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ЕКОЛОГІЯ 

 

Предметом вивчення 
дисципліни  

Період навчання –  
2 курс, 3 семестр 

Обсяг – 4 кредитів,  
Загальна к-сть год. - 120 
годин,   в  т. ч.         
лекції – 30 год.,  
практичні заняття – 30 год.,  
самостійна робота – 60 год. 

Підсумкова  
форма контролю  

−  залік 

Метою викладання навчальної дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичними і практичними 
знаннями з екології, яка вивчає взаємозв'язки організмів та угруповань із середовищем їх існування, з яким 
вони утворюють єдине ціле і в межах якого здійснюється процес трансформації речовини та енергії. Вивчаючи 
цю дисципліну, студенти мають засвоїти закони формування структури і функціонування, розвитку (природної 
та антропогенної динаміки) живих систем, концентруючи увагу на їхніх цілісних властивостях, таких як 
стійкість, продуктивність, надійність, кругообіг речовини і баланс енергії. Ці теоретичні підходи 
розглядаються в ієрархічній послідовності від організму до біосфери: аутекологія (екологія організму), 
демекологія (екологія популяції), синекологія (біоценологія), екосистемологія (біогеоценологія), 
біосферологія (глобальна екологія ). 



Вивчення дисципліни 
додатково  

сприяє формуванню 
студентом таких  
компетентностей 

Здатність проектувати технологічний 
процес виробництва продукції і 
складати необхідну нормативну 

документацію на напівфабрикати та 
готову кулінарну продукцію. 

Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 

продукції та послуг на 
підприємствах сфери 

гостинності. 

Здатність до формування 
світогляду, розуміння 
принципів розвитку 
природи, людини, 
суспільства.  

Здатність організовувати 
сервісно-виробничий процес у 

закладах готельно-
ресторанного господарства з 
урахуванням вимог і потреб 
споживачів та забезпечувати 

його ефективність. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет, метод і структура курсу «Екологія» 

Тема 2. Теоретичні основи загальної екології 
Тема 3. Основи економіки природокористування 

Тема 4. Науково-технічний прогрес і тенденції змін біосфери 

Тема 5. Основи екологічного права та правові еколого-економічні засади охорони 
об'єктів природокористування 

Тема 6. Управління, організація і контроль охорони навколишнього природного 
середовища 

Тема 7. Фінансовий механізм та економічне обґрунтування екологічних програм і 
заходів 

Тема 8. Охорона навколишнього середовища в промисловості і транспорті 
Тема 9. Еколого-економічні проблеми АПК та лісопромислового комплексу 

Тема 10. Економічний механізм регулювання водокористування та охорони 
повітряного басейну 

Тема 11. Екологія людини 

Тема 12 Сучасні проблеми природокористування в Україні 
Тема 13. Міжнародне співробітництво в галузі екології 
 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  Лекційний матеріал 

Методичні вказівки до проведення практичних занять 

  Методичні рекомендації і завдання до виконання 

самостійної та індивідуальної роботи 

  Робоча програма  навчальної дисципліни 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

к.х.н., проф. Василечко В. О.  



“ УЧІТЕСЯ БРАТИ МОЇ! 

ДУМАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ…” 

 

Т. ШЕВЧЕНКО 

РАДІ БУДЕМО З ВАМИ СПІВПРАЦЮВАТИ!  

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


