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Результати навчання: 
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.

Анотація навчальної дисципліни:
Курс спрямований на засвоєння і формування знань у здобувачів 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.

Мета дисципліни:
засвоєння і формування знань у майбутніх бакалаврів з музеєзнавства, пам’яткознавства 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, 
завдання:

• 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 використанні своїх професійних обов’язків.
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Рекомендована література:
Основна:

1. Москалик Г. Г. Екологія рослин: навч. посіб. Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. 
Ю. Федьковича, 2021. 132 с.
2. Мягченко О, Основи екології. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 312 с.
3. Юрченко Л. І. Екологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 304 с.

Допоміжна:
1. Бондар О.І., Новосельддка Л.П., Іващенко Т.Г. Основи біологічної безпеки (екологічна 
складова): навч. посіб. Київ :Центр навчальної літератури, 2018. 372 с.
2. Бущук В.Я. Основи екології : конспект лекцій для студентів I -II курсу всіх спеціальностей, 
денної форми навчання. Любешів : Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2018. 71 с.
3. Древаль О. М., Янчик О. Г. Основи екології : навч.-метод. посібн. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 
146 с.
4. Заверуха H. М., Серебряков В. В., Скиба Ю. А. Основи екології : навчальний посібник для 
студ. вищ. навч. закладів; МОНУ. Вид.4-те. Київ : Каравела, 2017. 288 с.
5. Крайнюков О. М. Хімічна екологія : навч. посіб. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. 120 
с.
6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. Київ : 
Вид-во Раєвського, 2019. 96 с.
7. Орел С.М., Мальований М.С., Орел Д.С. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я 
людини: навч. посіб. Київ, 2018. 232 с.
8. Соломенко Л. Екологія людини: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 120 с.
9. Федоряк М., Москали Г., Легета У., Зароченцева О. Основи екології: навч. посіб. Чернівці : 
Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 120 с.

Інтернет-ресурси:
1. БФ «Екоправо-Львів». URL : http://www.ecopravo.lviv.ua.
2. Веб-каталог з довкілля. URL : http://www.webdirectory.com/.
3. Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. URL :

http://www.europa.eu.int/comm/des/envi ronment/indexen .htm *
4. Еко-бюлетень / РЕЦ-КИЇВ. URL : http://www.rec-kyiv.ore.ua.
5. Екологічні сторінки України URL : http://www.nature.ore.ua.
6. Еколого-культурний центр «Бахмат». URL : http://www.isleuth.com/envi.html
7. Інформація з екології. URL : http://mvw.emfund.com.ua. (дата звернення: 15.03.2021).
8. Каталог Українських Web-ресурсів з екології. URL : http://cataloe.uintei.kiev.ua/index.php
9. Коаліція українських екологічних неурядових організацій "Альтер-Еко". URL : 

http://wmv.alter-eco.ore.ua.
10. Колекція посилань на екологічні сайти. URL : http://www.ceroi.net/index.htm.
11. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи. URL : http://mvw.mns.eov.ua
12. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи. Державний департамент -  Адміністрація зони 
відчуження і зони обов’язкового відселення. URL : http://www.ic-chernobvl.kiev.ua.

13.Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України. URL : 
http://www.menr.uov.ua

14.Щоденник планети. URL : http://www.phschool.com /sf/planetdiary
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, дискусії, науково 
пошукові і творчі роботи, створення проектів, самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство

Розглянуто на засіданні циклової комісії фахових дисциплін Протокол № •/_
початкової освіти «і £>» 0 ЗР 20ЛЛр.
Голова циклової комісії _______  Діана ГАЛАТА
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