
Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи екології” є  

засвоєння і формування знань у майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів про основні закономірності взаємодії людини, 

суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на 

природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами 

природокористування, у тому числі економічні.  

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи екології” є: 

 інтерпретувати основні екологічні закони та загальні закономірності 

взаємодії живих і неживих компонентів екосистеми та популяції людей 

з навколишнім середовищем; 

 розуміти загальні закономірності адаптації організму людини до різних 

умов довкілля та оцінювати небезпечність забруднення довкілля для 

здоров’я людини;  

 знати нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища 

та міжнародні концепції природокористування. Використовувати у 

практичній діяльності Закони України, що регламентують 

природоохоронну діяльність;  

 застосовувати знання з екології при виконанні своїх професійних 

обов'язків. 

1.3. Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: 

• причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних 

криз; 

• основні положення та структуру екології;  

• особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;  

• роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ;  

 вміти: 

• використовувати Закон України “Про охорону довкілля”, знаходити шляхи 

до поліпшення екологічної ситуації;  

• ефективно користуватися екологічними довідниками, національними 

законодавчими і нормативними документами;  

• вести природоохоронну роботу серед населення;  

• робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;  

• застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;  

• працювати самостійно і колективно, у міні – групах; 

• здійснювати самоаналіз, взаємоаналіз. 

 Курс «Основи екології» реалізується через систему проведення лекцій, 

практичних і семінарських занять. Знання, отримані студентами внаслідок 

успішного засвоєння курсу повинні сформувати в кожного з них особисте 

відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої 

діяльності. 

 



3. Програма навчальної  дисципліни 

Модуль №1. Основи теоретичної екології 

 

Тема1. Екологія як наука, її науковий та прикладний аспекти. 

Тема 2. Екологічні фактори. 

Тема 3. Найважливіші абіотичні та біотичні екологічні фактори . 

Тема 4. Основні середовища життя й адаптації до них організмів. 

Тема 5. Популяція як біологічна . 

Тема 6. Екологія угрупувань і екосистем.  

Тема 7. Структурні та функціональні властивості біосфери. 

Тема 8. Антропогенний вплив на біосферу. 

Тема 9. Контроль знань матеріалу модуля №1.  

 

Модуль №2. Прикладні аспекти екології. Стратегія і тактика збереження 

життя на Землі 

 

Тема 10. Основні аспекти охорони навколишнього природного середовища. 

Стратегія вирішення екологічних проблем. 

Тема 11. Екологічна характеристика типових об’єктів. 

Тема 12. Проблеми збереження біоти. Червона і Зелена книги України . 

Тема 13. Екологічний опис природно-заповідного об’єкта. 

Тема 14. Стан здоров’я населення України. Чинники, що створюють загрозу 

генофонду нації . 

Тема 15. Екологізація суспільної свідомості. 

Тема 16. Екологічна ситуація в Україні  

Тема 17.  Аварія на Чорнобильській АЕС та вплив на екологічний стан. 

Тема 18. Контроль знань матеріалу модуля № 2. 
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