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КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ  

ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 «Екологія» на 2022/2023 н.р. 

 

Кафедра, що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати 

дисципліну Компетентності (загальні 

та/або фахові,  на розвиток 

яких спрямована навчальна 

дисципліна 

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 

Методи викладання, 

що пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні заняття 

тощо) 

Рівень освіти, 

для якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей 

знань / 

спеціальність, 

для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги до 

здобувачів, які 

хочуть обрати 

дисципліну / до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо 

семестру 

вивчення Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Адаптація до змін клімату 

Кафедра екології та 
природозахисних 

технологій 

Васькіна І.В. 

Знання та розуміння 
теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та 

збалансованого 

природокористування.  

Здатність до оцінки впливу 
процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 
діяльністю.  

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 
збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі.  

Здатність до опанування 
міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем.  
 

Здійснювати порівняльний  аналіз  
європейської  та  вітчизняної  

законодавчої бази з екологічної безпеки, 

протидії та адаптації до кліматичних змін.  

Демонструвати  розуміння  основних  

принципів  формування  міжнародної  та 
вітчизняної кліматичної політики.  

Використовувати  європейські  підходи  

до  управління  діяльністю  в  різних 

галузях господарства, засновані на 
принципах екологічної безпеки та 

адаптації до  

кліматичних змін.  

Застосовувати  екоцентричні  підходи  для  

вироблення  стратегії  прийняття рішень у 
різних галузях господарства. 

інтерактивні та 

проблемні лекції; 

практичні заняття; 

кейс-стаді  

Бакалаврський  101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

аудиторія 
3-4 семестр 

Кліматична та екологічна політика України 

Кафедра екології та 

природозахисних 

технологій 

Лазненко Д.О. 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо. 

Знання сучасних досягнень 

національного та 

міжнародного екологічного 

законодавства. 
Здатність до участі в 

Здійснювати аналіз формування 

екологічної та кліматичної політики на 

міжнародному рівні та в провідних 
державах 

Здійснювати аналіз формування 

української екологічної та кліматичної 

політики 

Враховувати особливості національної 
екологічної та кліматичної політики при 

Інтерактивні лекції 

Семінари  
Бакалаврський 101 «Екологія» 60 Без обмежень 3-4 семестр 
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розробці системи 

управління та поводження з 
відходами виробництва та 

споживання.  

Здатність до опанування 

міжнародного та 

вітчизняного досвіду 
вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних 

проблем. 

прийнятті управлінських рішень 

Брати участь у формуванні та реалізації 
регіональної екологічної та кліматичної 

політики 

Міське комунальне господарство 

Кафедра екології та 

природозахисних 
технологій 

Аблєєва І.Ю. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 
Здатність працювати в 

команді. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та 
збалансованого природо-

користування.  

Визначати системи і підсистеми міського 
комунального господарства та 

функціональні зони території міста з 

урахуванням сучасної містобудівної 

документації. 

Пояснювати різницю між 
концептуальними засадами діяльності 

експлуатаційних, технологічних, 

організаційно-технологічних та захисних 

систем міського комунального 

господарства. 
Аналізувати стратегію сталого розвитку 

систем міського комунального 

господарства, спрямовану на реалізацію 

природозахисних проектів благоустрою 

населених місць. 
Оптимізувати природозахисні технології, 

ґрунтуючись на розумінні збалансованої 

взаємодії систем міського комунального 

господарства та природного середовища 

міста. 

інтерактивні та 

проблемні лекції; 
практичні заняття;  

практико-

орієнтоване 

навчання; 

проблемно-
пошуковий метод. 

Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедій-на 

аудиторія 
3-4 семестр 

Екологія міських систем 

Кафедра екології та 
природозахисних 

технологій 

Аблєєва І.Ю. 

Знання та розуміння 

предметної області та 
професійної діяльності. 

Здатність працювати в 

команді. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ екології, 
охорони довкілля та 

збалансованого природо-

користування. 

Визначати ділянки функціональних зон та 

планувальної структури території міста з 

урахуванням сучасної містобудівної 
документації. 

Обирати інженерні методи захисту 

довкілля на території міських систем, 

зокрема повітряного, водного та 

геологічного середовища. 
Здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на охорону повітряного 

басейну, водного та геологічного 

середовища міських систем. 
Обґрунто-вувати природозахисні 

технології, ґрунтуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на навколишнє 

середовище міських систем 

інтерактивні та 

проблемні лекції; 
практичні заняття;  

практико-

орієнтоване 

навчання; кейс-

стаді / аналіз 
ситуації та 

проблемно-

пошуковий метод. 

Бакалаврський  101 «Екологія» 60 
Мультимедій-на 

аудиторія 
3-4 семестр 

Картографічні методи в екології 

Кафедра екології та 

природозахисних 

технологій 

Корнус А.О. 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

Обґрунтовувати основні методи побудови 

картографічних зображень, класифікацію 

картографічних зображень. 

Оцінювати основні характеристики карт, 

що можуть використовуватися при 

Інтерактивні та 

проблемні лекції; 

практичні заняття; 

практико-

орієнтоване 

Бакалаврський 101 «Екологія» 60 Без обмежень 3-4 семестр 



економічної діяльності). 

Здатність проведення 
досліджень на 

відповідному рівні. 

Здатність до участі в 

управлінні 

природоохоронними діями 
та/або екологічними 

проектами. 

екологічному дослідженні місцевості. 

Обирати основні способи зображення 
різних природних та соціально-

економічних об’єктів на екологічних 

картах; обґрунтовувати та укладати 

екологічні карти використовуючи різні 

типи умовних знаків та джерела даних. 
Здійснювати пошук потрібних 

картографічних зображень місцевості у 

різних картосховищах, у т.ч. електронних 

мережах за відомостями про орієнтовне 

розташування певного об’єкту і навпаки 

навчання; 

кейс-метод / 
укладання серії 

тематичних 

екологічних карт 

 

  



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ  

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 101 «Екологія»  

на 2022/2023 н.р. 
 

Кафедра, що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати 

дисципліну Компетентності (загальні 

та/або фахові,  на розвиток 

яких спрямована навчальна 

дисципліна 

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 

Методи викладання, 

що пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні заняття 

тощо) 

Рівень освіти, 

для якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей 

знань / 

спеціальність, для 

яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги до 

здобувачів, які 

хочуть обрати 

дисципліну / до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо 

семестру 

вивчення Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Інноваційні підходи у вирішенні екологічних проблем 

Кафедра екології та 
природозахисних 

технологій 

Черниш Є.Ю., 

Пляцук Л.Д. 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища 

Вміти робити аналітичний аналіз 
літературних джерел щодо новітніх 

підходів у вирішенні екологічних проблем 

Логічно будувати наукове дослідження 

відповідно до його мет і завдань 

Використовувати найновітніші 
досягнення у вирішенні екологічних 

проблем 

Лекції, практики Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

ауд. 

5-8 

семестри 

Моделювання та прогнозування стану довкілля 

Кафедра екології та 

природозахисних 

технологій 

Батальцев Є.В. 

Навички використання 
інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

Розуміння основних 

теоретичних положень, 

концепцій та принципів 
математичних та соціально-

економічних наук.  

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 
середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю.  

Здатність до використання 
сучасних інформаційних  

ресурсів для екологічних 

досліджень.  

Визначати об’єкт та вибирати методику 
моделювання і прогнозування стану 

навколишнього середовища. 

Здійснювати згідно методики процедуру 

моделювання та прогнозування стану 

конкретного локального об’єкту чи 
окремого компоненту навколишнього 

середовища. 

Здійснювати аналіз результатів 

моделювання та прогнозування стану 

навколишнього середовища. 

Лекції- 
дискусії, 

практичні роботи, 

виконання 

розрахунково-

графічної роботи 

Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

ауд. 

5-8 

семестри 

Муніципальна екологічна діяльність 

Кафедра екології та 

природозахисних 
технологій 

Черниш Є.Ю. 
Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

Володіти навиками розробки екологічного 
проекту ;  

Розуміти основні поняття дисципліни; 

орієнтуватися в літературних джерелах за 

напрямками екологічної діяльності 

муніципалітету; 

Лекції, практики Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

ауд. 

5-8 

семестри 



Застосовувати системний підхід в 

екологічному управлінні проектними 
рішеннями на рівні муніципалітету. 

Радіоекологія 

Кафедра екології та 

природозахисних 
технологій 

Васькіна І.В. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та 
збалансованого 

природокористування. 

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 
середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Здатність до опанування 
міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем. 
Здатність здійснювати 

контроль за забрудненням 

повітряного басейну, 

водних об’єктів, ґрунтового 

покриву та геологічного 
середовища. 

 

Знати закони радіоактивного розпаду та 

особливості міграції радіонуклідів у 

навколишньому середовищі, проблеми 
радіаційного забруднення навколишнього 

середовища.  

Розуміти особливості впливу природніх та 

штучних радіонуклідів на екосистеми та їх 

окремі компоненти, прогнозувати вплив на 
довкілля та людину  

Установлювати зв’язок між видом 

радіоактивних відходів та методами їх 

знешкодження, засобами зберігання/ 

поховання/ утилізації  
Проводити радіологічну експертизу та 

оцінку із застосуванням приладів 

дозиметричного контролю. Розрахувати 

дози радіації, величини забруднення та 

поверхневу активність радіонуклідів, 
захисні протирадіаційні заходи. 

 

Лекції, практичні 

заняття 
Бакалаврський 101 Екологія 60 

Мультимедійна 

аудиторія 

5-8 

семестри 

Соціальна екологія 

Кафедра екології та 

природозахисних 
технологій 

Васькіна І.В. 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 
Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 
відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та 
збалансованого 

природокористування. 

Розуміння основних 

теоретичних положень, 

концепцій та принципів 

Розуміти основні закони, правила та 
принципи функціонування системи 

“людина-навколишнє середовище”. 

Уміти проводити пошук інформації з 

використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 
Презентувати результати діяльності до 

професійної аудиторії та широкого загалу. 

Пояснювати соціальні, економічні та 

політичні наслідки впливу суспільства на 

природу. 
Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній 

системі знань. 

 

Лекції, практичні 

заняття 
Бакалаврський 101 Екологія 60 

Мультимедійна 

аудиторія 

5-8 

семестри 



математичних та соціально-

економічних наук. 
Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 
пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Здатність інформувати 

громадськість про стан 

екологічної безпеки та 
збалансованого 

природокористування. 

 

Урбоекологія 

Кафедра екології та 
природозахисних 

технологій 

Бурла О.А. 
Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

розпізнавати  вплив окремих компонентів 
на особливості містобудування; 

оцінювати якість міського середовища. 

виділяти типи та визначати інтенсивність 

антропогенного навантаження у різних 

частинах міста; 
пояснювати механізм концентрації та 

розсіювання хімічних елементів; 

- розробляти заходи покращення 

екологічної та медико-

екологічної  ситуації території за 
допомогою екологічного елементу 

планування міст.  

Лекції, практики Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

ауд. 

5-8 

семестри 

Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності 

Кафедра екології та 

природозахисних 

технологій 

Трунова І.О. 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 
Здатність працювати в 

команді.  

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 
у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 
та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Здатність обґрунтовувати 
необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

Раціонально вирішувати проблему впливу 
зеленого туризму на навколишнє 

середовище  

Використовувати даний напрям туризму 

для добробуту природно територіальних 

комплексів та туриста 
Вміти розробляти активне дозвілля, 

використовувати види туристичних 

продуктів регіонів України.  

 

Лекції, практики Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

ауд. 

5-8 

семестри 



та формування екологічної 

мережі.  

Лісознавство 

Кафедра екології та 
природозахисних 

технологій 

Кузьміна Т.М. 

Навички міжособистісної 

взаємодії. 
Знання та розуміння 

теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та 

збалансованого 

природокористування 
Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 
та формування екологічної 

мережі 

 

Володіти базовими природничо-

науковими та професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства 
Визначати стан дерев, лісостанів, 

особливості їх росту і розвитку 

розуміти методи вирощування лісу та 

засоби його покращення, володіти 

основами лісорозведення та 
лісотехнічного  нормування 

Обґрунтовувати вибір системи заходів 

щодо підвищення деревної продуктивності 

лісових насаджень 

Розуміти особливості процесів росту і 
розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань 

професійної діяльності 

 

Лекції - дискусіі,  
проблемний семінар,  

практичні заняття 

Бакалаврський 101 «Екологія» 60 
Мультимедійна 

ауд. 

5-8 

семестри 

Рекультивація ландшафтів 

Кафедра екології та 

природозахисних 

технологій 

Кузьміна Т.М. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність до критичного 
осмислення основних 

теорій, методів та 

принципів природничих 

наук. 

Здатність до оцінки впливу 
процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 
пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 
збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі. 

Здатність до опанування 
міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем.  
Здатність до участі в 

управлінні 

природоохоронними діями 

та/або екологічними 

проектами. 

Визначати ознаки порушених внаслідок 

господарської діяльності земель і водойм. 

Оцінювати ступінь порушення 

ландшафтів. 

Обґрунтовувати необхідні заходи та 
застосовувати екологічні стандарти щодо 

відновлення порушених ландшафтів. 

Застосовувати отримані знання для 

організації ведення екологічно 

збалансованого господарювання. 
   

 

Лекції, практики Бакалаврський 101 «Екологія» 60 

Необхідні знання 

з загальної 

екології, 
ландшафтознавст

ва, гідрології та 

гідробіології, 

оцінки впливу на 

довкілля 

5-8 

семестри 



Флора і фауна природних комплексів 

Кафедра екології та 

природозахисних 

технологій 

Яхненко О.М. 

Навички міжособистісної 
взаємодії. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 
природокористування 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-
біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі 

 

Застосовувати на практиці базові і 

теоретичні знання з біогеографії в сфері 

природоохоронної діяльності, моніторингу 

та індикації стану екосистем, управління 

природокористуванням 
Виявляти фактори, що визначають 

формування ландшафтно-біологічного 

різноманіття.  

Прогнозувати вплив антропогенних 

факторів на стан природних комплексів 
різного рівня   

  

 

Лекції - дискусіі,  

проблемний семінар,  

практичні заняття 

Бакалаврський  101 «Екологія» 60 

Базові знання з 
предметів: 

біологія, загальна 

екологія, 

ландшафтознавст

во, 
ґрунтознавство, 

метеорологія та 

кліматологі, 

гідрологія 

5-8 

семестри 

 


