
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 
 
 
 

 
 
 
 
 

Основи екології 
 (назва навчальної дисципліни) 

 
 
 

 
ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  
 

                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 Галузь знань 0304 «Економіка та підприємництво» 
Спеціальності 5.03050702   «Комерційна діяльність»  

 (шифр і назва спеціальності) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 рік 



2 
 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський професійно –педагогічний коледж імені  
                                          

          (повне найменування вищого навчального закладу) 

 Антона Макаренка 
 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:      Андрієвська В.М.,  викладач 

 

 
 
Обговорено та рекомендовано цикловою комісією профільно –орієнтованих дисциплін  
промислової галузі  
 

“28”  серпня  2015 року, протокол №1 
 
 
 

Голова циклової комісії                                                                               Бойко К.Е. 



3 
 

  

 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи екології» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки Молодший спеціаліст    напряму 0304 «Економіка та підприємництво» 
                                                                  (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
спеціальності) 5.03050702   «Комерційна діяльність» 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є навколишнє середовище з його законами розвитку, вплив 
людини та промислових технологій на стан середовища.  
 Міждисциплінарні зв’язки: Хімія, Біологія, Охорона праці, Охорона праці в галузі, Безпека 
життєдіяльності. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Екологія і суспільство  
Тема 1: Вступ. Поняття про науку екологію 
Тема 2: Поняття про збалансований розвиток (сталий) розвиток суспільства. 
Тема 3: Закони екології Баррі Коммонера 
Змістовий модуль 2. Екологічні проблеми 
Тема 4: Глобальні екологічні проблеми. 
Тема 5: Екологічні проблеми України. 
Тема 6: Київ як екологічна система.   
Тема 7: Побутові екологічні проблеми 
Змістовий модуль 3 .Екологія людини 
Тема 8: Екологія людини  
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи екології” є вивчення дисципліни 

екології та підвищення культури громадян України в спілкуванні з природою, потреба формування в 
молоді ґрунтовних екологічних знань та культури спілкування з природою; сформувати у студентів 
особисте відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності, 
допомагати врахувати екологічні вимоги і стандарти при вирішенні інженерних та інших завдань. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Основи екології ” є подолання екологічних 
кризових явищ, запобігання глобального забруднення довкілля, раціонального природокористування 
та забезпечення екологічної безпеки ; дослідження особливостей життя, створення наукової основи 
раціональної експлуатації природних ресурсів; прогнозування змін природи під впливом діяльності 
людини, збереження середовища існувань людини. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
основні теоретичні положення сучасної екології основні екологічні терміни, поняття, фактори, 

закони співіснування людини і природи, методи моделювання та прогнозування  екологічних 
процесів, причини та наслідки розвитку локальних регіональних і екологічних криз, екологічний стан 
України та її регіонів; закони України про охорону довкілля, шляхи поліпшення екологічної ситуації 
в Україні. 

вміти : 
застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особистого відношення  до 
об’єктів природи і суспільства. Робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій, 
користуватися національними законодавчими і нормативними документами. 

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/____1,5____ кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Екологія і суспільство  
Тема 1: Вступ. Поняття про науку екологію 

Поняття про науку екологію, у формуванні сучасного світогляду. Етапи взаємодії людини і природи 
у історичному аспекті. Екологічні риси світових міфів і релігій. 

Тема 2: Поняття про збалансований розвиток (сталий) розвиток суспільства. 
 Поняття «система», взаємозв’язки компонентів у природних системах. Баланс у екосистемі. 
Вплив антропогенної діяльності на природні системи. «Мережі росту» та відповіді комісії 
Брундтланд. Поняття збалансованого розвитку суспільства, його складові. Саміт «Порядок денний 
ХХІ століття». Необхідність врахування екологічних наслідків економічного і соціального розвитку 
суспільства 

Тема 3: Закони екології Баррі Коммонера 
«Все пов’язане з усім», «Все має кудись подітися», «Природа знає краще», «Ніщо не дається 

часу». Сутність та прояви екологічних законів у довкіллі. 
Змістовий модуль 2. Екологічні проблеми 
Тема 4: Глобальні екологічні проблеми. 

Поняття про екологічні проблеми, їх глобальний ранг. Причини виникнення ГЕП: «Демографічний 
вибух»,  «Зелена революція», та прискорення НТР. Атмосферні ГЕП: парниковий ефект, руйнування 
озонового шару, кислотні опади. Водні ГЕП: забруднення прісних вод, забруднення світового океану, 
«Пластикова чума», «Червоні припливи». Забруднення земної поверхні. Втрата біорізноманіття і її 
вплив на стабільність екосистем. Зникнення видів рослин і тварин(тарпан, тур, мандрівний голуб, 
фронт, стеллерова, корова) 

Тема 5: Екологічні проблеми України. 
Поняття «Забруднення», види забруднення, особливості їх впливу на довкілля. Територіальні 

чинники екологічної напруги в Україні. Особливості природокористування в Україні. Джерела 
забруднення довкілля. Проблема накопичення відходів. Водні проблеми: стан річок, Стан ґрунтів. 
Проблеми збереження біорізноманіття. 

Тема 6: Київ як екологічна система.   
Поняття «Урбоекосистема». Особливості природного середовища Києва, їх вплив на характер 

господарської діяльності. Вплив заледеніння на характер природи і господарства міста. Сейсмічність. 
Зсуви. Дніпро як основний чинник утворення середовища міста. Малі річки, озера,підземні води. 
Мікроклімат Києва. Ґрунти. Флора і фауна міста. Синантропні види , адвентивні види, карантинні 
бур’яни.   

Тема 7: Побутові екологічні проблеми. 
Поняття ресурсоспоживання. Особиста причетність до екологічних проблем. Побутова 
діяльність як чинник впливу на довкілля. Вплив побутової діяльності на довкілля. 
Енергозбереження. Водозбереження. Поводження зі сміттям. Використання побутових хімічних 
засобів. Екологічне маркування продукції. Особливості поведінки у природі 
Змістовий модуль 3. Екологія  людини 
Тема 8: Екологія людини  

Вплив фізичних параметрів Землі на людський організм. Негативні фактору впливу на 
людський організм: зміни у біохімії людського організму під впливом забруднювачів, вплив шуму, 
вібрацій, електромагнітного та іонізуючого випромінювання (фізичні чинники).  

Забруднення земної поверхні. Проблеми екосфери (забруднення, ерозія, засолення, пилові 
бурі) та геологічного середовища. 

Втрата біорізноманіття і їх вплив на стабільність екосистеми. Зникнення видів рослин і тварин 
(таран, тур, мандрівний голуб, дронт, стеллерова корова) 

Вплив на організм людини важких металів, пестицидів, токсичних хімічних речовин (хімічні 
чинники). Вплив побутових хімічних засобів та полімерних матеріалів. 

Біологічні і соціальні фактори впливу на людський організм. Адаптація людини до 
стресогених чинників. Еколого - демографічний стан людства. 
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3. Рекомендована література 
 

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. 
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 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання Залік 
5.    Засоби діагностики успішності навчання   картки поточного контролю, усне опитування, питання 

до заліку 


