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Консультації за графіком 

 

1. Анотація дисципліни. Дисципліна «Екологія людини» є вибірковою 

компонентою освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Вона має 

прикладне спрямування на оволодіння загальними знаннями, вміннями та навичками щодо 

проблем взаємодії людини та природного середовища.  

 

2. Мета та завдання дисципліни. Мета навчальної дисципліни – формування знань 

щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі, 

розуміння механізмів взаємодії людини і довкілля, аналізу першочергових вимог для 

збереження генофонду людської популяції. 

Завдання дисципліни: 

-знання про здоров`я людини, показники здоров`я (демографічні, захворюваність, 

фізичний розвиток, інвалідність). Загальні соціально-економічні умови та медико-біологічні 

чинники, які впливають на стан здоров`я населення. Поняття індивідуального та суспільного 

здоров`я. 

-екологічно-небезпечні фактори довкілля: хімічні, фізичні, біологічні, їх негативний 

вплив на здоров`я населення. Оцінка ризиків для здоров`я населення від забруднення 

довкілля. Управління ризиками. 

-основи особистої профілактики та гігієни. Гігієна праці та відпочинку в умовах 

науково-технічного прогресу. Профілактика негативного впливу комп’ютерної техніки на 

здоров’я. Харчування людей розумової праці. 

 

3. Пререквізити. Вивчення навчальної дисципліни «Екологія людини» ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: «Методологія наукових досліджень», «Філософія 

освіти та педагогічна етика». 

 

4. Постреквізити. Здобуті знання з «Екологія людини» є підґрунтям для  виконання 

окремих розділів кваліфікаційної роботи. 
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5. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

вищої освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 

Програмні 

результати 

навчання 

знати:  

 основні питання навчальної дисципліни, її мету та завдання;  

 аутекологію людини;  

 синекологію популяцій людей;  

 рівні взаємовідносин між людиною та середовищем її 

існування;  

 соціум людей (мікро- та макропопуляції) та середовище 

(структура та функції, взаємодія між ними, хвороби); 

 фізичні, хімічні та біологічні фактори негативного впливу на 

структуру завдань та методів дослідження екології людини. 

уміти:  

 визначати показники, які характеризують популяцію людини 

та стан середовища її мешкання;  

 аналізувати та оцінювати негативний вплив на здоров’я 

чинників довкілля;  

 аналізувати процеси, що відбуваються сьогодні в 

антропоекосистемах різного рівня (від локальних до глобальної);  

 розробляти алгоритми мінімізації екологічних ризиків;  

 складати екологічні прогнози впливу факторів зовнішнього 

середовища на реалізацію генотипу;  

 здійснювати оцінку ризиків для здоров`я населення від 

забруднення довкілля та прогнозувати можливі зміни у стані здоров’я 

людини. 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 12 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 6 6 

  практичні заняття, год. 6 6 

 лабораторні заняття, год.   

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 78 78 

Форма контролю  залік залік 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л П лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Предмет і зміст курсу «Екологія людини». 



Тема 1. «Екологія 

людини» та її місце в 

системі 

природоохоронних 

наук 

12 2 - - - 10 12 2 - - - 10 

Тема 2. Вплив 

факторів довкілля на 

організм людини. 

12 - 2 - - 10 12 - 2 - - 10 

Тема 3. 

Антропогенні 

порушення біосфери 

та їх вплив на 

популяцію людей. 

12 2 - - - 10 12 2 - - - 10 

Тема 4. Харчування 

людини та 

нормування якості 

харчових продуктів.  

12 - - - - 12 12 - - - - 12 

Тема 5. Людські 

популяції. 

12 - - - - 12 12 - - - - 12 

Разом за розділом 60 4 2 - - 54 60 4 2 - - 54 

Розділ 2. Природні ресурси планети та людина 

Тема 6. Природні 

ресурси. 

10 2 - - - 8 10 2 - - - 8 

Тема 7. Природні і 

антропогенні 

екологічні 

катастрофи. 

10 - 2 - - 8 10 - 2 - - 8 

Тема 8. Основні 

стратегічні напрямки 

виживання людської 

цивілізації в умовах 

екологічної кризи. 

10 - 2 - - 8 10 - 2 - - 8 

Разом за розділом 30 2 4 - - 24 30 2 4 - - 24 

Усього годин  90 6 6 - - 78 90 6 6 - - 78 

 

 

8. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Василенко І. А. Збірник задач та вправ з екології та хімії навколишнього 

середовища : навчальний посібник, вид. 3-є доп. і перероб. Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 

2015. 216 с. 

2. Василенко І. А., Трус І. М., Півоваров О. А., Фролова Л. А. Екологія людини. 

Дніпро: Акцент ПП, 2017. 183 с. 

3. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих навч. закладів / 

В. Ф. Москаленко та ін. Вінниця : Нова Книга, 2013. 560 с. 

4. Дубовий В. І., Дубовий О. В. Екологічна культура: навч. посіб. Херсон: Грінь 

Д.С., 2016. 256 с. 

5. Залеський І. І. Екологія людини : підручник. 2-ге вид., переробл. і допов. Рівне 

: НУВГП, 2013. 385 с. 

6. Петрук В. Г., Турчик П. М., Бобко О. О. Екологія людини. Ч. І: навч. посіб. 

Вінниця: ВНТУ, 2012. 148 с. 
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