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 В методичних вказівках викладені теми, які відводяться для 

самостійного опрацювання студентами відповідно програми. 

 Вирішується питання пов’язане з екологічними проблемами світу, 

України, формуються у студентів екологічна культура, екологічні знання, 

формується особисте відношення до екологічних проблем рідного краю. 

 В процесі самостійної роботи студенти оволодівають вміннями і 

навичками спілкування з природою, навичками національного природо 

користування.  

 Застосовують базові фундаментальні екологічні знання при формуванні 

особистого відношення до об’єктів природи і суспільства. 

Методичні вказівки складені відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки Молодший спеціаліст  Галузь знань 0304 «Економіка 

та підприємництво» Спеціальності 5.03050702   «Комерційна діяльність»  

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії профільно-

орієнтованих дисциплін промислової галузі 

 

 

Укладач                                                                                     Андрієвська В.М. 

 

 

 

Протокол № 1   від  28.08.2015 р. 

Голова циклової комісії                  Бойко К.Е. 
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ВСТУП 
 
 На сучасному етапі розвитку суспільства екологія вирішує коло проблем 
і використовує методи, матеріали і принципи, які виходять далеко за межі 
суто біологічних наук. 
 Сучасна екологія є однією з головних фундаментальних наук, 
своєрідною філософією виживання людства, стратегією перебудови 
цивілізації у XXI ст., яка має відповідати сьогоднішнім реаліям 
взаємовідносин населення планети і навколишнього середовища, головним 
чином моральної перебудови на базі розвитку колективного інтелекту, 
повного взаєморозуміння, взаємодії та взаємодопомоги усіх націй у справі 
збереження біосфери і стабільного розвитку. 
 Всі рішення, пов’язані з використанням природних або людських 
ресурсів, втручанням у процеси життєдіяльності біосфери, мають 
прийматися з урахуванням близьких та далеких екологічних наслідків. 

“Основи екології” – це наукова дисципліна, що вивчає взаємодію 
господарської діяльності людини, зокрема промисловості, транспорту, 
енергетики з навколишнім природним середовищем, і розробляє принципи 
та засоби, які виключають прямі і побічні негативні антропогенні впливи на 
біосферу. 

Дисципліна “Основи екології” базується на знаннях, отриманих 
студентами під час вивчення загальної хімії, фізики і вищої математики. 

Обсяг дисципліни – 54 години. Лекцій – 24 годин, семінарські заняття 
– 10 годин, самостійних робіт – 20 годин. Самостійне вивчення матеріалу 
рекомендовано проводити за наведеною нижче літературою та даними 
методичними вказівками. Підсумковий контроль (залік) проводиться 
наприкінці змістовного модуля за наявності конспекту опрацьованого 
матеріалу у формі усного опитування. Питання зі змісту самостійної роботи 
включаються у перелік питань до заліку. 
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1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1 Мета дисципліни – передати студентам знання про закономірності 
взаємодії суспільства та природи; основні природоохоронні проблеми, що 
виникають в умовах сучасного промислового виробництва; вплив зміненого 
середовища на людину; засоби захисту, відновлення і раціонального 
використання природних ресурсів; управління якістю навколишнього 
середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки та технології з 
захисту навколишнього природного середовища. 

 
1.2 Основні задачі самостійної роботи студентів: 

 вивчення глобальних проблем екології; 
 вивчення законів екології; 
 вивчення екологічних факторів та їхнього впливу на здоров’я 

людини; 
 вивчення наслідків забруднення навколишнього 

середовища; 
 вивчення джерел і видів забруднення атмосфери; 
 вивчення засобів охорони повітря від забруднення; 
 вивчення основних принципів та засобів водопідготовки; 
 вивчення факторів забруднення літосфери;  
 вивчення засобів контролю за станом навколишнього 

природного середовища; 
 вивчення класифікації шкідливих речовин, наслідків 

гострих хронічних отруєнь; 
 вивчення технології проведення екологічної експертизи; 
 вивчення природоохоронного законодавства; 
 вивчення засобів оцінки величини екологічних збитків. 

 
1.3 В результаті вивчення дисципліни “Основи екології” студент повинен 
знати: 

 основні поняття, терміни та визначення в галузі екології; 
 глобальне екологічне становище, вплив та наслідки 

забруднення навколишнього середовища;  
 принципи та засоби охорони навколишнього середовища; 

уміти:  
 кваліфіковано, на науковій основі та відповідно до вимог 

законів охорони природи, ставити і вирішувати природоохоронні задачі; 
 проводити інструментальні вимірювання числових значень 

нормованих показників стану навколишнього природного середовища; 
 складати екологічний паспорт підприємства; 
 проводити розрахунки і здійснювати вибір обладнання для 

очистки; 
 оцінювати збитки, завдані природі від технологічного 
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обладнання та існуючих технологій, що впроваджуються; 
 правильно обирати способи та засоби утилізації обладнання, 

що відпрацювало свій термін, і промислових відходів виробництва. 
Розділи програми, що пропонуються для самостійного вивчення 
 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

Назва теми 

Денна заочна 

1 Поняття про науку екологію її місце серед інших 
наук 

2 4 

2 Поняття про збалансований (сталий) розвиток 
суспільства 

2 2 

3 Закони екології  Барі Коммонера 2 4 

4 Поняття про екологічні проблеми  і їх глобальний 
ранг 

2 4 

5 Атмосмоферні, та водні глобально екологічні 
проблеми 

4 10 

6 Екологічні проблеми України 2 6 

7 Особливості природного середовища Києва - 4 

8 Вплив побутової діяльності на довкілля 2 4 

9 Побутові екологічні проблеми 2 4 

10 Екологія людини 2 6 

 
 

2. ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
2.1 Самостійну роботу слід починати з опрацювання конспекту лекцій 

і основних підручників з дисципліни для отримання необхідних 
теоретичних знань. Для більш продуктивної роботи необхідно спілкуватися 
з викладачем під час консультацій, щоб уточнити основні положення 
навчального матеріалу. 

 
2.2 Щоб забезпечити плідну роботу самостійних занять, заздалегідь 

необхідно ознайомитися з методичними вказівками і переглянути 
необхідний теоретичний матеріал.  
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2.3 Завершальним етапом є осмислення, аналіз, систематизація та 
самоконтроль знань в процесі підготовки відповідей на контрольні 
запитання. Розподіл часу, який надається для вивчення дисципліни «Основи 
екології», наведено в навчальному графіку з дисципліни. 

3.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ 
 

Тема 1 
Поняття про науку екологію її місце серед інших наук. Історія 

екології. Огляд історії: виникнення екології як науки. Вчені, які зробили 
свій внесок в становлення екології. Структура сучасної екології. 

 
План 

 
1.1. Зміст поняття “екологія”  
1.2. Історія розвитку екології як науки  
1.3. Сучасний стан розвитку  
1.4. Структура екології 
1.5. Поняття про “загальну екологію” (біоекологію)  
1.6. Методи екологічних досліджень  
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Г.О. Білявський та ін. Основи загальної екології.  К.: “Либідь”,  
1995.  367 с. 

2. В. П. Кучерявий. Екологія.  Львів: 2001.  500 с.  
3. Н. Ф. Реймерс. Природокористування. Словник - довідник. – М.: 

1990.  638 с. 
4. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 

підручник з дисципліни “Основи екології”. 
 

Контрольні запитання 
 

1. Якими показниками характеризується нинішня глобальна 
екологічна ситуація? 

2. Хто з учених уявляв життя «буфером» між Космосом і 
«відсталою», тобто неживою речовиною Землі, буфером, здатним 
використовувати космічну енергію для перетворення планетарної 
речовини? 

3. Як називається частина біоекології, що вивчає відносини 
організмів між собою і навколишнім середовищем? 

4. Як називається екологія популяцій? 
5. Як називається екологія співтовариств? 
6. Хто з учених в 1896 році запропонував термін «екологія»? 
7. Надайте сучасне визначення екології. 
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8. Що є основною функціональною одиницею екології? 
9. Хто з учених і в якому році запропонував термін «екосистема»? 
10. Що таке «популяція»? 
11. Що таке «біоценоз»? 
12. Що таке «біогеоценоз»? 
13. На які групи підрозділяються між собою екологічні чинники? 
14. На які групи чинників підрозділяються абіотичні чинники? 
15. В чому полягає «закон толерантності»? 
16. Що таке «біотоп»? 
17. Якими показниками характеризується сучасна екологічна 

ситуація? 
18. Які негативні наслідки парникового ефекту? 
19. Які зміни у сільському господарстві викликає антропогенний 

вплив? 
 
Тема 2 
Поняття про збалансований (сталий) розвиток суспільства 
 

План 
 

1. Поняття системи “природа – господарство – населення”  
2. Ідеї В. Вернадського про “ноосферу”  
3. Концепція сталого розвитку (Sustainable Development)  
 

 
 
Контрольні запитання 
 
1. На якій висоті над рівнем моря знаходиться озоновий «екран»? 
2. Що таке біомаса живої речовини? 
3. Які показники визначають межі біосфери? 
4. Що є основою існування харчових ланцюгів? 
5. Які види екологічних пірамід Ви можете назвати? 
6. Назвіть природні чинники дії на біосферу. 
7. Які форми антропогенної дії на біосферу Ви знаєте? 
8. В чому виявляється біологічна дія магнітних полів? 
9. Як формуються природні променеві навантаження організмів? 
10. Як проходила еволюція біосфери згідно з теорією Опаріна-

Холдена? 
11. Як проходила еволюція людини? 
12. Що таке демографічний вибух? 
13. Які наслідки демографічного вибуху загрожують людству? 
14. Як вирішується проблема демографічного вибуху в сучасному 

суспільстві? 
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Список рекомендованої літератури 

 
1. Г.О. Білявський та ін. Основи загальної екології.  Київ, “Либідь”, 

1995.  367 с. 
2. В.С. Джигірей Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища.  К.: 2000.  200 с. 
3. Н. Ф. Реймерс Природокористування. Словник - довідник.  М.: 

1990  638 с. 
4. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 

підручник з дисципліни “Основи екології”. 
 

Тема 3 
Закони Барі Коммонера 
 

План 
 

1.Основні закони екології 
2.Закони екології Барі Коммонера 
 

Контрольні запитання 

1. Намовите основні закони і закономірності взаємодії суспільства і 
природи. 

2. В чому суть екологічних аксіом Б. Коммонера? 
3. Що гласить правило 1 % біоти (біосфери) (за В. Горшковим 

 
Список рекомендованої літератури 

 
1. Г.О. Білявський та ін. Основи загальної екології.  Київ, “Либідь”, 1995. 

 367 с. 
2. В.С. Джигірей Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища.  К.: 2000.  200 с. 
3. Н. Ф. Реймерс Природокористування. Словник - довідник.  М.: 1990  

638 с. 
4. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний підручник 

з дисципліни “Основи екології”. 
 

 
 

Тема 4 
Поняття про екологічні проблеми та їх  глобальний ранг 
 

План 
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1. 1.Основні екологічні проблеми світу 
2. 2.Парниковий ефект, кислотні дощі, озонові діри. 
3. 3.Проблема зміни флори і фауни. 

Контрольні запитання 
 

1. Які методи захисту навколишнього природного середовища Ви 
знаєте? 

2. В чому складається принцип прямих технологічних методів захисту 
навколишнього природного середовища? 

3. В чому полягають непрямі технологічні методи захисту 
навколишнього природного середовища? 

4. Які Вам відоми організаційно-технічні методи захисту  НС? 
5. Які Вам відоми методи локалізації джерел забруднення? 
6. Які методи захисту природного середовища застосовуються в 

енергетиці? 
7. Які методи захисту природного середовища застосовуються під час 

роботи автотранспорту? 
8. До яких методів захисту природного середовища відноситься 

виконання нормативів ГДК, ГДВ, та ін.? 
9. Які методи захисту від акустичного забруднення Вам відомі? 
10. Які методи захисту людини від електромагнітних забруднень Вам 

відомі? 
11. На які групи можна поділити джерела забруднення біосфери? 

 
Список рекомендованої літератури 

 
1. Г.О. Білявський та ін. Основи загальної екології. – К.: “Либідь”, 

1995. – 367 с. 
2. Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. Экология. – М.: Высшая школа, 

1988. – 272 с. 
3. В.С. Джигірей. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища – К.: 2000. – 200 с. 
4. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 

підручник з дисципліни “Основи екології”. 
 

 
 

 
Тема 5 
Атмосмоферні, та водні глобально екологічні проблеми 

Характеристика атмосфери. Що таке повітря? Склад атмосферного 
повітря, вплив забрудненої атмосфери на здоров'я людини 

 
План 
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1. Екологічні проблеми атмосфери 
2. Вплив забруднення повітря на здоров'я людини 
3. Жити можна, дихати – не можна 
4. Демографічний вибух 
5. Проблема  водних  ресурсів  у світі 

 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Г.О. Білявський та ін. Основи загальної екології. – К.: “Либідь”, 
1995. – 367 с. 

2. В.С. Джигірей. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища – К.: 2000. – 200 с. 

3. Н. Ф. Реймерс. Природокористування. Словник - довідник. – М.: 
1990. – 638 с. 

4. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 
підручник з дисципліни “Основи екології” 
 

Контрольні запитання 
 

1. Які складові частини атмосфери? 
2. Що таке стратифікація атмосфери? 
3. Що таке тропосфера? 
4. Що таке температурна інверсія? 
5. Які особливості стратосфери Вам відомі? 
6. Які основні хімічні сполуки знаходяться в атмосфері? 
7. Що таке атмосфера? 

 
 
Тема 6 
Екологічні проблеми України 
 

План 
 

1. Сучасний стан навколишнього природного середовища світу і України. 
Загальний стан природних ресурсів України, еколого-економічні проблеми 
їх використання                            
2. Причини розростання екологічної кризи                                                                                
3. Заповідна справа в Україні                                                                                                      
4. Основні проблеми соціально-економічного розвитку України та їх 
екологічні наслідки  
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Список рекомендованної літератури 
 

1. Г.О. Білявський та ін. Основи загальної екології. – К.: “Либідь”, 
1995. – 367 с. 

2. Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. Экология. – М.: Высшая школа, 
1988. –272 с. 

3. В.С. Джигірей. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища – К.: 2000. – 200 с. 

4. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 
підручник з дисципліни “Основи екології”. 

 
Контрольні запитання 

 
1. Що таке гідросфера? 
2. Дайте характеристику природних вод. 
3. Які властивості води Вам відомі? 
4. Яке значення для біосфери має те, що вода розширюється під час 

охолодження? 
5. Яке значення для біосфери має те, що у води висока діелектрична 

проникність? 
6. Яке значення для біосфери має те, що у води високий поверхневий 

натяг? 
7. Яке значення для біосфери має те, що вода прозора у видимому 

відрізку спектра? 
8.Причини розростання екологічної кризи. 
 
Тема 7 
Особливості природного середовища Києва 
 

План 
 

1. Основні екологічні проблеми міста та їх вирішення 
2. Проблеми каналізаційної мережі міста 
3. Забруднення  атмосферного повітря автотранспорту  
4. Проблема відходів 
5. Забруднення повітря 
6. Забруднення природних вод Києва 
7. Чорнобильська катастрофа 
8. Вирішення екологічних проблем 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. Екология. – М.: Высшая школа, 
1988. – 272 с. 
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2. В.С. Джигірей. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища – К.: 2000. – 200 с. 

3. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 
підручник з дисципліни “Основи екології”. 
 

Контрольні запитання 
 

1. Що таке літосфера? 
2. Що означає одна з найважливіших властивостей ґрунту – 

родючість? 
3. Які властивості ґрунтів Ви знаєте? 
4. Що таке едафогенні фактори? 
5. Що таке засоленість ґрунту? 
6. Яка буває кислотність ґрунтів? 
7. Як називаються рослини, що віддають перевагу кислій реакції 

ґрунту – фіалка трибарвна, верес тощо? 
8. Як називаються рослини, що віддають перевагу лужному 

середовищу?  
9. Які нормативи з обмеження забруднення ґрунтів Ви знаєте? 
 

 
Тема 8 
Вплив побутової діяльності на довкілля 
 

План 
 

1. 1.Тверді побутові відходи 
2. Забруднення та його види 

 
Контрольні запитання 

 
1. Що таке тверді побутові відходи Як класифікуються забруднювачі 

і забруднення довкілля? 
2. Які ви знаєте методи визначення якості та обсягів забруднень? 

 
Список використаної літератури 

1. Білявський Г.О. та ін. 
2. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. 

Костіков. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 с. 
3. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний підручник 

з дисципліни «Основи екології». 
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Тема 9 
Побутові екологічні проблеми 
 

План 
 

1. Основні техногенні забруднювачі природного середовища 
2. Класифікація  забруднювачів довкілля 
3. Методи визначення якості та обсягів забруднень 
 

Контрольні запитання 
 
1. Назвіть основні техногенні забруднювачі природного середовища? 
2. Як класифікуються забруднювачі і забруднення довкілля? 
3. Які ви знаєте методи визначення якості та обсягів забруднень? 
 

Список використаної літератури 
1. Білявський Г.О. та ін. 
2. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. 

Костіков. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 с. 
3. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний підручник 

з дисципліни «Основи екології». 
 

 Тема10 
 Екологія людини 

План 
 

1. Зовнішнє середовище і здоров'я людини  
2 .Внутрішнє середовище і здоров'я людини 
3 .Біологічне і соціальне у природі людини  
4 .Індивід і особистість  
5 .Фізична цілісність людини  
6 .Психічна цілісність людини  
7 .Моральна цілісність людини  
 

Контрольні запитання 
 

1. Які основні фактори і якою мірою визначають захворюваність? 
2. Завдяки яким реакціям і процесам людина пристосовується до змін умов 

зовнішнього середовища? 
3. Які будівельні матеріали та засоби побутової хімії найбільш небажані з 

міркувань гігієни? 
Список використаної літератури 
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1. Білявський Г.О. та ін.Основи екології: Підручник / Г.О. 
Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 
с. 

2. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний 
підручник з дисципліни «Основи екології». 
 

 
 
 


