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Екологія 
 
Передмова 
1.1.Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи та 

завдання дисципліни. 
Згідно Закону України «Про основи національної безпеки України» 

від 19.06.2003 № 964-ІV «національна безпека України забезпечується 
шляхом проведення державної політики… у екологічній та інших сферах» 
і передбачає «…захист екології і навколишнього середовища…». 
«Стратегія національної безпеки України є документами, обовʼязковими 
для виконання…».  

Закон України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 № 2818-VІ  
вказує, що складовими національної екологічної політики є «…екологічна 
освіта для сталого розвитку, програма екологічної освіти в рамках 
державних освітніх програм для… вищих навчальних закладів І- ІV рівнів 
акредитації…». 

У Законі України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25.06.91 № 1264-ХІІ із змінами 2015 р. вказано, що 
«Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка 
спеціалістів забезпечується загально обовʼязковою комплексною освітою 
та вихованням у галузі навколишнього природного середовища… в 
системі…вищої освіти…». «Екологічні знання є обовʼязковою 
кваліфікаційною вимогою для усіх посадових осіб, діяльність яких 
повʼязана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу 
на стан навколишнього природного середовища». 

Екологія є обовʼязковим предметом навчання студентів вищих 
навчальних закладів і включається в навчальні плани як самостійна 
дисципліна. 

Предметом дисципліни є умови і закономірності існування і 
формування природних систем, їх взаємозв'язки з навколишнім 
середовищем, екологічні принципи охорони довкілля та раціонального 
природокористування, правові та організаційні заходи забезпечення 
екологічної безпеки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій, переробки та утилізації відходів; екологічні вимоги до 
технічних систем і умов їх експлуатації, зміни у довкіллі під впливом 
діяльності людини, принципи збалансованості взаємовідносин людини з 



природою, шляхи регламентації господарської діяльності, законодавча та 
нормативна база охорони природи. 

Завданнями підготовки фахівців з питань екології є засвоєння 
студентами новітніх теорій, методів і технологій аналізу і прогнозу 
наслідків забруднення природного середовища та виснаження природних 
ресурсів, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівнів 
екологічного ризику та обґрунтування комплексу заходів збереження 
довкілля та створення сприятливого навколишнього природного 
середовища. 
Методологічну основу дисципліни складають закони екології, правові і 

нормативно-технічні документи, заходи і засоби захисту навколишнього 
природного середовища від забруднень, методи та прилади виявлення й 
прогнозування змін природних комплексів, що відбуваються під впливом 
діяльності людини. 
Дисципліна “Екологія” ґрунтується на досягненнях та методах 

фундаментальних та прикладних наук. У тому числі філософії, біології, 
географії, фізики, хімії, математики, соціології, економіки та інших 
загально інженерних і спеціальних дисциплін. Вона формує понятійно-
категорійний, теоретичний і методологічній апарат, необхідний для 
вивчення загальних та спеціальних дисциплін пов'язаних із взаємодією 
людини, природи, техніки, суспільства та ін.  

 
1.2 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
- здатність самостійно використовувати знання та навички з екології 

для організації систем екологічного управління виробництвом, 
сертифікації продукції, її якості відповідно до міжнародних 
природоохоронних стандартів; 

 - здатність аналізувати і оцінювати стан обʼєктів навколишнього 
природного середовища; 

 - здатність обґрунтовано обирати моделі невиснажливого 
господарювання та екологічно дружніх технологій; 

 - здатність обирати екологічні стандарти безпечного проживання; 
 - здатність до прийняття рішень щодо забезпечення екологічно 

збалансованого природокористування, стабілізації і поліпшення стану 
навколишнього природного середовища; 

 - здатність визначати правові та організаційні заходи забезпечення 
екологічної безпеки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих 



технологій, переробки та утилізації відходів; 
 - здатність використовувати знання під час розробки планів 

модернізації виробництв, запровадження новітніх технологій; 
 - здатність за результатами аналізу інформації, що характеризує 

екологічну ситуацію класифікувати екологічну проблему і систему; 
 - здатність на основі результату аналізу результатів власних 

спостережень за навколишнім середовищем, використовуючи типові 
ознаки виникнення небезпечної екологічної ситуації, ідентифікувати 
джерела і типи небезпек; 

 - здатність здійснювати екологічний аналіз заходів (або інновацій) у 
галузі діяльності; 

 - здатність в умовах виробничої або побутової діяльності на підставі 
відомостей щодо змісту заходів (або інновацій) у галузі діяльності 
використовуючи фахову нормативну, методичну, наукову інформацію за 
відповідними методиками екологічного аналізу забезпечувати екологічно-
збалансовану діяльність;  

 - здатність оцінювати відповідності екологічно безпечної продукції, 
речовин, матеріалів вимогам нормативно-правових актів з охорони 
навколишнього природного середовища; 

 - здатність прийняти виважене рішення під час виконання робіт щодо 
охорони навколишнього природного середовища; 

 - здатність застосовувати та нарощувати отримані знання про 
природні й техногенні небезпеки й методи зниження екологічних ризиків у 
повсякденному житті й професійній діяльності; 

 - здатність використовувати методи визначення рівнів негативних 
впливів на людину і довкілля; 

 
Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

 - визначати та класифікувати потенційні джерела забруднення 
природного середовища і характер їх впливу на здоровʼя людини та 
довкілля; 

 - ідентифікувати основні природоохоронні проблеми, які виникають в 
умовах сучасного виробництва; 
 - кваліфіковано, на науковій основі і з урахуванням законодавчої бази 
охорони довкілля ставити й вирішувати природоохоронні завдання; 
 - проводити інформаційно-екологічне забезпечення підприємства; 



 - оцінювати шкоду природному середовищу від існуючих технологій і   
технологічного обладнання; 

- прогнозувати екологічні наслідки під час прийняття управлінських 
рішень; 

 - проводити дослідження параметрів стану навколишнього природного 
середовища; 

 - складати екологічну характеристику підприємства, установи 
організації; 

 - правильно вибирати методи поводження з виробничими відходами; 
- застосовувати правові знання з охорони природного середовища у 

повсякденному житті та практичній діяльності; 
 - правильно вибирати методи, заходи й засоби захисту, відновлення і 

раціонального використання природних систем; 
 - застосовувати знання для розробки і використання техніки і 

технологій, небезпечних для навколишнього середовища; 
 - використовувати переваги екологічного аудиту, екологічного 

страхування та системи екологічного управління у виробничій діяльності  
 - мати змогу приймати участь у інформаційно- просвітницькій 

діяльності щодо  цінності екосистем них послуг; 
 - оцінювати обґрунтованість платежів за спеціальне використання 

природних ресурсів та збору за забруднення навколишнього природного 
середовища; 

 - аналізувати і прогнозувати екологічні ризики, що ґрунтуються на 
результатах екологічної оцінки та моніторингу навколишнього природного 
середовища. 

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики 
проведення усіх занять. 

Дисципліна «Екологія» є обовʼязковою для підготовки студентів 
першого рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. 
Засобами пізнання в курсі є лекції, експериментальні дослідження, 

системний підхід, математичне моделювання, методи екологічно 
орієнтованого проектування господарчих об'єктів, еколого-економічний 
аналіз стану територій та об'єктів впливу на довкілля та ін. 
За рішенням лектора, студент пише реферат за однією з тем курсу. 

Написання реферату та його захист виконується за рахунок часів 
самостійної роботи студентів. Отримана за реферат оцінка зараховується 
при рейтинговому контролі. 



Для перевірки знань студентів передбачено рубіжний контроль. 
Підсумковий контроль – диференційований залік. Успішність студентів 
оцінюється за національною шкалою та оцінками ЕСТS та встановлюється 
рейтинг студентів за балами.  
Курс "Екологія" складається з двох розділів. 
Тематика лабораторних або практичних занять задається з урахуванням 

професійної орієнтації спеціальності. 
Всі види занять проводяться у складі навчальних груп у спеціально 

обладнаних аудиторіях, що забезпечені приладами, спеціальним майном, 
стендами, компʼютерною технікою. 
Для закріплення знань і умінь студентами набутих на заняттях, питання 

охорони навколишнього природного середовища включаються до 
завдання виробничої (переддипломної) практики відповідно до специфіки 
спеціальності. Ці питання визначаються викладачем «Екології» кафедри 
Охорони праці та навколишнього середовища спільно з профілюючими 
кафедрами ВНЗ. 

1.4. Отримані студентами знання та вміння будуть використані при 
розробці розділу з професійної безпеки та захисту довкілля у 
бакалаврських та магістерських роботах, у подальшій професійній 
діяльності. 

1.5. Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та її розподіл: 
всього 108 годин, із них 32 годин аудиторних і 76 годин самостійної 
роботи студента. 

 

2. Зміст курсу 

2.1.Розділи, теми, зміст лекцій. 

Розділ 1. Загальні питання екології. 

Тема 1. Вступ. Навколишнє середовище та науково-технічний прогрес. 
Визначення, предмет, завдання й значення екології. Основні методи 

екологічних досліджень. Історичний нарис виникнення, становлення та 
розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок 
з іншими дисциплінами, роль у житті суспільства. Довкілля та науково-
технічний прогрес. Основні екологічні поняття та терміни. Принцип 
оптимуму. Закон толерантності. Закон внутрішньої динамічної 
рівноваги. 

 



Тема 2. Біосфера.  
Екосистеми різних рівнів. Біосфера. В.І. Вернадський про живу 
речовину. Еволюція біосфери. Роль людини у біосфері. Ноосфера. 
Глобальні процеси у біосфері. Кругообіг речовин у біосфері (біологічні, 
геологічні). Фотосинтез. Хемосинтез. Первинна продукція: чиста та 
валова. Вторинна продукція. Енергетика екосистем. Правило відсотків. 
Розподіл сонячної енергії в екосистемах. Трофічна структура. Ланцюги 
та мережі живлення. Продуценти, консументи та редуценти. Екологічні 
піраміди. 
Життя як форма існування матерії. Форми і рівні організації живої 

матерії. Властивості й функції живих систем. Походження життя. Будова 
та структура біосфери. Роль живої речовини у біосфері. Учення 
В.І.Вернадського про біосферу. Склад та структура екосистем, їх 
класифікації. Потоки речовини та енергії в екосистемах. Динаміка 
екосистем. Модель екологічної сукцесії. Стабільність та стійкість 
екосистем. Популяції, їх, структура та динаміка. Стратегії життя. 
Життєздатність популяцій, методи оцінки та контролю. 

Тема 3. Середовище та умови існування організмів. Популяція й 
угруповання. 
Організм та середовище. Аутекологія. Абіотичні фактори. Біотичні 

фактори. Динамічна класифікація екологічних факторів: стабільні та 
змінні фактори. Фактори, що змінюються періодично та не періодично. 
Антропогенні фактори. Загальні принципи дії екологічних факторів на 
організм та пристосування до дії цих факторів. Комплексна дія факторів. 
Концепція екологічної ніші. Популяція. Демекологія. Основні параметри 
популяції. Статичні та динамічні показники популяції. Структури 
популяції: просторова, вікова, статева, генетична, ієрархічна. Динамічні 
показники популяції: народжуваність, смертність, чисельність та 
щільність. Стратегія популяції 
як типів пристосувань до умов навколишнього середовища. Угруповання 
та екосистеми. Синекологія. Гетеротипові реакції: нейтралізм, 
коменсалізм, протокооперація, мутуалізм, аменсалізм, паразитизм, 
хижатство, міжвидова конкуренція. Рівняння Лотки - Вольтера. 
Екологічна сукцесія. Загальні закономірності взаємодії організму з 
навколишнім середовищем, Толерантність та резистентність організмів, 
Взаємодія факторів Концепція лімітуючи факторів. Типи біотичних 
взаємовідносин. Адаптація організмів до умов існування, загальні закони 



та механізми. Організми - індикатори стану навколишнього середовища, 
Біомоніторинг. Нормування умов існування організмів. Якість 
навколишнього середовища, 
 

Розділ 2. Захист навколишнього середовища від антропогенних 
забруднень 

Тема 4. Природні та антропогенні фактори впливу на біосферу. 
Основні форми, обсяги й наслідки антропогенного впливу на 

навколишнє середовище. НТР і проблеми охорони біосфери. Природні 
фактори впливу на біосферу. Природні й антропогенні катастрофи та 
надзвичайні ситуації. Екологічні кризи. Зміна природи людиною. Причини 
вторгнення людини у природне середовище. Створена глобальна 
екологічна ситуація. Сучасний стан навколишнього природного 
середовища України. 

 
Профільна підготовка (відповідно спеціальності). 
Тема 5. Захист навколишнього середовища від антропогенного 

забруднення і раціональне природокористування. 
Класифікація методів захисту навколишнього середовища. 

Організаційні методи захисту. Екологічне право. Юридичні аспекти 
взаємодії суспільства та природи. Закони, нормативні акти України про 
охорону довкілля. Державне управління у галузі охорони навколишнього 
середовища й природокористування. Активні та пасивні методи захисту. 
Основи економіки природокористування. Еколого-економічні проблеми 
природокористування. Взаємозв’язок між економікою та екологією. 
Еколого-економічні системи. Поняття про розрахунки економічної 
ефективності природоохоронних заходів. Визначання економічної 
доцільності екологічної діяльності. Екологічний ризик. Екологічний аудит 
та екологічне страхування. Екологічна експертиза. Моніторинг 
навколишнього природного середовища. Оцінки екологічних збитків і 
впливів. Патіжі за спеціальне використання природних ресурсів та збори 
за забруднення навколишнього природного середовища. Екологічне 
оподаткування. 

Поняття про екологічну безпеку. Екологічне ліцензування виробничої 
діяльності. 
 
 



Тема 6. Закінчення. 
Екологія та управління якістю навколишнього середовища. Принцип 

фон Неймана. Правило Ешбі. Види управління: “жорстке”, “м’яке”. 
Сутність ідей “неорозкоші (Е. Вайцзеккер, 1995) щодо сталого розвитку. 
Сучасні наукові підходи й обґрунтування концепції еколого-економічного 
збалансованого розвитку людства (за М.М. Моісєєвим, В.Л. Даніловим-
Данілʼяном). Національна й глобальна екополітика. Основні міжнародні та 
національні державні й громадські екологічні організації і рухи. Програма 
дії на XXI століття (матеріали Всесвітніх екологічних форумів у Ріо-де- 
Жанейро та Йоханесбурзі). Міжнародна діяльність у галузі збереження 
біосфери й цивілізації. Участь України в Міжнародному співробітництві в 
галузі охорони навколишнього середовища. 

 
2.2. Перелік лабораторних робіт 

1. Дослідження парникового ефекту.       
2. Визначення прямої сонячної радіації.       
3. Оцінювання якості атмосферного повітря населених місць.   
4. Визначення запиленості атмосферного повітря.     
5. Визначення показників якості води.       
6. Дослідження процесу адсорбційної очистки води від  

забруднюючих речовин.         

7. Визначення оптимальної дози коагулянту при очищенні  
забрудненої води.          
8. Визначення токсичності води.        
9. Визначення водневого показника стічних вод та кількості  
нейтралізуючого розчину.         
10. Очищення стічних вод від летких домішок методом десорбції.  
11. Дослідження технологічних параметрів фільтрування води з  
метою запобігання забрудненню навколишнього середовища.   
12. Визначення осаджуваності зависі (завислих речовин) у воді з  
метою запобігання забрудненню навколишнього середовища.   
14. Дослідження технологічних параметрів та властивостей шламів  
(осадів) промислових підприємств з метою запобігання.  
забрудненню навколишнього середовища.      
15. Визначення токсичності грунту.       
16. Оцінка рівня електромагнітного поля випромінювача.   
17. Вимір рівня ослаблення активності випромінюючого елементу в  



залежності від виду та товщини матеріалу захисного екрану.  
 

2.3. Перелік практичних занять 

1. Екологічні піраміди. Правило Ліндемана. 

2. Біотичні взаємовідносини. Рівняння Лотки-Вольтерри. 

3. Імітаційна гра «Біля озара». 

4. Порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього 
природного середовища України. 

5. Визначення плати для нарахування розміру стягнення за збитки, 
заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і 
птахів та їх жител. 

6. Визначення плати за нарахування розміру стягнення за збитки, 
заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і 
птахів 

7. Вибір методів і засобів попередження забруднення ріки 
промисловими стічними водами. 

8. Визначення гранично допустимих викидів шкідливих речовин в 
атмосферу, вибір методів і засобів щодо зниження шкідливого 
впливу підприємства на повітряний басейн. 

9. Проектування полігону зі знешкодження та захоронення токсичних 
промислових відходів. 

10. Проектування полігону для твердих побутових відходів. 

11.  Екологічна оцінка якості вод.    
 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення. 

1. Екологія : навч. посібник для студентів усіх спеціальностей та усіх  
форм навчання / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, О.М. Древаль; за ред. 
проф. В.В. Березуцького. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – 420 с. 
2. Екологія. Лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей та 
усіх форм  навчання: В.В.Березуцький, Л.А.Васьковець, В.Ф.Райко [та ін.]; 
за ред. проф. В.В.Березуцького. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2013. – 237 с.  
3. Екологія. Практичні та ігрові заняття /Березуцький В.В., Древаль О.М., 
Райко В.Ф.[та ін.]; за ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Вид-во 
«Підручник» НТУ “ХПІ”, 2013. – 152 с.  

4. Основи екології. Конспект лекцій / Березуцький В.В., Бондаренко Т.С. 



та інш. / За ред. О.М. Древаля.-Харків: НТУ "ХПГ, 2001 р. - 84 с. 
5. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології - 
К.: Либідь, 1995. - 386 с. 
6. Реймерс Н.Ф. Природоцользование. Словарь-справочник. - М.: Мьісль, 
1990. – 637 c/ 
7. Ткач Г.А., Ивин Л.И., Братута З.Г. и др. Толковий словарь 
зкологических терминов. - К., ИСИОУ Минобразования Украины, 1993. - 
258 с. 
8. Акимова Т. А. Экология : учеб. для вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – 
М. : ЮНИТИ, 1998. – 455 с. 
9. Андрейцев В. І. Екологічне  право : курс лекцій  в схемах. Загальна 
частина : навч. посіб. для юрид. факультетів вузів / В. І. Андрейцев. – К. : 
Вентурі, 1996. – 208 с. 
10. Злобін Ю. А. Загальна екологія : навч. посіб. / Ю. А. Злобін,  
Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.  
11. Коробкин В. И. Экология / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – 
Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2001. – 576 с. 
12. Інтернет ресурс. Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України / Офіційний Вісник України http:/ovu/com/ua/ 
articles/507-ministestvo-ohoroni-navkolishnogo-sere/publisher. 
13. Николайкин Н. И. Экология : учеб. для вузов / Н. И. Николайкин,    Н. 
Е. Николайкина, О. П. Мелехова. – 3-е изд., стереотипное. – М. : Дрофа, 
2004. – 624 c. 
14. ДСТУ ISO 14001-97, ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління 
навколишнім середовищем. 
15. Закон України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 № 2818-VІ 
16. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
від 25.06.91 № 1264-ХІІ із змінами та доповненнями 1993-2015 р.р. 
 
2.5. Розподіл навчального часу за розділами, темами  
та вилами навчальних занять 

Вид занять 

Розділи, теми занять 

Всього 

годин 

 

Лекції Прак-

тичні* 

Лабора-

торні 

СРС Залік Іспит 

Розділ І 50 8 8 8 34   

Тема 1 12 2 2 2 8   



Тема 2 20 4 2 2 16   

Тема 3 16 2 4 4 10   

Розділ ІІ 58 8 8 8 42   

Тема 4 24 4 4 4 16   

Тема 5 22 2 4 4 16   

Тема 6 12 2   10   

Усього по 

дисципліні 
108 16 16 16 76 

Диф. 

залік 
 

Примітка: * - практичні заняття замість лабораторних робіт 

 

2.6. Структурно-логічна схема – порядок вивчення тем відповідає їх 
порядку в змісті курсу. 

2.7. Питання, які пропонуються студентам для самостійного вивчення 

Історія розвитку екології. Закон внутрішньої динамічної рівноваги. 
Екологічні піраміди. Адаптація організмів до кліматичних факторів 
навколишнього середовища. Типи взаємодії популяцій в угрупуваннях. 
Диференціальні рівняння швидкості зростання популяції Лотки-
Вольтерри. Залежність чисельності популяцій в системі «хижак-жертва». 
Екологічні закони. 

Природні фактори матеріального та енергетичного забруднення 
біосфери. Зміст основних екологічних кризів і революцій (минулих, 
сучасних і прогнозних). Небезпека військового впливу на природу. Схеми' 
утворення зборів та спеціальне використання ресурсів та забруднення 
навколишнього природного середовища. «Жорстке» та «м’яке» управління 
природними процесами. Проблеми, що існують у міжнародному 
співробітництві в галузі охорони природи. Правові та нормативно-технічні 
документи з питань охорони навколишнього природного середовища. 

2.8. Орієнтована тематика рефератів 

1. Класифікація основних напрямків сучасних екологічних досліджень. 
2.  Внесок українських вчених у розвиток екології. 
3.  Абіотичні фактори середовища та адаптація до них організмів. 
4.  Форми біотичних взаємовідносин організмів. 
5.  Основні екологічні закони, принципи і правила. 
6.  Принципи екологічної класифікації організмів. 
7.  Популяції та їхня структура. 



8.  Біоценози та їхня структура. 
9. Екологічні піраміди. 
10.Біосфера - глобальна екосистема. Кругообіг речовин у біосфері як 
умова її стійкості. 
11 .Ресурси природи та їхня класифікація. 
12.Основні етапи еволюції біосфери. 
13.Вплив людини на біосферу та його результати. 
14. Ноосфера за В.І. Вернадським; сучасні підходи до ідеї ноосфери. 
10. Природні і антропогенні катастрофи та їхні наслідки. 
11. Проблема озонового шару й шляхи її розв’язання. 
12. Проблема охорони природи і раціонального використання 
природних ресурсів. 

13. Еколого-економічні проблеми природокористування. Екологічні 
проблеми ґрунтів України. 

14. Водні ресурси України, їхній стан і охорона. 
15. Джерела і результати забруднення атмосфери. 
16. Радіоактивне забруднення середовища і його результати. 
17. Екологія людини - біологічні та соціальні аспекти. 
18.  Екологія й духовність. 
19. Правові та нормативно-технічні документи з питань охорони 
навколишнього природного середовища. 

20. Джерела забруднення біосфери (відповідно до напрямку підготовки 
студента) і основні методи захисту природи від забруднення. 


