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1. Мета дисципліни: забезпечення формування знань про оптимізацію і гармонізацію 
взаємовідносин людини і довкілля, створення екологічно безпечного існування людини в 
сучасних соціально-економічних умовах, визначення факторів, що впливають на екологічно 
безпечне існування людської популяції у системи «природа – господарство – населення», 
формування знань про екологічні закономірності функціонування урбоекосистем, соціально-
екологічної системи міста, екологічної інфраструктури міста, проблем стійкості міського 
середовища життя. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати закономірності функціонування екосистем, характер зв’язків між біотичними та 
абіотичними компонентами екосистем. 

2. Вміти оцінювати характер та наслідки впливу природних та антропогенних факторів на 
здоров’я та життєдіяльність людини, застосовувати екологічні закони для визначення відповіді 
екосистем на навантаження. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з науковими статтями, статистичними 
даними, екстраполяції отриманих даних. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Екологія людини та урбоекологія» є обов’язковою дисципліною 
підготовки фахівців за спеціальністю 101-Екологія. Освітня її функція полягає в тому, щоб 
забезпечити знання студентів, які б відповідали сучасним вимогам про загальні закономірності 
адаптації людини до факторів природного та соціального середовища, визначення впливу 
факторів середовища на генофонд та популяції людини, формування сприятливого середовища 
існування людини, застосування антропоекологічного моніторингу, формування та 
функціонування урбанізованих екосистем та сучасні методи управління міським середовищем. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) 
Основними завданнями дисципліни є: 

 теоретичні: вивчити загальні закономірності взаємодії людини, популяції людей з 
довкіллям, особливості впливу факторів середовища на організм людини, напрями 
цілеспрямованого збереження і поліпшення здоров’я населення; збереження 
оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного середовища; 

 практичні: оволодіти навичками дослідження демографічних, антропометричних, 
генетичних показників мінливості та адаптованості людських популяцій, прогнозування 
можливих змін у параметрах рівня здоров’я людей під дією зовнішніх факторів; 
оволодіти науково-обґрунтованими нормативами життєзабезпечення з урахуванням 
прогнозів антропогенного впливу. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 

сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 

фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування; 
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ФК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 
середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 

ФК19. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного 
управління; 

ФК22 Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами 
виробництва та споживання; 

ФК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 
регіональних та транскордонних екологічних проблем; 

ФК28. Оцінювати внесок факторів навколишнього середовища у розвиток патологій; 
ФК31. Встановлювати взаємозв’язок між соціосферою та навколишнім середовищем. 
Програмними результатами вивчення дисципліни є: ПР01. Демонструвати розуміння 

основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами; 
ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки; 
ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 
середовище; ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне 
управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами; ПР15. Уміти 
пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів; 
ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти; 
ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів; ПР27. 
Ідентифікувати чинники довкілля, що викликають або сприяють розвитку хвороб людини; 
ПР28. Класифікувати природні, антропогенно змінені та штучні екосистеми і біотопи та 
оцінювати їх якість за рослинним покривом. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  
-  загальні закономірності взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, особливості 

впливу факторів середовища на організм людини, напрями цілеспрямованого збереження і 
поліпшення здоров’я населення; 

вміти: 
- проводити дослідження демографічних, антропометричних, генетичних показників 

мінливості та адаптованості людських популяцій, прогнозування можливих змін у параметрах 
рівня здоров’я людей під дією зовнішніх факторів 

- застосовувати науково-обґрунтованими нормативи життєзабезпечення з урахуванням 
прогнозів антропогенного впливу; 

-  прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище 
та здоров’я людини та розробляти відповідні заходи управління. 

встановлювати інформаційні зв’язки: 
- формулювати чіткі, лаконічні висновки, які передбачають прогноз наслідків впливу 

антропогенної діяльності для здоров’я населення та довкілля 
діяти самостійно та відповідально: 
- демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів. 
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5. Результати навчання за дисципліною 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3: комунікація;  
4: автономність і відповідальність) 

Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання    
1.1 Знати загальні закономірності 

взаємодії людини, популяції 
людей з довкіллям, особливості 
впливу факторів середовища на 
організм людини, напрями 
цілеспрямованого збереження і 
поліпшення здоров’я населення 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Контрольна 
робота (тестові 

запитання), іспит 

30 

2.1 Вміти проводити дослідження 
демографічних, антропометр-
ричних, генетичних показників 
мінливості та адаптованості 
людських популяцій, прогно-
зування можливих змін у 
параметрах рівня здоров’я людей 
під дією зовнішніх факторів 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Розрахункові 
задачі, 

контрольна 
робота (тестові 

запитання), 
оформлені 
практичні 

роботи, іспит 

30 

2.2 Вміти застосовувати науково-
обгрунтованими нормативи 
життєзабезпечення з урахуван-
ням прогнозів антропогенного 
впливу 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Розрахункові 
задачі, 

контрольна 
робота (тестові 

запитання), 
оформлені 
практичні 

роботи, іспит 

10 

2.3 Вміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє 
середовище та здоров’я людини 
та розробляти відповідні заходи 
управління 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Розрахункові 
задачі, 

контрольна 
робота (тестові 

запитання), 
оформлені 
практичні 

роботи, іспит 

10 

3.1 Формулювати чіткі, лаконічні 
висновки, які передбачають 
прогноз наслідків впливу 
антропогенної діяльності для 
здоров’я населення та довкілля 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Захист звітів за 
практичними і 
самостійними 

завданнями 

10 

4.1 Вміти демонструвати навички 
впровадження природоохо-
ронних заходів та проектів 

Практичне 
заняття 

Реферат, 
презентація, 
оформлені 

практичні роботи 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

Результати навчання 
з дисципліни (код) 

Програмні  
результати навчання (назва) 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР01. Демонструвати розуміння 
основних принципів управління 
природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами. 

 +     

ПР04. Використовувати принципи 
управління, на яких базується система 
екологічної безпеки. 

  +    

ПР11. Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв на 
навколишнє середовище. 

   +   

ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на 
оптимальне управління та поводження з 
виробничими та муніципальними 
відходами. 

   + +  

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 
економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів. 

   + +  

ПР19. Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження формальної освіти 
та самоосвіти. 

  +  + + 

ПР23. Демонструвати навички 
впровадження природоохоронних 
заходів та проектів. 

     + 

ПР27. Ідентифікувати чинники довкілля, 
що викликають або сприяють розвитку 
хвороб людини. 

+ +  + +  

ПР28. Класифікувати природні, 
антропогенно змінені та штучні 
екосистеми і біотопи та оцінювати їх 
якість за рослинним покривом. 

+ +     
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1., 2.1, 2.2(частково) у вигляді тестових запитань – 
20/10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1., 2.2 (частково), 2.3 (повністю) у вигляді тестових 
запитань – 20/10 балів. 
3. Контрольні роботи, оформлені практичні заняття – РН 1.1.–4.1. у вигляді відкритих 
запитань, тестових завдань – 16/8 балів. 
3. Оцінка самостійної роботи – РН 3.1 – 4/2 бали. 

 
- підсумкове оцінювання у формі екзамену: 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.3. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 
меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт та 
написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під 
час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання: 
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно.  
Оцінювання самостійної роботи - під час проведення тематичних практичних робіт 

Розділу 1 та Розділу 2 відповідно. 
Оцінювання практичних робіт проводиться упродовж семестру під час проведення 

практичних занять.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план занять 
 

№ п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Консуль-

тації 
Самостійна 

робота 
1 2 3 4  5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основи екології людини 
1. Предмет, об’єкт та завдання 

екології людини 
2    

2. Біологічна та соціальна сутність 
людини. Стисла історія 
антропогенезу в загальній історії 
еволюції біосфери 

   4 

3. Еволюція взаємин людини і 
природи 

 2   

4. Гіпотези походження життя    4 

5. Генофонд людської популяції. 
Антропоекологічний моніторинг 

2    

6. Ейкумена - ойкумена    2 

7. Адаптація людини до 
екстремальних факторів довкілля. 
Біоритми. Самопочуття людини. 

 2   

8. Еволюційний адаптаційний 
механізм. Ефективність 
адаптивного процесу за Б.А. 
Душковим 

2    

9. Захисні сили організму, поняття 
«напруга людини», «втома 
людини». Фактори виживання 
людини В.Г. Воловичем 

 2   

10. Акліматизація людини    2 

11. Демографо-екологічні 
дослідження. Регіональні еколого-
демографічні дослідження 

 2   

13. Поняття «здоров’я». Рівні здоров’я 
як показник якості населення 

2    

14. Комфортність, дискомфортність та 
природно-екстремалдьні умови 
життя людини 

 2   

17. Негативні наслідки паління, 
алкоголізму, токсикоманії, 
наркоманії 

   4 

18. Екологічна та гігієнічні аспекти 
раціонального харчування як 

 1   
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основа здоров’я людини 

19. Методи виведення шкідливих 
речовин з організму людини 

   4 

22. Поняття «стрес». Вимірювання 
стресової напруги організму 

 2   

23. Людина як біопсихосоціальний 
феномен 

 1   

25. Професійні захворювання    4 

Модульна контрольна робота 1  1   
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Основи урбоекології 
26. Екологічні основи урбанізації 2    

27. Визначення «життєвої ємності 
середовища», факторів, що 
лімітують процеси урбанізації 

 2   

28. Історія становлення та розвитку 
міст. Основні концепції 
містобудування 

   4 

29. Адміністративне, функціональне та 
екологічне районування міста 

 2   

30. Особливості урбанізованих 
екосистем 

2    

31. Екологія житла    6 

32. Негативні вплив на міське 
середовище 

2    

33. Визаначення рівня шумового та 
вібраційного навантаження на 
міське середовище 

 2   

34. Проблеми відеоекології    4 

35. Визначення рівня візуальної 
агресивності міського середовища 

 2   

36. Екологічна реконструкція та 
екологічна реставрація міського 
середовища 

 1   

37. Проблеми озеленення міського 
середовища 

 1   

38. Концепції створення «ідеальних» 
міст 

   4 

39. Контроль та управління якістю 
навколишнього середовища 

2    

40. Альтернативна енергетика та 
«розумні будинки» 

 2   
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41. Майбутнє міст та сучасні тенденції 
урбанізації 

   3 

Модульна контрольна робота 2  1   

Консультації   1  

ВСЬОГО 16 28 1 45 

Загальний  обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 16 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота – 45 год. 
 
 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  
1. Залеський І. І., Клименко М. О. Екологія людини: Підручник. – Рівно: НУВГП, 2013. – 385 с. 
2. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальній посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 248 с. 
3. Гончаренко М. С., Бойчук Ю. Д. Екологія людини: Навч. посіб. – Суми: Університетська 

книга, 2014. – 390 с. 
4. Бондар О. І. , Коринік І. В., Ткач В. М. Екологія людини: За заг. ред. О. І. Федоренко. К.; Х., 

2005. 
5. Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. та ін. Екологія людини. 3-тє вид. – Харків: 

«ОВС», 2004. – 254 с.  
6. Мовчан В. Н. Экология человека: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2004. – 

292 с. 
7. Семенюк Н. В. Екологія людини. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 356 с. 
1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с. 
2. Экология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с. 
3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт. – М.: Мысль, 1986. – 

236 с. 
4. Глазычев В.Д. Социально-экономическая интерпретация городской среды. – М.: Наука, 1984. 

– 154 с. 
5. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К.: Наукова думка, 1982. – 158 с. 
6. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 254 с. 
7. Григорян А.Г. Ландшафт современного города. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с. 
8. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с. 
9. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. Ч. I. Урбоэкология. – М.: НТ 

Информация”, 1991. – 357 с.  
10. Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному 

урболандшафті. – К.: Укр. екол. акад. наук, 1998. – 208 с. 
11. Машинский Л.О. Город и природа. – М.: Стройиздат. – 225 с. 
12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с. 
13. Тетиор А.Н. Городская экология: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Н. 

Тетиор. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 
14. Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – К.: 

Національний екологічний центр України, 1996. – 251 с. 
15. Урбоэкология. – М.: Наука, 1990. – 240 с. 
16. Экология урбанизированных территорий. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 

102 с. 
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Додаткова: 
1. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 248 с. 
2. Экология города  / Под .ред.Стольберга В.Ф. – К.: Либра, 2000. – 464 с. 
3. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, Затверджені наказом 

МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173 
4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць(від забруднення 

хімічними та біологічними речовинами )(ДСП-201-97). Затверджені наказом МОЗ України 
від 09.07.1997 р.№ 201. 

5. Экология человека: Курс лекцій / Ильиных И.А., 2005. 
6. Экология человека: конспект лекций / Хребтова Т.В., 2011. 
7. Экология: конспект лекцій / Горелов А.А., 2009. 

 

 




