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Розповсюдження методичних рекомендацій та завдання контрольних робіт 
без дозволу коледжу заборонено. 

Завдання контрольної роботи та методичні рекомендації до їх виконання 
призначенні для студентів коледжу заочної форми навчання. 
 
 
 

 
Укладач                                                                                                В.М. Андрієвська  
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дисциплін промислової галузі  
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Вступ 

 
Однією з основних причин сучасних екологічних катастроф є інтенсивний 

розвиток народногосподарської діяльності. Непомірне навантаження на навколишнє 
природне середовище, порушення нормальних законів розвитку і функціонування – 
ось найбільш небезпечні супутники цього процесу. До того ж, в результаті 
постійного нагромадження кількісних змін під впливом антропогенного втручання в 
природі активно виникають і розвиваються нові небажані процеси. Як правило вони 
носять руйнівний і незворотній характер. 

Мета навчальної дисципліни “Основи екології” – формування 
фундаментальних базових знань із традиційної екології і, використовуючи знання 
про будову і функціонування природи нашої планети (ландшафтознавство, біологію, 
ґрунтознавство, геологію, гідрологію, кліматологію, географію та інші), формування 
здатності оцінювати сучасний екологічний стан та вміння прийняття управлінських 
рішень щодо охорони та захисту навколишнього природного середовища, 
раціонального природокористування і, в кінцевому результаті, захисту здоров’я 
людини і здоров’я природи Землі. 

Для успішного засвоєння знань студентів робочою програмою дисципліни 
передбачено виконання контрольної роботи, яка є необхідним етапом підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст” та “бакалавр”. Дані 
методичні рекомендації допоможуть у самостійному їх написанні, а також 
зорієнтують у виборі теми і приблизного плану цього творчого завдання.  

 Студентам пропонується також перелік рекомендованої літератури для 
написання контрольної роботи, вимоги до оформлення роботи, терміни її подання 
для перевірки викладачем.  
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1   РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ 
ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

 
Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного 

навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання  
самостійного вивчення екологічних проблем та шляхи їх вирішення. 

Контрольну роботу з навчальної дисципліни «Основи екології» студенти 
виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за 
погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми 
контрольної роботи. 

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними 
джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після 
вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати 
написання контрольної роботи. 

Контрольна робота повинна включати: 
 План роботи. 
 Вступ. 
 Матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань роботи. 
 Висновок. 
 Список використаної літератури.  
Контрольна робота виконується за індивідуальними варіантами для студентів. 

Варіант вибирається за списком у журналі. Аркуші контрольної роботи зшиваються 
на форматі А4. Перший аркуш титульний, а за ним решта. 

Альбом з аркушами контрольної роботи висилається в коледж на 
рецензування. Контрольна робота висилається в повному комплекті. Не зараховану 
контрольну роботу доопрацьовують і подають на повторне рецензування. При 
умовному зарахуванні контрольної роботи – контрольна робота допрацьовується 
студентом і подається викладачу. 

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень 
викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік. 
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Критерії оцінювання 

контрольної роботи з дисципліни «Основи екології» 
 

Знання студентів з підготовки контрольної роботи оцінюються за наступними 
критеріями: 
 «відмінно» - контрольна  робота, яка відповідає вимогам до оформлення, у 

якої студентом самостійно опрацьований запропонований навчальний матеріал, 
використані основна, навчальна та спеціальна література, а також додаткова. 
Усі питання контрольної роботи розкриті у повному обсязі з посиланнями на 
використані джерела. Студентом зроблені правильні власні висновки до роботи; 

 «добре» - контрольна робота, яка відповідає вимогам до оформлення, але 
питання контрольної роботи розкриті у неповному обсязі. Студентом зроблені 
правильні висновки до роботи, але допущені окремі несуттєві помилки й 
неточності; 

 «задовільно»  -  контрольна робота, яка відповідає вимогам до 
оформлення, але питання контрольної роботи розкриті не повністю, у 
неповному обсязі. Студент не виявляє самостійності суджень, під час написання 
висновку. Набуті знання застосовує з труднощами. Контрольна робота виконана 
з суттєвими помилками та неточностями; 

 «незадовільно» - контрольна робота, яка не відповідає вимогам до 
оформлення, студент не володіє необхідними теоретичними знаннями, 
уміннями й навичками, демонструє низький рівень знань. В контрольній роботі 
допущено безліч неточностей та граматичних помилок. Відсутні власні 
висновки . 
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Основна література 
 

1. Малимон С.С. Основи екології: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 240 
с.  

2. Проект закону України «Про концепцію сталого розвитку України» від 
25.04.01. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/press/ses9/06-03-2002.htm. 

3. Джигирей В.С. Основи екології. К. – 1998. 203с. 
4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. 

К.М.Ситника. – К: Вища шк., 2001. – 358с. 
5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500с. 
6. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас. підручник для 

учнів 10-11 кл. середніх загальноосв. закладів / Г.О.Білявський, С.О.Фурдуй, 
І.Ю.Костіков. – К.: Либідь, 2000. – 336с. 

7. Злобін Ю.А. Основи екології. К.: - Вид-во “Лібра”, ТОВ, 1998, 248с. 
8. Основи екології. Навчальний посібник.  /  Корсак К.В., Плахотнік О.В.  /  1998, 

Київ, МАУП 
9. Екологічне управління: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, 

Г.О.Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432с. 
10. Семенов В.Ф., Михайлик О.Л., Галушкіна Т.П. та ін. Екологічний 

менеджмент: Навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 
2004. – 516с. 

11. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Атлас: Пер. з 4-го нім. вид. / Жудож. 
Рудольф і Розмарі Фанерт; Наук. ред. пер. В.В.Серебряков. – К.: Знання-Прес, 
2001. – 278с.: іл. 

12. Мусієнко М.М. та ін. Екологія: Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004, - 376с.  
 

Додаткова література 
 

1. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. Київ, вид-во “Манускрипт”, 
1998, 360с. 

2. Геоекологічні дослідження екосистем України. Збірник наукових праць. Київ, 
“Манускрипт”, 1996, 124с. 

3. Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Булмасов В.О. та ін. Природничі основи 
екологічного моніторингу Карпатського регіону. Київ, “Манускрипт”, 1996, 
208с. 

4. Білявський Г.О., Фурдуй С.О. Практикум з загальної екології. Київ, «Либідь», 
1997, 156с. 

5. Геоекологія України. Збірник наукових праць за ред. О.М.Адаменка. Київ, 
вид-во “Манускрипт”, 1993, 117с. 

6. Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні. Збірник наукових 
праць за ред. О.М.Адаменка. Київ, вид-во “Манускрипт”, 1994, 187с. 

7. Нетрадиційні енергоресурси та екологія України. Збірка наукових праць. Київ, 
“Манускрипт”, 1996, 271с. 
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8. Падун М.М., Білявський Г.О., Фурдуй М.О. Основи загальної екології. Київ, 
“Либідь”, 1993, 268с. 

9. Екологія. Словник.  /  Адаменко О.М., Коробченко А.А., Періжок Й.Г.  /  2000, 
Івано-Франківськ, ІФДТУНіГ. 

Інформаційні ресурси 
 
1. http://www.ebio.ru/eko04.html - Електронний підручник 
2. Веб-каталог з довкілля. – Режим доступу : http://www.webdirectory.com/.ua 
3. Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. – Режим доступу : 

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/index en.htm 
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Додаток А  

 
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 
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Перевірила: викладач 
______________________________ 

(ПІП викладача) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2015 
 
 


