




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань прикладних 

аспектів екології, умінь та практичних навичок спрямованих на набуття здатності 

розв’язувати складні завдання та вирішувати комплексні проблеми практичної екології, 

розуміння взаємозв’язків біосфери і техносфери, вміння ідентифікувати проблеми ресурсно- 

еколого-економічного спрямування, а також забезпечити відповідні сучасним вимогам 

знання студентів про загальні принципи охорони довкілля. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування курсів «Економічна географія», «Математико-статистичні 

методи в географії», «Загальна екологія». 

2) знання теоретичних основ екології, загальних принципів проведення наукових 

досліджень, а саме – збору, первинної обробки та аналізу первинної екологічної 

інформації. 

3) володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень, вміння 

логічно мислити, будувати алгоритми для розв’язання типових задач. 

4) володіння комп’ютерною програмою MS PowerPoint для презентування власних 

думок та переконань. 

3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів): 

Викладання даного курсу спрямовано на теоретичне та опанування студентами 

практичного застосування екологічних знань та охорони довкілля, формування здатності до 

використання отриманих знань для спрямованих на засвоєння основних сучасних концепцій 

техногенного впливу на навколишнє природне середовище на локальному, регіональному, 

національному та глобальному рівнях; методик виконання досліджень оцінки і прогнозування 

стану довкілля, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для проведення 

запобіжних і природоохоронних заходів. 

Навчальна дисципліна «Прикладна екологія» є однією зі складових циклу вибіркових 

дисциплін освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» першого рівня вищої 

освіти підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 193-Геодезія та 

землеустрій. 

 

4. Завдання полягають формуванні у студентів системи знань щодо закономірності 

виникнення, розвитку та наслідків негативних процесів і явищ антропогенного характеру для 

довкілля, уміння обирати шляхи мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;  

сформувати у студентів комплексний підхід до вивчення антропогенно зміненого довкілля. 

структурно-функціональної організації екосистем різного рівня та масштабу.  

О п анування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 

р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 

загальних: ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК4 здатність 

спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій; ЗК5 здатність 

використання інформаційних технологій; ЗК6 здатність вчитися і бути сучасно освіченим, 

усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; ЗК8 навички забезпечення безпеки 

життєдіяльності; ЗК9 прагнення до збереження природного навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку суспільства; ЗК10 визнання морально-етичних аспектів 

досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки.  

фахових: ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, 

екології, математики, інформаціин̆их технологіи,̆ права, економіки тощо), вміння 

використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК3 здатність використовувати 



знання з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння 

використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК9 здатність агрегувати польові, 

камеральні та дистанційні дані на теоретичніи ̆основі з метою синтезування нових знань у сфері 

геодезії та землеустрою; ФК11 здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізаціи ̆ (редакція ОП «Геодезія та 

землеустрій» 2019 р.).  

Програмні результати навчання: ПРН2 знати теоретичні основи геодезії, вищої та 

інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення 

карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості 

і земельного кадастру; ПРН3 знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, 

регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; ПРН7 використовувати 

методи і технології землевпорядного проектування, територіального та господарського 

землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення 

державного земельного кадастру; ПРН17 демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. ПРН18  виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної інформації. 

ПРН21  демонструвати прагнення до збереження навколишнього середовища, діяти професійно, 

безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в різних природних, соціально-

економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та культурне різноманіття 

географічного середовища. 
  

Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для 

розробки заходів оцінювання) 

 

 

Результат 
навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; 4. 
автономність та 
відповідальність) 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладанн

я і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідност

і) 

 

Відсоток 

у 

підсумко

ві й 

оцінці з 

дисциплі

ни 

 
Ко

д 

 
Результат навчання 

1.1 причини виникнення 

 антропогенних небезпечних 

 ситуацій в

 навколишньому 
середовищі 

Лекція  
 

 

Тест, 

50% 

правильн

их 

відповіде

й 

 

15% 

1.2 механізми дії  небезпечних 
 чинників навколишнього

 середовища на 
 живі 
організми та довкілля. 

Лекція  

15% 

1.3 методи попередження розвитку 

екологічно небезпечних ситуацій та 

шляхи усунення 
наслідків дії екологічно

 небезпечних факторів 

Лекція  
15% 

2.1 визначати вплив факторів довкілля, що 

впливають на здоров’я та життєдіяльність людини, особливості 

Лекція 
15

% 



форм господарювання Семінарські заняття 
Тестування 5

% 

2.2 аналізувати якісну та кількісну науково- 

практичну інформацію щодо екологічно 
небезпечних явищ, об’єктів, факторів 

Семінарські заняття Доповідь  

5% 

2.3 визначати екологічно небезпечні рівні 
дії 
чинників навколишнього середовища 

Семінарські заняття Доповідь 
5

% 

3.1 Представляти результати пошуку та 

аналізу інформації наслідки 
антропогенного впливу на довкілля 

Семінарські заняття Тестування 
5

% 

Самостійна робота Доповідь 
5

% 

4.1 Самостійно проводити збір та аналіз 

екологічної інформації 
Семінарські заняття Тестування 10

% 

Самостійна робота Доповідь 5

% 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПРН2 знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної 

геодезії, топографічного і тематичного картографування, 

складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі 

та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 

земельного кадастру 

+   +   + + 

ПРН3 знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, 

інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні 

 + +     + 

ПРН7. використовувати методи і технологіі ̈землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру 

+   +  +   

ПРН17 демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 

навченим 
+ +   +    

ПРН18 виконувати пошук та опрацювання різних джерел 

географічної інформації 
   + + + + + 

ПРН21 демонструвати прагнення до збереження 

навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та 

толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в різних 
природних, соціально-економічних та етнокультурних умовах, 

зберігаючи природне та культурне різноманіття географічного 

середовища. 

+ +  +  +  + 

7.  
 



7. Схема формування оцінки. 

1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення поставлених цілей навчання 

визначається за результатами письмових тестових контрольних робіт та публічних 

виступів з доповідями за визначеними проблемними питаннями, їх обговорення та захисту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

1. Контрольна робота №1 (тест): РН 1.1.— РН 1.2 20 балів/10 балів. 

2. Контрольна робота №2 (тест): РН 1.3.— РН 1.4 20 балів/10 балів. 

3. Контрольна робота №3 (тест): РН 1.1.— РН 1.4 20 балів/10 балів. 

3. Поточне тестування на семінарському занятті (тест): РН 3.1, 4.1 20 балів/10 

балів. 

4. Доповідь на семінарському занятті, участь у дискусії: РН 3.1, 4.1 10/5 балів 

2. Організація оцінювання: 

У курсі передбачено 3 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 

Впродовж семестру проводяться тематичні контрольні роботи у вигляді тестів після 

завершення розгляду відповідних розділів. Набуття студентами умінь та навичок також 

оцінюється під час виконання та захисту творчих робіт, що є обов’язковим. Для студентів, що 

впродовж семестру не набрали мінімальної кількості балів (60 балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота з максимальною кількістю балів – 40. 

Підсумкове оцінювання не проводиться і студент отримує оцінку відповідно до виконання 

основних видів робіт впродовж семестру. 

 

3. Шкала відповідності оцінок 

 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№

 

п

/

п 

 

Назва 

теми* 

Кількість 
годин 

лекц

ії 

семінар

ські 

самостій
на 

робота 

Розділ 1 „Сучасний стан біосфери та роль антропогенної 

діяльності” 

 

1 

Тема 1. Науково-технічний 

прогрес, розвиток 
цивілізації та екологія. 

Поняття про 

ноосферу та антропосферу. 

 

2 

2  

6 

 

2 
Тема 2. Поняття про природні ресурси, 

класифікація, загальні принципи їх 

охорони, збереження та відтворення 

 

2 
 

2 
 

6 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

3 
Тема 3. Поняття «забруднення довкілля». 

Основні види забруднення навколишнього 

середовища та його наслідки 

 

2 

4  

7 

 Тема 4. Екологічний моніторинг довкілля та 

принципи екологічного нормування 
2 7 

Контрольна робота 1 

Розділ 2 “Екологічний стан атмосфери та гідросфери як глобальні 

маркери біосферних процесів” 

 

4 

Тема 5. Екологічні проблеми 

атмосфери та 
принципи охорони 

повітряного 

середовища. 

2  

2 
 

7 

5 
Тема 6. Екологічні проблеми гідросфери та 

раціональне використання вод 
2 2 7 

Контрольна робота 2 

Розділ 3 „Охорона наземних екосистем та біологічного різноманіття” 

 

6 
Тема 7. Екологічні проблеми геологічного 

середовища та 

раціональне використання 

надр 

2 4  

7 

 

7 
Тема 8. Охорона та раціональне використання 

біологічних природних ресурсів та 

збереження біорізноманіття 

 

4 
 

7 

Контрольна робота 3 

 ВСЬОГО 18 16 54 

9.  
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття – 16 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 54 год. 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Апостолюк С.О. Промислова екологія: навч. посіб./С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А.С.Апостолюк. – К.: 

Знання, 2005. – 474 с. 

2. Бакка М.Т. Екологія гірничого виробництва: навч. посіб. / М. Т. Бакка, І. Л. Гуменик, В. С. Редчиць. – 

Житомир: ЖДТУ, 2004. – 307 с. 

3. Войцицький А. П. Техноекологія : підручник / Войцицький А.П., Дубровський В.П., Боголюбов В.М.; за 

ред. В. М. Боголюбова. − К. : Аграрна освіта, 2009. – 533 с. 

4. Інженерна екологія. Основи техноекології: навч. посіб./ Шелудченко Б. А., Малиновський А. С., 
Зосимович М. В. та ін. – Житомир: Волинь, 1999. –Ч.І. − 2009. − 216 с. 

5. Клименко Л. П. Техноекологія: навч. посіб. / Л.П. Клименко. – Одеса: Фонд Екопринт; Сімферополь: 

Таврія, 2000. – 542 с. 

6. Рома В.В., Степова О.В. Моніторинг довкілля .– Полтава: ПолтНТУ, 2016. 

7. Сафранов Т.А., Губанова О.Р., Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи 

природокористування: навчальний посібник. - Львів: "Новий світ-2000", 2013 - 350 с. 

8. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. 

Чудак, О. Ю. Сухарева. – Львів: Новий світ, 2004. – 254 с. 



9. Техноекологія: навч. посіб./ Масікевич Ю. Г., Гринь Г. І., Солодкий В. Д. та ін. – Чернівці: Зелена 
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