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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із принципами організації процесу навчання шляхом 

роз’яснення механізмів, що лежать в основі навчання та опанування прикладних методик, що 

полегшують засвоєння інформації. Сформувати первинні знання з основ екології та неоекології, 

наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основи історії України, основи фізіології людини; 

2. Вміти приймати самостійні рішення, брати участь у диспутах та грамотно обґрунтовувати 
свою точку зору. 

3. Володіти елементарними навичками конспектування та систематизації інформації, 
елементами основ наукової студентської діяльності, елементи наукового дослідження. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Вступ до університетських студій» є обов’язковою навчальною 
дисципліною, що викладається в 1 семестрі і має сформувати у студентів-початківців чітке 
розуміння принципів засвоєння інформації, історичні передумови і регламент навчального 
процесу в університеті. Отримані в ході опанування дисципліни знання допоможуть студентам 
організувати подальший навчальний процес ефективно і усвідомлено та вміння з організації 
навчального процесу у вищому навчальному закладі, опануванню основного термінологічного та 
понятійного апарату в екології, розкриттю можливостей наукової роботи студентів.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
 З=здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності; 
 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для 

донесення інформації та власного досвіду. 
 

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; 
загальних: 
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 
 

Програмними результатами навчання є: ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії 
з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології; ПР14. Уміти 
доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації 
та повідомлення; ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; ПР22. 
Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.  
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми викладання  
і навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплі- 

ни Код Результат навчання 

1.1 Історія Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Лекція Модульна контр. 
робота 1 

20 

1.2 Елементи основ наукової 
студентської діяльності, елементи 
наукового дослідження 

Лекція Модульна контр. 
робота 1 20 

2.1 Аналізувати навчальний план та 
складати індивідуальний план 
навчання  

Лекція Модульна контр. 
робота 1 10 

2.2 Працювати з науковими фондами та 
періодикою 

Самостійна робота Модульна контр. 
робота 2 

20 

2.3 Приймати самостійні рішення, брати 
участь у диспутах та грамотно 
обґрунтовувати свою точку зору 

Лекція Модульна контр. 
робота 2 20 

3.1 Обґрунтовувати свої пропозиції Лекція Модульна контр. 
робота 2 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 
 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 
 

3.1 
 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з 
метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 
сфері екології. 

+  +  + + 

ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та 
повідомлення. 

+   + + + 

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи 
задля отримання результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

 + +   + 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних 
рекомендацій щодо збереження довкілля. 

 +   +  
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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.  – 50 балів / 25 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 2.2-3.1. – 50 балів / 25 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 
написання модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 
7.2 Організація оцінювання:  
Модульна контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з відповідних тем за рахунок 
лекційних годин. Оцінювання самостійного дослідження проводиться упродовж семестру під час 
модульних контрольних робіт. 
 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

№ 
лекції НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

  Лекції Практ. С/Р Конс 

Розділ 1 «Історія освіти» 

1 Першоджерела класичної освіти. 4    

2 

Типи освіти. Міфологічна, схоластична та 
просвітницька освіта. Моделі освіти. Модель 
освіти як державно-відомчої організації. 
Неінстуціональна модель освіти. 

  5  

3 Історія вітчизняної вищої освіти. 4    

4 

Види освіти. Загальна освіта. Початкова 
освіта. Основна середня освіта. Повна середня 
освіта. Вища освіта. Політехнічна освіта. 
Професійна освіта. 

  5  

5 Історія Київського університету. 4    

6 
Історія напрямків та специфіки освіти в 
Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка. 

  5 
 

7 
Кредитно-модульна система навчання. 
Обов’язковий мінімум знань та вмінь. 

2   
 

Консультація    1 
Модульна контрольна робота 1 1    

Розділ 2 «Базові понятття сучасних досліджень» 

8 
Комплекс наук екологічного спрямування та 
деякі віхи їх розвитку. 

4   
 

9 
Сучасна екологічна освіта у вищих 
навчальних закладів світу. 

  5 
 

10 
Базовий понятійно-термінологічний апарат 
екології та неоекології. 

2   
 

11 
Сучасна екологічна освіта у вищих 
навчальних України. 

  5 
 

12 
Напрямки наукової діяльності кафедри 
екології та охорони навколишнього 
середовища. 

2   
 

13 

Вимоги до оформлення наукових, 
кваліфікаційних та дипломних робіт. 
Підготовка доповідей, рецензій, методичних 
розробок. 

4   

 

14 
Охорона природи та природоохоронні заходи 
співробітників та студентів різних 
навчальних закладів. 

  5 
 

Консультація    1 
Модульна контрольна робота 2 1    
ВСЬОГО 

28 0 30 2 

Загальний  обсяг годин   –  60 год., в тому числі: 
Лекцій                               –  28 год. 
Самостійна робота         –  30 год. 
Консультації   –  2 год. 
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9. Рекомендована література: 
 

1. Бровдій В.Н., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми неогеніки): Навч. 
посіб. – К.: ПНУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – 111 с. 

2. Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. Психофізіологія: 
навчальний посібник / М.Ю.Макарчук, Т.В.Куценко, В.І.Кравченко, С.А.Данилов. – К.: ООО 
«Інтерсервіс», 2011. – 329 с. 

3. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-
довідник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с. 

4. Некос А.Н., Борисова Н.В. Екологія та неоекологія. Українсько-російський слоник-
довідник: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 236с.  

5. Некос В.Ю. Вступ до фаху. Екологія та охорона навколишнього середовища: 
Навчальний посібник. – Видання 2-е, доп. перероб. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 170 с. 

6. Некос В.Ю. Основи загальної екології та неоекології: Навчальний посібник у 2-х ч. 
вид. 2-е, доп. та перероб. – Х.: Прапор, 2001. – 287 с. 

 




