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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські 

(лабораторні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (лабораторних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ 

самостійно вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Природні ресурси та основи раціонального природокористування. 

Світло як екологічний фактор. 

Вологість як екологічний фактор. 

Структура сучасної екології та її взаємозв‘язок з іншими науками. 

Екологічна класифікація організмів та їхні життєві форми. 

Біосфера – глобальна екосистема. Основні вчення про атмосферу, 

гідросферу, біосферу як глобальну екосистему. 

Екологічна регламентація антропогенної діяльності. 

Основні положення Закону України «Про екологічну експертизу». 

Антропогенний вплив на компоненти навколишнього середовища. 

Екологія та здоров’я людини. 

Глобальний кругообіг основних біогенних речовин. 

Природні та антропогенні впливи на динаміку кругообігу біогенних 

елементів. 

Сутність сучасних проблем взаємодії суспільства та природи. 

Систематизацію даних експериментальних екологічних досліджень. 

Шляхи покращення екологічної ситуації в Україні. 

Чому це треба вивчати? Базові уявлення про екологію як природничу науку, що вивчаєрівні 

організації та ієрархічності біологічних систем. 

Базові знання екологічного стану природних ресурсів нашої планети.  



Уміння використовувати набуті знання на практиці в ході дослідження 

природних ресурсів.  

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розуміння основних концепцій, теоретичних та практичних проблем в 

галузі природничої екології.  

Здатність оцінити характер, спрямованість та наслідки впливу 

конкретних форм діяльності людини на природні угруповання. 

Уміння використовувати знання при аналізі конкретних екологічних 

ситуацій. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння систематизувати і порівнювати отримані експериментальним 

шляхом дані екологічних досліджень.  

Давати рекомендації по покращенню екологічної ситуації в кожному 

окремому випадку.  

Зміст дисципліни Екологія в системі природничих наук. Особливості розвитку екології як 

науки. Структура сучасної екології та її взаємозв‘язок з іншими науками. 

Основні терміни та визначення екології. Екологічні системи.  

Природні ресурси та основи раціонального природокористування.  
Ресурси та їх класифікація. Завдання, напрями та принципи 

раціонального природокористування. Економічні інструменти. 

Світло як екологічний фактор. Вплив видимого випромінювання на 

організми. Інфрачервоні промені та їх вплив на живі істоти. Екологічні 

групи рослин за відношенням до світла. 

Вологість як екологічний фактор. Властивості води. Водозабезпечення й 

витративологи у рослин. Характеристика екологічних групрослин за 

відношенням до вологи.  

Клімат. Температура як екологічний фактор. 

Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозв’язків. Антропогенні 

фактори, їх характеристика. Поняття про ресурси та умови середовища. 

Екологічна класифікація організмів та їхні життєві форми. Типи 

середовища життя: наземно-повітряне, водне, ґрунт, інші організми. 

Кисневий, температурний та світловий режими водного середовища, їх 

характеристика. 

Біосфера – глобальна екосистема. Поняття про біосферу. Вчення В.І. 

Вернадського про біосферу. Структура біосфери. Функції та властивості 

живої речовини. Жива речовина планети, її хімічний склад та геохімічна 

роль. Межі біосфери. Геохімічна робота живої речовини.  

Вчення про ноосферу. Умови для створення ноосфери. Теорія розвитку 

ноосфери М.М. Мойсеєва. Модель стійкого розвитку суспільства, що 

само підтримується. 
Екологічна регламентація антропогенної діяльності. Основні положення 

Закону України «Про екологічну експертизу». Управління у галузі 

природокористування.  

Антропогенний вплив на компоненти навколишнього середовища. 

Класифікація процесів впливу на природу. Характеристика процесів 

антропогенного впливу. Антропогенні проблеми навколишнього 

середовища. 

Екологія та здоров’я людини. Середовище життя людини. Якість життя. 

Вплив стану середовища на здоров’я людини. Класифікація токсикантів. 

Токсичність і канцерогенність. Вплив на людину факторів середовища 

штучного походження. 

Глобальний кругообіг основних біогенних речовин. Глобальний і 

локальний кругообіг води. Кругообіг карбону. Зміна балансу 

вуглекислого газу у часі: багаторічні тренди та сезонні коливання. Роль 

живих організмів, у тому числі лісів і ґрунтових мікроорганізмів, у 

підтримці вуглецевого балансу.Кругообіг кисню.Кругообіг азоту. Роль 

мікроорганізмів у підтримці кругообігу азоту.Кругообіг фосфору, його 

мала замкненість. Кругообіг сірки. Роль мікроорганізмів у підтриманні 

кругообігу сірки. Забруднення водойм сірководнем. 

Природні та антропогенні впливи на динаміку кругообігу біогенних 

елементів. Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу. 

Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів. 

Ресурси планети: водні, лісові, земельні, їх значення для життєдіяльності 

людей. Масштаби залучення природних ресурсів у господарчий обіг. 

Альтернативна енергетика та її види. Методи переробки вторинної 



 
 

 

сировини.Основні принципи створення маловідходних та безвідходних 

виробництв.Природні ресурси, їх класифікація.  

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Екологія людини, екологія рослин і тварин, екосистемологія, загальна 

екологія та неоекологія.  
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Поточний контроль Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен. 


