи, які направленні на підтримування раціональної взаємодії між діяльністю 

людини і природним середовищем, раціональне використання природних ресурсів, 

попередження прямого та побічного впливу результатів діяльності суспільства на природу і 

здоров’я людини; набуття навиків характеристики, оцінювання та аналізу забруднень 



навколишнього природного середовища промисловими підприємствами, 

сільськогосподарськими господарствами та транспортом, опрацювання студентами методик 

якісного та кількісного контролю об’єктів довкілля, вдосконалення системи знань в 

контексті природоохоронних заходів. 

Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння  знань про теоретичні 

основи і принципи головних хімічних методів; методологію вибору методів аналізу;  головні 

методи і принципи відбору проб води, ґрунту, атмосферного повітря; методику організації 

хімічних спостережень і контролю за станом об’єктів навколишнього середовища; 

класифікацію, можливості і обмеження методів аналізу; принципи вибору оптимальних 

методів аналізу; приборизацію та автоматизацію методів аналізу об’єктів навколишнього 

середовища. 

Набуті вміння: здійснювати збір та аналіз базової екологічної інформації; правильно 

застосовувати екологічні норми та підбирати методику аналітичних досліджень при 

самостійному вирішенні практичних завдань;  вибирати оптимальні метрологічні умови 

вимірювань показників якості природного середовища; грамотно використовувати 

нормативні документи під час виконання екологічних оцінок. 

Дана дисципліна відноситься до фундаментальних екологічних наук, які формують 

фаховий світогляд майбутніх екологів. 

Форми контролю: Залік  

 

Предмет: Екологічний бізнес 
Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: навчальна дисципліна “Екологічний бізнес” передбачає формування знань 

про різноманіття та необхідність ведення екологічного бізнесу, особливості його 

запровадження в Україні, вміння використовувати набуті знання на практиці, та набуття 

навичок створення екологічної реклами. Основними завданнями вивчення дисципліни 

“Екологічний бізнес” є усвідомлення всього комплексу екологічних проблем світу та  

необхідність впровадження екологічного бізнесу, освоєння основи ведення екологічного 

бізнесу та його специфіку  в Україні. Опанувавши даний курс студент може пояснювати 

предметну сферу дослідження екологічного бізнесу; аналізувати позитивний вплив 

екологічного бізнесу на екологічний стан держави та можливості його; оперувати поняттями 

екологічного маркетингу, його напрями, основними засобами впливу на екологічний ринок; 

розрізняти екологічно нейтральні та екологічно спрямовані товари, основні групи 

споживачів екологічних товарів; формувати попит на екологічно чисту продукцію; 

розрізняти стратегії приваблення та проштовхування товарів та послуг, види та типи 

розповсюдження реклами; стимулювати збут екологічно чистої продукції; розрізняти 

поняття екологічний менеджмент та управління; характеризувати системи екологічного 

менеджменту – Environmental Management Systems. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Екологічне виховання 
Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація:Вивчення курсу «Екологічне виховання» дає змогу сформуватиу студентів 

наукові поняття про теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти майбутнім 

викладачам у оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо 

виховання екологічної особистості і колективу та навчити їх застосовувати ці знання і 

вміння у майбутній педагогічній діяльності; ознайомити студентів з питаннями що 

стосуються об’єкту дослідження та його особливостей, формування і вдосконалення у 

студентів систематизованих знань з екологічного виховання, аналіз основних методичних 

розробок з даної галузі педагогіки, ознайомлення і опрацювання основних методик щодо 

розвитку ступеня екологічної свідомості на різних етапах освітнього процесу, вивчення 

сучасних напрямків вдосконалення процесу екологічного виховання. 



Форми контролю: залік 

 

Предмет: Екологічне страхування 
Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація:Вивченнякурсу «Екологічне страхування» дає змогу ознайомити студентів з 

питаннями що стосуються об’єкту дослідження та його особливостей, формування і 

вдосконалення у студентів систематизованих знань щодо системи страхування України, 

вивчення сутності й ролі страхування, організація розвитку страхового ринку, державного 

регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг та 

основних категорій що використовують у сфері страхування, базовий пакет правових 

документів у сфері страхування, основні наукові теорії що стосуються різних підходів щодо 

класифікації видів страхування та місце екологічного страхування у цій системі, історію 

формування ринку страхових послуг, специфіку сфери екологічного страхування у різних 

країнах світу. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Рекреаційна екологія 
Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація:викладання навчальної дисципліни “Рекреаційна екологія” передбачає 

формування знань про рекреаційну екологію, вплив сучасної рекреації на екологічну 

політику країн, які намагаються зберегти цінні рекреаційні ресурси шляхом ухвалення 

спеціальних законодавчих актів, створення мережі національних парків, природних і 

культурних заповідників та інших охоронних об’єктів;  вміння використовувати набуті 

знання на практиці та набуття навичок у користуванні з географічними картами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Рекреаційна екологія” є ознайомлення зі 

всім спектром інформації по питанню рекреації, усвідомлення екологічних проблем які 

виникають під час цієї діяльності, вміння пропонувати та обгрунтовувати заходи для 

зменшення антропогенного впливу на природне середовище. Опанувавши даний курс 

студент вміє пояснювати предметну сферу дослідження рекреаційної екології; аналізувати 

негативний вплив рекреантів на довкілля; пропонувати та обгрунтовувати заходи для 

зменшення рекреаційного навантаження на природне середовище; класифікувати 

рекреаційну діяльність; характеризувати  розвиток рекреації на основі національних та 

регіональних ландшафтних парків, пояснювати форми антропогенного впливу на ліси за 

С.М. Стойком. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет:  Регіональні екологічні проблеми 
Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: викладання навчальної дисципліни “Регіональні екологічні проблеми” 

передбачає формування знань про екологічні проблеми у різних регіонах України, вміння 

використовувати набуті знання на практиці, та набуття навичок у користуванні з 

географічними картами. Основними завданнями вивчення дисципліни “Регіональні 

екологічні проблеми ” є усвідомлення всього комплексу екологічних проблем України та  її 

регіонів освоєння основи ведення екологічного бізнесу та його специфіку  в Україні. Вміння  

оцінювати екологічну ситуацію у регіонах України,  пропонувати та обгрунтовувати заходи 

для зменшення техногенного впливу на природне середовище. Опанувавши даний курс 

студент вміє пояснювати предметну сферу дослідження регіональних екологічних проблем; 

аналізувати негативний вплив певної галузі промисловості та сільського господарства на 

довкілля; виділяти та пояснювати причини  забруднень регіонів України; пропонувати та 

обгрунтовувати заходи для зменшення техногенного впливу на природне середовище.  

Форми контролю: залік 



Предмет: Екологічні проблеми промисловості 

Статус: Вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр  

Анотація: Метою навчальної дисципліни є оволодіння знаннями щодо структури 

національного господарства, впливу його окремих галузей на навколишнє природне 

середовище,  

Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння знань про фактори 

середовища та місце серед них техногенних факторів;техногенез та його характерні риси; 

типи природних ресурсів та проблеми їх вичерпності; принципи роботи основних 

технологічних процесів окремих галузей господарства та їх негативний вплив на довкілля; 

джерела забруднення атмосфери, гідросфери та ґрунтів в розрізі різних галузей 

господарства; шляхи забруднення навколишнього середовища в різних галузях; основні 

шляхи утилізації відходів виробництв; особливості, пов'язані з розміщенням підприємств. 

Набуті вміння:характеризувати природні ресурси; класифікувати техногенні 

забруднення за походженням та ступенем небезпечності; приймати обґрунтовані рішення 

щодо покращання технологій виробництв та закриття екологічно небезпечних виробництв; 

давати оцінку проблемам, пов'язаним із порушенням земель; розуміти та пояснювати зміни в 

ресурсному потенціалі, пов'язані з функціонуванням виробничих процесів;давати оцінку 

факторам, що зумовлюють розміщення підприємств; аналізувати методи захисту природного 

середовища від шкідливого впливу галузей господарства. 

Дана дисципліна відноситься до фундаментальних, які формують фаховий світогляд 

майбутніх екологів. 

Форми контролю: Залік  

 

Навчальна дисципліна: Основи біотехнології 

Статус: вибіркова (за вибором студента) 

Рік, семестр: ДФН і ЗФН – 4 рік, 2 (8) семестр  

Анотація: Навчальна дисципліна розглядає теоретичні та практичні досягнення 

сучасної біотехнології, висвітлює основні проблеми біотехнології на сучасному етапі 

розвитку науки; формує вміння орієнтуватися в літературних джерела біотехнологічної 

тематики та застосовувати системні підходи в аналізі наукової літератури, аналізувати стан 

та можливі наслідки активного та широкого залучення генетично модифікованих організмів 

і ряду сучасних біотехнологій на навколишнє середовище; орієнтуватись у використанні 

окремих досягнень науково-технічного прогресу, які є найменш деструктивними для живих 

систем та мінімально впливають на генофонд організмів; оцінювати користь і ризики для 

людей, тварин і рослинного світу реалій генетичної інженерії та сучасних біотехнологій 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Екологічно чисте виробництво 

Статус: Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Метою навчальної дисципліни є оволодіння знаннями про організацію та 

принципи формування екологічно безпечних та енергозберігаючих технологій, вивчення 

класифікації різних видів відходів та технологій їх знешкодження, систематизації відомих та 

нових критеріїв ефективності процесів очистки, з’ясування теоретичних та правових основ 

організації екологічно безпечних виробництв, нових теоретичних і практичних підходів до 

вирішення проблеми розробки та вдосконалення екозахисних процесів й створення на їх 

основі маловідходного виробництва. 

Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння базових знань про 

методологічні принципи формування безвідходних виробництв; основні способи організації 

маловідходних виробництв; вимог, які висуваються до безвідходних технологічних процесів 

та апаратів; знань про критерії безвідходності і екологічності виробництва; проблеми 

розробки високоефективних технологічних процесів, екозахисних процесів і технологій; 

правове забезпечення екологічно безпечних виробництв. 



Набуті вміння:дослідити перспективи ресурсозбереження на базі  екозахисного 

процесу за окремими галузями господарства в Україні та за кордоном; аналізувати 

закордонні існуючі технології екозахисного процесу виробництв в контексті екологізації; 

з’ясувати основні способи організації маловідходних виробництв; дослідити проблеми 

розробки високоефективних технологічних процесів, екозахисних процесів і технологій; 

Дана дисципліна відноситься до фундаментальних, які формують фаховий світогляд 

майбутніх екологів. 

Форми контролю: Залік  

 

Предмет: Екологічна географія 

Статус : Вибіркова (за вибором вузу) 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретико-методологічних  та 

прикладних аспектів формування екостанів компонентів природного середовища та 

інтегральної екоситуації, дослідження причин виникнення і наслідків прояву основних 

еколого-географічних проблем України. 

Основними завданнями дисципліни є висвітлення сутності основних історичних етапів 

розвитку екологічної географії в Україні, вкладу наукових шкіл, вчених у розвиток 

теоретичних і прикладних еколого-географічних досліджень; основних положень теорій, 

концепцій, принципів ЕГ; чинників, що формують еколого-географічну ситуацію в Україні. 

Формування вмінь: пояснювати предметну сферу дослідження екологічної географії, 

з’ясовувати основні чинники антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, 

самостійно аналізувати і моделювати екостани природних компонентів та інтегральну 

еколого-географічну ситуацію, її аспекти за основними критеріями і показниками, 

аналізувати тенденції їх розвитку та прогнозувати ймовірні зміни екостанів та екоситуацій з 

орієнтацію на управління ними, оцінювати стійкість природних систем до антропогенних 

навантажень, створювати елементарні просторово-часові моделі екостанів та екоситуації, 

розробляти мультимедійні проекти висвітлення основних еколого-географічних проблем і 

шляхів їх подолання. 

Форми контролю: екзамен 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Викладання рекомендованих навчальних дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, рекомендованих навчальних дисциплін з циклу природничо-наукової 

підготовки щодо екологічної освіти та рекомендованих навчальних дисциплін з циклу 

професійної та практичної підготовки щодо освіти з безпеки життя і діяльності людини та 

охорони праці здійснюють викладачі, які мають спеціальність за дипломом про вищу освіту 

відповідного напряму підготовки або диплом про отримання наукової ступені за відповідною 

науковою спеціальністю та сертифікат (диплом, свідоцтво) про професійну підготовку до 

педагогічної діяльності у галузі вищої освіти або диплом про вчене звання за відповідною 

кафедрою. 

Система освіти повинна відповідати вимогам європейського і світового досвіду, 

базуючись на вітчизняних здобутках. 

Професійна підготовка майбутніх екологів повинна поєднувати високу теоретичну 

підготовку з цілеспрямованим прагматизмом, забезпечувати мобільну спеціалізацію за 

певною галуззю чи регіональними особливостями. 

Враховуючи дуже велике розмаїття компонентів, комплексів, що утворюють довкілля, 

у викладені нормативних дисциплін повинні брати участь викладачі відповідно різних 

кваліфікацій. Згідно з переліком нормативних дисциплін природничо–наукової та 

професійної підготовки їх викладання повинно бути забезпечено відповідними 

професіоналами: математиками, фізиками, хіміками, біологами, географами, геологами, 

біологами та інш. з дипломами про вищу освіту відповідної кваліфікації, відповідними 



науковими ступенями та дипломами доцента, професора. Обов‘язково присвоєні  

відповідною профільною (природничою) кафедрою. Вибіркові навчальні дисципліни 

забезпечуються також тільки фахівцями відповідного наукового напрямку. Тимчасово до 

викладання нормативних дисциплін можуть бути допущені викладачі не за профілем, але які 

на цей час отримують другу, саме екологічну, вищу освіту.  

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

А 
Аварійний викид - вимушений викид в довкілля забруднюючих речовин в кількості, 

яка набагато перевищує ГДВ. Як правило, аварійний викид є наслідком зношеності 

устаткування підприємств і порушення технологій. 

Агент страховий - фізична або юридична особа, яка діє від імені страховика і в межах 

наданих ним повноважень. 

Агроекологія - комплекс наук, який досліджує можливості сільськогосподарського 

використання земель для виробництва рослинної і тваринницької продукції при 

одночасному збереженні сільськогосподарських ресурсів.  

Аерація - природнеабоштучненадходженняповітря в яке небудьсередовище (воду, 

грунті і т. п.). 

Аерозоль - завислі в газоподібному середовищі частинки твердих або рідких речовин 

(радіус твердих частинок ІО
-8

—ІО
-2

 см, крапель 10
-5

—10
-1

 см.). 

.Антропогенез - зміни і розвиток природних об’єктів і явищ під впливом людської 

діяльності. 

Антропогенна діяльність - діяльність людини у навколишньому природному 

середовищі. 

Антропогенний ландшафт - ландшафт, змінений діяльністю людини в процесі 

виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією 

природокористування. За ступенем змінюваності і характером впливу людини розрізняють 

змінені, порушені й перетворені ландшафти. 

Антропогенні процеси - процеси, зумовлені впливом людини та її господарської 

діяльності на природні компоненти (рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ тощо). 

Антропогенні форми рельєфу - нерівності земної поверхні, утворення або зміна яких 

пов'язана з діяльністю людини. 

Атмосфера - повітряна оболонка Землі. Простежується до висоти 2 тис. км, її 

поділяють на: тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, екзосферу. Сучасна 

атмосфера в значній мірі продукт біогенного походження. 

 

Б 
Безвідходне виробництво - замкнута система, організована за аналогією з природними 

екологічними системами. 

Біоіндикація - визначення стану компонентів навколишнього середовища на основі 

спостережень за станом і поведінкою біологічних об'єктів рослин, тварин та ін.). 

Біологічна плівка - плівка з бактерій та інших мікроорганізмів на поверхні 

завантаження біологічного фільтра, які окислюють і мінералізують забруднювальні 

речовини. 

Біомаса - маса живих організмів на одиницю площі або об’єму. 

Біосфера - сукупність усіх екосистем земної кулі. Являє собою особливу оболонку 

планети, заселену живими організмами. 

Біосферний заповідник - територія міжнародного значення, виокремлена з метою 

збереження різноманітності природно територіальних комплексів і генетичних ресурсів 

рослинного й тваринного світу, проведення наукових досліджень, фонового моніторингу та 

вивчення стану довкілля. 

Біотоп - однорідне за абіотичними умовами середовище існування біоценозу. 

http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-geografichni-termini-i-ponyattya/antropogenni-protsesi
http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-geografichni-termini-i-ponyattya/antropogenni-formi-relefu


Бонітет - економічно значима порівняльна характеристика (оцінка) певних об’єктів або 

угідь (ґрунтових, лісових, мінеральних). 

Буферна зона - місцевість з природним або окультуреним ландшафтом, яка оточує 

найбільш цінні ділянки заповідного об’єкту чи екомережі і захищає їх від зовнішніх 

негативних впливів. 

 

В 
Вибух екологічний - масове розмноження виду в регіоні, куди він був завезений 

випадково і де відсутні його природні вороги. 

Вивітрювання - руйнування матеріалів (мінералів і гірських порід) під впливом 

фізичних, хімічних і біогенних факторів. Розрізняють фізичне, хімічне і органічне 

вивітрювання. 

Вид - сукупність поколінь, що походять від спільного предка, під впливом середовища і 

боротьби за існування відособлених добором від інших живих істот. Вид — основна 

категорія таксономічної системи підпорядкованих одиниць. 

Викиди - короткочасне або довготривале (протягом певного часу) надходження в 

навколишнє середовище будь-яких забруднювачів. 

Відходи - невикористані залишки продуктів виробництва, побуту, транспорту у місцях 

їхнього утворення, що мають реальну або потенційну цінність як продукт для інших 

галузей або регенерації (відновлення). 

Вода стічна - вода, що утворилася в процесігосподарсько-побутової і виробничої 

діяльності (крім шахтної,кар'єрної і дренажної води), а також відведена з 

забудованоїтериторії, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосфернихопадів. 

Водокористування - порядок, умови і формивикористанняводнихресурсів для потреб 

населення і господарства. 

 

Г 
ГДК - це така маса шкідливої речовини в одиниці об’єму окремих компонентів 

біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і 

рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя 

нинішнього та майбутнього поколінь. 

ГДС - гранично допустимі скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Це маса 

речовин у стічних водах, яка максимально допустима до відведення з установленим 

режимом у даному пункті водного об’єкта за одиницю часу з метою забезпечення норм 

якості води у контрольованому пункті. 

Гемеостаз - стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, що 

підтримується процесами саморегуляції і самовідтворення. 

Геоботаніка -  наука, що вивчає рослинні угруповання, їх структуру, утворення і зміни, 

зв'язок із середовищем. 

Геоекологія - розділ екології, що вивчає специфіку взаємовідносин організмів і 

середовища їх існування в різних географічних зонах (на суші і в океані, в тундрі, тайзі і в 

тропіках, у горах і пустелях тощо); дає екологічну характеристику різних географічних 

регіонів, областей, районів, ландшафтів. 

Гумус - органічна речовина грунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і 

тваринних рештків і продуктів життєдіяльності організмів. 

Ґрунт - верхній шар земної кори, що утворився під впливом природних факторів 

(клімат, рослинні й тваринні організми, рельєф, геологічні відклади) і є самостійним 

природним утворенням. 

 

Д 
Деградація грунту - процес, що призводить до часткової втрати ґрунтом накопичених 

раніше речовин, які споживаються рослинами (гумус, солі), та організмів, що сприяють їх 

розвитку (мікрофлора та ін.). 



Дефляція - видування грунтів, обточування і шліфування гірських порід завислими в 

повітрі мінеральними частинками, а також перенесення тонких продуктів вивітрювання. 

Дощ кислотний - дощ (сніг), підкислений (РН нижче 5,6) за рахунок сполучення 

атмосферної вологи з промисловими викидами оксидів (СОх, МОх, S0х), хлоридів. 

 

Е 
Еволюція - тривалий процес зміни живих організмів, триває мільйони років. 

Екологізація - це поширення екологічних принципів та підходів на природничі та 

гуманітарні науки, на виробничі процеси та соціальні явища. 

Екологічна аварія - виробнича чи транспортна ситуація, не передбачена діючими 

технологічними регламентами і правилами, що супроводжується істотним збільшенням 

впливу на навколишнє середовище.  

Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 

суспільства, держави, а також навколишнього природного середовища від погроз, що 

виникають у результаті антропогенних і природних впливів на неї; положення, при якому 

відсутня погроза завдання збитків природному середовищу й здоров'ю населення. 

Екологічна геологія - наука геологічного циклу, що вивчає екологічну систему 

літосфери, закономірності її формування і просторово-часових змін під впливом природних і 

техногенних факторів у зв'язку з життєдіяльністю біоти та, насамперед, — людини, яка 

названа геологічним середовищем. 

Екологічна експертиза - особлива комплексна діяльність з ідентифікації негативних 

впливів виробничої діяльності на навколишнє середовище і природні комплекси з 

тенденціями економічного розвитку. 

Екологічна ситуація - це сукупність станів екологічних об'єктів у межах певної 

території (ландшафт, річковий басейн, адміністративний район, місто у природний регіон, 

адміністративна область або країна в цілому) у певний проміжок часу. 

Екологічне виховання - передбачає виховання в людини дбайливого ставлення до 

природи, історичних пам’ятників, необхідності їх збереження. 

Екологічне страхування - це страхування цивільної відповідальності підприємств, 

установ та організацій (страхувальників) за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює 

підвищену екологічну небезпеку. 

Екологічний аудит - систематичний документований процес перевірки, що полягає в 

одержанні об'єктивним шляхом і оцінці свідчень аудитування: екологічний аудит 

спрямований на встановлення відповідності екологічно значимих видів діяльності, подій, умов, 

систем чи менеджменту інформації з цих питань, критеріям аудитування; результати цього 

процесу доводяться до відома клієнта. 

Екологічний моніторинг - система спостережень, збирання, обробки, передавання, 

збереження та аналізу інформації про стан навколишнього середовища, прогнозування його 

змін та розробка науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття еколого-упранлінських 

рішень. 

Екологічний ризик - рівень імовірності виникнення несприятливих для 

навколишнього середовища наслідків, пов’язаних із природними катастрофами, з 

функціонуванням екологічно небезпечних виробничих об’єктів чи ухвалення рішення про 

спорудження подібних об’єктів 

Екологія - наука про взаємостосунки живих організмів з середовищем їх існування. 

Екологія людини - міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності 

взаємодії людини, популяцій людей з довкіллям, вплив чинників зовнішнього середовища на 

функціонування людського організму, цілеспрямоване управління збереженням і 

поліпшенням здоров’я людини 

Екомережа - єдина територіальна система яка включає ділянки природних 

ландшафтів, що підлягають особливій охороні (території та обєкти природно-заповідного 

фонду, курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території, які є 

структурними елементами екологічної мережі). 



Екосистема - єдиний природний або природно-антропогенний комплекс, утворений 

живими організмами та середовищем їх існування, в якому живі й неживі компоненти 

поєднані між собою причинно-наслідковими зв'язками, обміном речовин, розподілом 

потоку енергії. 

 

Ж 

Життєва форма організму - морфологічний тип пристосування тварини чи рослини 

до деяких основних факторів місцеперебування й певного способу життя. 

Життєвий потенціал кількість років життя, яку має прожити особа чи група осіб у 

певному віці, розрахована за умови збереження наявного рівня повікової смертності на 

основі таблиць смертності. 

 

З 
Забруднення - внесення в навколишнє середовище або виникнення в ньому нових, не 

характерних для нього речовин, явищ, об'єктів будь-якої природи, які шкідливо впливають 

на живі організми. 

Забрудник - будь-який фізичний агент, хімічна речовина або біологічний вид 

(переважно мікроорганізми), які потрапляють у навколишнє середовище або утворюються в 

ньому в кількостях, що виходять за межі звичайного та зумовлюють забруднення 

середовища. 

Забруднююча речовина - речовина хімічного або біологічного походження, що 

присутня або надходить в навколишнє середовище і може прямо або опосередковано чинити 

негативний вплив на нього та на здоров’я людини. 

Зона екологічного лиха - територія з повною втратою продуктивності 

відновлювальних ресурсів, необоротним порушенням екосистем, де проживання населення 

неможливе. Територія повністю виключається з господарського використання і вимагає 

докорінного поліпшення та реабілітації. 

Зона екологічної катастрофи - (території, де внаслідок діяльності людини чи 

руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або необоротні негативні зміни в 

навколишньому природному середовищі, що призвели до неможливості проживання на них 

населення і ведення господарської діяльності. 

 

І 
Імператив екологічний - сукупність обмежень, що накладаються на активність 

діяльності людей, порушувати які не можна у зв’язку з можливими катастрофічними 

наслідками. 

Іригація - зрошення земель, головним чином за допомогою каналів. При 

непродуманих методах іригації у верхньому шарі грунту може збільшитися вміст солей, і 

земля стане неродючому. 

 

К 
Кадастр - систематизований збір відомостей, який складається періодично або шляхом 

безперервних спостережень над відповідним об'єктом. 

Кислотні дощі - дощ і сніг, містять отруйні хімікати, які потрапляють в атмосферу 

через її забруднення промисловими і автомобільними газами. Такі дощі несуть загибель 

багатьом тваринам і рослинам, особливо деревах і водоростям, а також заподіюють 

серйозної шкоди будівлям та здоров’ю людини. 

Концентрація гранично допустима - кількістьшкідливоїречовини в середо-вищі, яка 

практично не впливаєназдоров’ялюдини і не викликаєнегативнихнаслідків. Встановлюється 

в законодавчому порядку. 

Концепція - це інтегрована система поглядів на явище, його інтерпретація, основна 

ідея і теорія. 



Криза екологічна - напружений стан взаємовідносин між людством і природою, що 

характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у 

людському суспільстві ресурсно-екологічним можливостям біосфери. 

 

Л 
Ландшафт - загальний вид місцевості; ландшафт географічнийоднорідна за 

походженням, територіально цілісна ділянка земної поверхні, якісно відмінна від інших 

ділянок. 

Ландшафтний дизайн - творча діяльність, спрямована на формування штучного 

архітектурного середовища з використанням засобів декоративного озеленення, геопластики, 

малих архітектурних форм, декоративного покриття, візуальної комунікації. 

Ліміт використання води - граничний обсяг використання води,який встановлюється 

дозволом на спеціальне водокористування. 

Ліміти забору води - граничні обсяги забирання води з водних об'єктів, які 

встановлюються в дозволі на спеціальне водокористування. 

Лісові ресурси - це сукупність матеріальних благ лісу, які можна використати без 

шкоди навколишньому середовищу і з найбільшою господарською ефективністю. 

Лісокористування - регламентована сукупність форм і методів комплексного 

використання лісових багатств. 

Літосфера - верхня “тверда” оболонка Землі, до складу якої входять земна кора і 

верхняя мантія Землі. Потужність літосфери від 50 до 200 км. 

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на проведення 

зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови 

виконання ліцензійних умов. 

 

М 
Майнове страхування - галузь страхування, в якій об’єктом страхування є майно, що 

належить юридичним або фізичним особам. 

Маловідходне виробництво - забезпечує збереження нормального функціонування 

навколишнього середовища і сформованого екологічної рівноваги. 

Математична екологія - галузь наукових знань, яка займається вивченням моделей 

екологічних об’єктів і процесів та методів їх дослідження. 

Меліорація  - цілеспрямоване поліпшення властивостей природно-територіальних 

комплексів з метою оптимального використання потенціалу ґрунтів, вод, клімату, рельєфу та 

рослинності. 

Моделювання - це опосередковане дослідження тих об’єктів пізнання, безпосереднє 

вивчення яких іншими методами дуже утруднене або неможливе. 

Моніторинг (англ. monitoring, відлат. monіtor–той, що спостерiгає, контролює, 

попереджає) глобальний - система спостережень за планетарними процесами і явищами, які 

проходять у біосфері, з метою оцінювання та прогнозування глобальних змін в біосфері та 

вирішення глобальних проблем охорони навколишнього природного середовища.  

 

Н 
Навантаження антропогенне - ступінь прямого і опосередкованоговпливу людей, 

господарства на природу в цілому та окреміїїкомпоненти і елементи. 

Навколишнє природне середовище (природне середовище)(НПС) –природна 

складова частина навколишнього середовища адміністративних, економічних, технологічних 

та інших заходів щодо гармонізації взаємодії людини з природою і 

раціонального  використання природних ресурсів. 

Надзвичайні екологічні ситуації – це виняткові, екстремальні обставини, які виникли 

внаслідок аварій, катастроф, стихійного лиха, що викликали різкі негативні зміни стану 

довкілля, створили загрозу життю, здоров’ю населення, вимагають здійснення комплексу 

надзвичайних заходів, спрямованих на захист населення, нормалізацію екологічної 

обстановки в порядку, визначеному законодавством про надзвичайний стан.   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82


Ніша екологічна - місце виду в природі, яке включає не тільки його положення в 

просторі, але й функціональну роль в угрупованні. 

Ноосфера  - сфера розуму, еволюційна стадія розвитку біосфери, пов’язана з 

виникненням і становленням цивілізованого суспільства, коли продумана людська діяльність 

стає головним, провідним фактором розвитку на Землі. 

Норматив екологічний - обов’язкові рамки збереження структури і функцій 

екосистеми певного ієрархічного рівня. 

 

О 
Озоновий шар - шар в атмосфері, що містить газ озон, який затримує дуже шкідливе 

ультрафіолетове випромінювання Сонця. Однак деякі промислові гази поступово руйнують 

його. 

Охорона навколишнього середовища - діяльність органів державної влади України, 

органів державної влади суб'єктів (АРК), органів місцевого самоврядування, суспільних й 

інших некомерційних об'єднань, юридичних і фізичних осіб, спрямовану на збереження й 

відновлення природного середовища, раціональне використання й відтворення природних 

ресурсів, запобігання негативного впливу господарської й іншої діяльності на навколишнє 

середовище й ліквідацію її наслідків. 

Оцінка впливу на навколишнє середовище(ОВНС) - процедура врахування 

екологічних вимог законодавства при підготовці і прийнятті рішень про соціально-

економічний розвиток суспільства. 

Оцінка природних ресурсів - це значення екологічної, гігієнічної, соціально-

психологічної і інших цінностей природного об'єкта. Оцінка виражається переважно в 

екологічних показниках. 

 

П 
Парниковий ефект - виникає, коли відбите сонячне тепло затримується газами з 

атмосфери і нагріває її. Діяльність людини, результат якої — збільшення викиду газів в 

атмосферу (головним чином вуглекислого газу), загрожує загальним підвищенням 

температури на Землі. 

Плата, платежі - грошові або інші блага, які економічний суб’єкт сплачує за 

використані ресурси та природні блага і за можливість здійснення господарської діяльності. 

Популяція - сукупність особин одного виду, що протягом великої кількості поколінь 

населяють певний простір, усередині якого тією чи іншою мірою здійснюється панміксія; 

відокремлена від сусідніх аналогічних сукупностей певним ступенем тиску тих чи інших 

форм ізоляції 

Природний об'єкт - це природна екологічна система, природний ландшафт і складові 

їхні елементи, що зберегли свої природні властивості;  

Природні ресурси - важливі компоненти навколишнього середовища, які 

використовуються в суспільному виробництві для задоволення матеріальних і культурних 

потреб суспільства. Головні види природних ресурсів — сонячна енергія, внутріземне тепло, 

водні, земельні, мінеральні, рослинні ресурси і ресурси тваринного світу. 

Природокористування - сукупністьвсіх форм використання природного ресурсного 

потенціалу і заходів по його збереженню. 

 

Р 
Радіоактивна речовина - речовина, яка створює або в певних умовах здатна 

створювати іонізуюче випромінювання. 

Раціональне використання природних ресурсів - це комплексне, економічно 

ефективне використання природних ресурсів у сполученні з вимогами охорони 

навколишнього природного середовища. 

Регіональна політика сталого розвитку - це свідома, цілеспрямована, відповідно до 

стратегії сталого розвитку регіону, взаємоузгоджена діяльність органів державного та 



регіонального управління і місцевого самоврядування, спрямована на створення умов для 

забезпечення збалансованості соціальної, економічної та екологічної сфер регіону. 

Рекреаційне навантаження - рівень сукупного антропогенного впливу на природний 

комплекс певної території у процесі рекреаційної діяльності (витоптування, ущільнення 

ґрунту, забруднення поверхні відходами, нищення рослинного покриву, збіднення 

тваринного світу тощо). 

Рекреаційні ресурси - сукупність природних ресурсів (клімат, вода, ліс, мінеральні 

джерела, земля, рослинність, ландшафти, пам'ятники культури тощо), яка визначає умови 

(можливості) відпочинку за межами постійного житла. 

Ресурси природні - речовина природи, яка залучена до суспільного виробництва і 

складає його сировинну і енергетичну базу. Ресурси поділяються на: первинні, вторинні, 

невичерпні, вичерпні, відновні і невідновні 

Ризик екологічний - імовірність несприятливих для життєдіяльності населення, а 

також для екологічних ресурсів наслідків антропогенних або техногенних змін природних 

об'єктів і факторів.  

 

С 
Самовиховання - свідома, цілеспрямована та самостійна діяльність особистості, що 

виникає в результаті її взаємодії з середовищем і впливає на її розвиток та вдосконалення. 

Самовільне водокористування - здійснення спеціальноговодокористуванн без 

наявності дозволу на нього. 

Самоосвіта - самостійна діяльність суб’єкта, спрямована на оволодіння новими 

знаннями, уміннями, навичками і на вдосконалення набутих. 

Середовище соціальне - це створений людством духовний світ, що охоплює 

національні, соціальні, економічні, політичні та інші суспільні відносини і вироблені 

людством протягом всієї історії духовно-культурні цінності, які впливають на людей, 

формують їхній світогляд, зокрема, обумовлюють поведінку у сфері взаємовідносин з 

навколишнім середовищем. 

Середовище - все те, що оточує організм і прямо або опосередковано впливає на його 

стан, розвиток, ріст, виживання, розмноження та ін. 

Система екологічного менеджменту (ЕМS) - частина загальної системи менеджменту, 

що включає організаційну структуру, планування, розподіл відповідальності, практичну 

діяльність, процедури (прийоми), процеси і ресурси, необхідні для розробки, впровадження, 

досягнення цілей екологічної політики, її перегляду і коректування. 

Система екологічного нормування - являє собою сукупність екологічних нормативів, 

що містяться в екологічному законодавстві України, а також визначення порядку їх 

встановлення, зміни та скасування. 

Системний підхід - спосіб розв'язання практичних завдань, який полягає в розгляді у 

єдиній системі вихідних умов, необхідних операцій і засобів їх проведення. 

Соціоекологія - це інтегративна наука, що вивчає основні закони та закономірності 

взаємодії суспільства і природи з метою оптимізації та гармонізації їх взаємодії. 

Соціоекосистема — це територіальна саморегульована система, динамічна рівновага 

якої повинна забезпечуватись людським суспільством; стійка сукупність зв’язків між 

людським суспільством або його окремими, відносно самостійними, частинами та 

оточуючим природним середовищем 

Стабільність екосистеми - здатність протистояти будь-яким впливам і повертатись у 

початковий стан. 

Сталий розвиток - це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів 

направлено на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища, так 

що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні, але й для 

майбутніх поколінь. 

Стандартизація - це діяльність, що спрямована на розробку і встановлення вимог, 

правил, норм, характеристик як обов’язкових для виконання, так і рекомендованих. Вона 



забезпечує право споживача на придбання товарів відповідної якості за відповідну ціну, а 

також:, право на безпеку і комфорт праці. 

Стійкість екосистеми - властивість залишатись відносно незмінною в межах певного 

періоду часу або зберігати свою структуру і функціонування 

Стік забруднений - стічні води, якімістятьдомішки в кількості, щоперевищують ГДК 

(граничнедопустимуконцентрацію). Розрізняють: промислові, 

сільськогосподарськікомунально-побутові стоки. 

Стратегії екологізації - можливі перспективні цільові настанови екологічного 

вдосконалення економіки. 

Ступінь чи ефективність очищення газів - це відношення кількості уловленої 

забруднюючої речовини до кількості, що надходить в апарат. 

Субфітоценозом - називають відносно велику за розміром частину фітоценозу, яка має 

деякі особливості в кількісному співвідношенні видів другого чи третього ярусу порівняно з 

рештою площі. 

Сукцесія - послідовна зміна біоценозів даної території, яка виникає під дією природно-

антропогенних чинників. 

Суфозія (від лат. suffosio – підкопування, підривання) - процес вимивання і виносу 

твердих часток, вимивання розчинних гірських порід та ґрунтів водою, що протікає у них. 

Зумовлює осідання порід, виникнення на поверхні провалів, котловин і зсувів. 

 

Т 
Теорія життєвого циклу - товару також має регіональний аспект, оскільки поєднує 

стадії розвитку товару від його народження до спаду і розміщення товарів в регіонах.  

Техногенез - процес зміни природних комплексів під впливом виробничої діяльності 

людей. 

Техносфера - частинабіосфери, докорінноперетвореналюдиною в технічні і 

технологічніоб’єкти (будівлі, дороги, механізми) з допомогою прямого і 

опосередкованоговпливутехнічнихзасобів. 

Тип рослинності - об’єднання різнорідних за походженням рослинних угруповань 

високого рангу, подібних за морфологічними ознаками. 

Токсичність - властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин 

згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) і здоров'я 

людей (бензапірен, важкі метали, кислотні сполуки, оксиди азоту, сірки). 

Транспортний моніторинг - здійснювані транспортними диспетчерськими службами 

за допомогою супутникових систем системні регулярні операції з контролю і спостереження 

за транспортними засобами, призначені для вирішення логістичних завдань, пов'язаних з 

управлінням різноманітними перевезеннями і його автоматизацією.  

 

У 
Управління - це процес впливу на систему (біологічну, технічну, соціальну) з метою 

підтримання її в певному стані, або переводу її в новий стан з врахуванням властивих їй 

об’єктивних законів. 

Урбанізація (від лат. urbanus – міський) - 1) ріст і розвиток міст; 2) збільшення 

кількості міського населення в регіоні, країні, світі; 3) процес підвищення ролі міст у 

розвитку суспільства; 4) поширення міського способу життя. 

Урбоекологія (екологія міста) - прикладна наука, що вивчає екологічні проблеми міст і 

формує оптимальні шляхи їх вирішення. 

Урочище - одна з найнижчих одиниць ландшафтознавства; закомірно складена група 

однорідних ділянок природи, обособлена в межах орографічних одиниць. 

Утилізація відходів - вторинне використання відходів у технологічних або інших корисних 

цілях. 

 

Ф 



Фізичне моделювання - це вид предметного моделювання, що полягає у вивченні 

моделі, що має однакову фізичну природу з оригіналом 

Фітомеліорація - комплекс заходів спрямований на покращення умов природного 

середовища з допомогою культивування або підтримки природних рослинних угруповань 

(створення лісополос, посадок і т.п.). 

Фітонциди - речовини, які продукуються рослинами і мають бактерицидну, 

фунгіцидну і протистоцидну дію. 

Флора та фітодизайн - проектування штучного архітектурного середовища з 

використанням рослин шляхом формування флора- та фітокомпозицій. 

Фонд заповідний - сукупність всіх природоохоронних територій (заповідників, 

заказниківрегіону, країни). 

Фотосинтез - процес, завдяки якому рослини використовують сонячну енергію для 

отримання їжі (вуглеводів) з води і вуглекислого газу. 

Фторування води - введення сполук фтору у воду з метою знезараження до норм, 

встановлених санітарно-гігієнічними вимогами. 

 

Х 
Харчова ланцюг - ряд живих організмів, в якому кожен попередній вид служить їжею 

для наступного. Енергія при цьому передається з одного рівня (див. Трофічні рівні) на 

інший. Усі харчові ланцюги в єдиній екосистемі об’єднуються в єдину харчову мережу. 

Хвостосховище - це гідротехнічна споруда, комплекс спеціальних споруд та 

обладнання, які призначені для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та 

інших відвальних відходів збагачення корисних копалин.  

Хлорфторвуглеці - з’єднання на основі хлору, використовувані в аерозолях, 

морозильних камерах холодильників і при виробництві полістірона, які, як вважають учені, 

— основна причина руйнування озонового шару. 

 

Ц  
Центр моніторингу - диспетчерський центр, в якому здійснюється контроль над 

станом транспорту, якістю і терміном виконання маршрутів. Даний центр отримує 

інформацію з бортових терміналів, які встановлюються на контрольованих транспортних 

засобах, а також зведення і прогнози про ситуацію на дорогах. 

Циклон - апарат, у якому газ  очищується від твердих часток під впливом центробіжних 

сил. Найбільш сучасні Ц. можуть достатньо повно вловлювати частки розміром > 5 мкм. 

Ціна природних ресурсів - господарська їх цінність, що виражається сумою 

екологічної і неекологічної оцінок. 

 

Ч 
Червона книга - особливе видання, що містить перелік видів живих організмів, яким 

загрожує знищення. 

Чисельність - загальна кількість особин на певній території або у певному об’ємі. 

 

Ш 
Шахта - промислове підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей, 

руди тощо) підземним способом і відвантаження їх споживачам або на гірничозбагачувальну 

фабрику. 

Шкала екологічна - шкала оцінки екологічної значимості певного компоненту 

середовища в екосистемі для окремого організму і їх сукупності. 

 

Я 
Якість води - характеристика складу і властивостей води, якавизначає її придатність 

для конкретних цілей використання. 

Ярусність - розчленування рослинного угруповання на структурні і функціональні 

одиниці 
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