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Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Біологія 
2. Хімія 
3. Географія 
4. Фізика 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Промислова екологія 
2. Природокористування 
3. Системи захисту середовища існування 

 
1. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Класифікацію основних екологічних факторів навколишнього середовища 
2. Основні законодавчі та правові акти, що регулюють питання в галузі 

охорони навколишнього природного середовища 
3. Основні природні та антропогенні забруднення атмосфери, біосфери, 

гідросфери, літосфери 
4. Класифікацію природних та стічних вод та нормативні вимоги до якості 

води 
5. Принципи охорони земних надр та водних ресурсів 
Вміти: 

1. Аналізувати і прогнозувати екологічні наслідки впливу господарської 
діяльності на навколишнє середовище, пов’язані з порушенням норм 
раціонального природокористування 

2. Розробляти пропозиції щодо зменшення впливу окремих галузей чи 
підприємств на природне середовище 

Володіти: 
1. Методикою визначення нормативної плати за забруднення навколишнього 

середовища України 
2. Методикою оцінки впливу автотранспорту на стан повітря 
3. Методикою кількісної оцінки оцінка впливу на здоров’я населення 

забруднення атмосферного повітря, обумовленого викидами стаціонарних 
джерел 
 

3. Зміст робочої програми 
Модуль №1 

Теоретичні аспекти загальної екології 
• Основні поняття екології 
• Біосфера як область взаємодії природи і суспільства 
• Діяльність людини і екологія біосфери 

Модуль №2 
Антропогенне навантаження на навколишнє середовище 

• Вплив промислового виробництва на гідросферу 



• Вплив промислового виробництва на літосферу 
• Вплив промислового виробництва на атмосферу 
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№ 
з/п 

Найменування навчальної 
літератури 

№№  
модулів 

Рік 
видання 

Автори 

1 2 3 4 5 

1 

Екологія і охорона навколишнього 
середовища: Навч. посібник для 
вищих навч. закладів – 4-е вид. 
випр. і доп. – Суми. 
«Університетська книга», - 316 с. 

1, 2 2007 
Бійчук Ю.Д., 
Солошенко Е.М. 

2 

Закони екології: навч посіб. Для 
вищих навч. закладів; Нац. пед. ун-
т ім. М.П. Драгоманова – К: Освіта 
України. – 378 с. 

1 2007 
Бровдій В.М., 
Гаца О.О. 

3 

Контроль забруднення довкілля: 
Навч. посіб.;  Нац. транспортний 
ун-т, Транспортна академія 
України, Міжнародна академія 
наук екології та безпеки 
життєдіяльності. – К.: Основа. - 
256 с. 

2 2007 
Величко О.М., 
Зеркалов Д.В. 

4 

Промышленная экология и 
мониторинг загрязнения 
природной среды: учебник для 
сред. Проф. Образования. – М.: 
Оникс. – 334 с. 

2 2007 Голицин А.Н. 

5 

Екологія довкілля. Охорона 
природи: Навч. посібник для 
вищих навч. закладів. – К.: Кондор, 
292 с. 

1,2 2009 
Грицик В., 
Канарський Ю. 

6 

Довідник чинних  міжнародних 
договорів України у сфері охорони 
довкілля: Ресурсно-аналітичний 
центр «Суспільство і дозвілля» - 
Львів: Б.в. – 203 с. 

1 2009 
Андрусевич А.О., 
Андрусеви Н.І., 
Козак З.Я. 

7 
Основи екології: теорія та 
практикум. Навчальний посібник.-
К.: Лібра.-352с. 

1,2 2002 
Білявський Г.О., 
Бутченко Л.І., 
Навроцький В.М. 

8 

Екологія та охорона 
навколишнього природного 
середовища: Навч. посіб. 4-е вид. 
випр. і доп. - К.:Знання, -320с 

1,2 2006 Джигирей В.С 

 


