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Робоча навчальна програма 

Назва теми 

Кількість годин 

всього 
       З них 

     аудиторні       самостійні 

Модуль    

1. Теоретичні аспекти екології 9 6 3 

    Вступ 1 1 - 

1.1. Охорона природи і екологія 1 1 - 

1.2.Біосфера і перетворювальна діяльність 

людини 

3 2 1 

1.3. Екосистеми 4 2 2 

2. Практичні аспекти екології зо 5 5 

2.1.Сучасні проблеми охорони природи в 

сільськогосподарському виробництві 

2 2 - 

2.2. Охорона атмосферного повітря 2 1 1 

2.3. Водні ресурси України та їх охорона 6 4 2 

2.4. Раціональне використання і охорона 

земельних ресурсів України 

4 1 3 

2.5. Мінерально-сировинні ресурси і охорона 

надр України 

2 1 1 

2.6. Охорона рослинного світу України 3 1 2 

2.7. Охорона тваринного світу України 3 1 2 

2.8. Організація сільськогосподарського 

виробництва на радіоактивно-забруднених 

територіях 

8 4 4 

3. Економіка природокористування 16 12 4 

3.1. Введення в курс 1 1 - 

3.2. Принципи раціонального природоко-

ристування 

3 3 - 

3.3. Економічна оцінка природних ресурсів 3 1 2 

3.4. Платність природокористування 2 1 1 

3.5. Екологізація розвитку агропромислового 

комплексу 

3 2 1 

3.6. Фінансування і стимулювання раціо-

нального використання природних ресурсів і 

охорона навколишнього природного 

середовища 

1 1  

3.7. Управління природокористуванням 1 1  

Залік по модулю І Теоретичні і практичні 

аспекти екології та економіка 

природокористування 

2 2  

   Всього 54 32 22 

 



 

Програма самостійної роботи з навчальної дисцепліни 
 

 

 Назва теми програми  Питання теми 

для 

самостійного 

вивчення 

Кіль-

кість 

годин 

Опорні знання Знання і 

навички, 

якими 

необхідно 

оволодіти 

Вид 

навчального 

завдання для 

самостійної 

роботи 

Форма 

контролю 

Література  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Біосфера і 

перетворювальна 

діяльність людини 

1.Ноосфера . 

Сучасні риси 

ноосфери. 

2. Поняття про 

екологічну 

кризу 

1 Біосфера, 

гідросфера, 

атмосфера. Вплив 

людського 

суспільства на 

навколишнє 

середовище 

Студенти 

повинні 

знати 

історію 

розвитку 

ноосфери, 

сучасні риси 

ноосфери, 

головні 

причини 

глобальної 

екологічної 

кризи, 

шляхи її 

розвʼязання 

Вивчення 

питань 

теми і 

написання 

конспекту 

Тестова 

перевірка 

знань 
студентів 

Л-1 С.42-44 Л-2 

с.35-38 Л-3 с.47-

51 

1.3 Екосистеми  1.Нові способи 

отримання 

біологічної 

продукції 

2.Біоехнологія  

1 Біомаса, біологічна 

продуктивність 

(первинна 

продуктивність, 

вторинна 

продуктивність) 

Роль 

біотехнології 

у підвищенні 

рівня 

безвідход-

ності 

виробництва

, шляхи 

Вивчення 

питань 

теми і 

написання 

конспекту 

Тестова 

перевірка 

знань 
студентів 

ЛД-1 с.271-273 ЛД-

2 с.116-127 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Охорона 

атмосферного повітря 

1.Значення 

атмосфери 

2. Природне 

забруднення  

атмосфери 

1 Атмосфера, склад і 

будова атмосфери: 

тропосфера,  

стратосфера,  

мезосфера, 

термосфера, 

екзосфера. 

Забруднення  

атмосфери 

Значення 

атмосфери в 

захисті 

планети від 

космічного та 

ультрафіолет

ового 

випромінюва

ння, зміні 

теплового 

режиму 

Землі, 

клімату. 

Вплив 

атмосфери на 

живі 

організми  

Вивчення 

питань теми 

і написання 

конспекту 

Стандарти-

зований 

безмашин-

ний 

контроль 

знань 

студентів 

Л-2 с.52-54 Л-

Д - 1 с.99.  

103 – 104 

ЛД – 6. с. 22-

23 

2.3. Водні ресурси 

України та їх охорона 

1.Водні ресурси 

планети, їх 

запас і розподіл 

2. Проблеми від 

зростання 

споживання 

прісної води 

3. Способи 

раціонального 

використання 

води в 

промисловості і 

сільському 

господарстві 

1 Класифікація 

природних 

ресурсів, 

гідросфера; склад 

та властивості 

води; річкові, 

морські, підземні 

води; основні види 

забруднюючих 

воду речовин; 

антропогенний 

вплив на водні 

ресурси 

Кругообіг та 

запаси води в 

природі, 

способи 
раціонального 

використання 

води в 

сільському 

господарстві, 

шляхи 

економії води 

Написання 

реферату 

Заслуховуван-

ня і 

обговорення 

рефератів 

Л – 1. с. 157 – 

158 

Л – 2. с. 68 – 

70, 72 – 75; 

ЛД – 1. с. 126 - 

129 
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2.4. Раціональне 

використання і охорона 

земельних ресурсів 

України 

1.Забруднення і 

засмічення 

грунтів 

2. Меліорація 

земель та її 

екологічні 

наслідки 

3.Переущільнення 

грунтів і заходи 

щодо його 

зменшення 

3 Земля; земельний 

фонд України, 

загальна 

характеристика 

грунтів, роль і 

значення грунтів у 

природі і житті 

людини. 

Родючість грунту; 

виснаження 

грунтів; меліорація 

земель 

Джерела 

забруднення і 

засмічення 

грунтів, 

негативні 

наслідки 

меліорації 

земель, причини 

переущіль-

нення грунтів та 

шляхи 

вирішення 

проблем 

Написання 

реферату 

Заслуховуван-

ня і 

обговорення 

реферату 

Л – 3. с. 102-

105 

ЛД – 2. с. 113-

115 

ЛД – 4. с. 125-

132  

2.5.Мінерально  – 

сировинні ресурси і 

охорона надр України 

1.Види 

рекультивації 

порушених 

земель 

2. Напрями 

рекультивації 

1 Надра; масштаби 

видобування 

корисних копалин 

в Україні; вплив і 

наслідки освоєння 

мінеральних 

ресурсів 

Послідовність 

рекультива-

ційних робіт, 

види і 

напрями 

рекультивації 

Вивчення 

питань теми 

і написання 

конспекту 

Тестова 

перевірка 

знань 

студентів 

Л – 1, с. 205-

208 

Л – 2. с. 93-94 

ЛД – 5. с. 189-

191 

2.6. Охорона рослинного 

світу України 

1.Значення рослин 1 Флора, рослинний 

покрив: біомаса 

океану, біомаса 

лісів, лук і степів; 

рослинність: 

водяна, грунтова, 

підземна, 

надземна. 

Природні кормові 

угіддя: лугові, 

степові, болотні 

Значення 

рослин у житті 

людини, 

класифікація 

та основи 

раціонального 

використання і 

охорони 

природних 

кормових 

угідь 

Вивчення 

питань і 

написання 

конспекту 

Тестова 

перевірка 

знань 

студентів 

Л – 2. с. 124, 

125, 131, 133. 

ЛД – 1. с. 181 – 

184 

ЛД  - 2. с. 47-

52   
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  2. Охорона 

природних 

кормових угідь і 

підвищення 

ефективності їх 

використання для 

потреб сільського 

господарства 

      

2.7 Охорона 

тваринного світу 

України 

1.Тваринний світ, 

взаємозв’язок 

тварин і рослин 

2. Тварини – активні 

ґрунтоутворювачі і 

запилювачі рослин 

3. Вплив діяльності 

людини на 

чисельність, 

видовий склад і 

місце проживання 

тварин 

1 Фауна, участь 

тварин у 

біологічному 

кругообігу 

речовин, роль 

тварин у 

формування 

ландшафтів 

Значення тварин у 

житті людини, 

причини 

вимирання 

тварин 

Вивчення 

питань теми 

і написання 

конспекту 

Текстова 

перевірка 

знань 

студентів 

Л-2, с, 137 – 143, 

ЛД – 1, с. 200 - 

211 
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2.8 Організація 

сільськогосподарсько-

го виробництва на 

радіоактивних 

територіях 

1.Сільськогоспо-

дарська 

радіоекологія як 

наука 

2. Джерела 

радіоактивного 

забруднення 

об’єктів 

навколишнього 

середовища і 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

3. Міграція 

радіонуклідів у 

навколишньому 

середовищі та 

об’єктах 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

4 Будова ядра атома; 

радіоактивність; 

іонізуюче 

випромінювання; 

радіоактивний 

нуклід 

(радіонуклід); типи 

радіоактивного 

розпаду 

Завдання 

сільськогоспо-

дарської 

радіоекології, 

джерела радіо- 

активного 

забруднення 

об’єктів 

навколишнього 

середовища і 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва, 

шляхи міграції 

радіоактивних 

речовин в 

об’єктах 

навколишнього 

середовища і 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

Написання 

реферату 

Заслухову-

вання і 

обговорен-

ня реферату 

Л – 4, с. 99 – 

112; 

ЛД – 2, с. 81 - 

83 
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2.9. Економічна оцінка 

природних ресурсів 

1.Шкода від 

забруднення 

навколишнього 

середовища, 

фактичні і 

можливі збитки 

народного 

господарства 

2. Екологічна 

суть вартості. 

природних 

ресурсів. 

2 Деградація водних 

комплексів, 

атмосфери, флори, 

фауни, грунтів, 

ландшафтів, надр, 

погіршення 

здоров’я людей, 

скорочення 

тривалості життя. 

Відновлення, 

відтворення, 

оздоровлення 

природних 

комплексів 

Суть 

економічної, 

соціальної і 

моральної 

шкоди, 

заподіяної 

навколишньо-

му 

середовищу, 

фактичні і 

можливі 

збитки 

народного 

господарства 

Вивчення 

питань і 

написання 

конспекту 

Письмове 

фронтальне 

опитування 

студентів 

Л – 1, с 287 

– 290. 

ЛД – 1, с 

255 – 259. 

ЛД – 6, с 

140 - 141 

3.4. Платність 

природокористування 

1.Функції плати 

за природні 

ресурси 

2. Види платежів 

за природні 

ресурси 

1 Нормативи збору за 

викиди основних 

забруднювальних 

речовин 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення.  

Нормативи збору за 

викиди в 

атмосферу 

забруднювальних 

речовин 

автомобільним 

транспортом 

Функції плати 

та види 

платежів за 

природні 

ресурси 

Вивчення 

питань теми 

і написання 

конспекту 

Письмове 

фронтальне 

опитування 

студентів 

Л – 1, с 291 

- 298 

        



 

 3.5. Екологізація 

розвитку 

агропромислового 

комплексу. 

1.Система 

загальних 

заходів 

підвищення 

родючості 

грунтів. 

2. Які 

розрізняють 

види ерозії і в 

чому їх 

особливість? 

3. Які основні 

фактори ерозії? 

У чому 

особливість їх 

вияву? 

4. Економічні 

збитки від 

ерозії. 

1 Вапнування, 

гіпсування 

грунтів, 

раціональне 

використання 

земель; деградація 

земель з 

урахуванням їх 

ерозії 

Охарактери-

зувати 

систему 

зональних 

заходів щодо 

підвищення 

родючості 

грунтів; 

економічні 

збитки від 

розмірів 

грунтів. 

Написання 

письмових 

відповідей 

на питання 

теми. 

Перевірка 

домашньо-

го 

завдання 

Л – 2. С. 98 – 

105 

Л – 3, с. 86 – 

102 

ЛД – 2, с. 98 - 

102 



 



 

Основні поради щодо вивчення дисципліни 

 Під час самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни студенти 

повинні розуміти, що навколишнє природне середовище є цілісною системою 

взаємозв’язків явищ. Студенти мають усвідомити, що будь – яке втручання в природу 

може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків для здоров’я людей. 

Виникнення проблеми охорони навколишнього природного середовища – це не 

результат нераціонального господарювання людини. 

 Студенти повинні запам’ятати, що їх самостійна робота з вивчення окремих 

питань програми дисципліни сприяє утвердженню індивідуального підходу до 

опанування дисципліни в цілому, їх професійної і творчої спрямованості. 

 Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну 

роботу, проводиться викладачем на заняттях в позаудиторний час.  
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Самостійна робота 1 

Біосфера і перетворювальна діяльність людини 

План 

1. Ноосфера. Сучасні риси ноосфери. 

2. Поняття про екологічну кризу. 

Час на виконання – 1 год. 

Мета роботи: Вивчити сучасні риси ноосфери, причини розвитку першої та 

другої глобальної екологічної кризи. 

На основі вивчених питань теми скласти тези в такій послідовності: 

1. Визначення поняття «ноосфера» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Сучасні риси ноосфери 

2.1._______________________________________________________________________ 

2.2._______________________________________________________________________ 

2.3._______________________________________________________________________ 

2.4._______________________________________________________________________ 

3. Назвати та охарактеризувати основні складові сучасної 

екологічної кризи на Землі 

3.1._______________________________________________________________________ 

3.2._______________________________________________________________________ 

3.3._______________________________________________________________________ 

4. Основні причини виникнення екологічної кризи в Україні 

4.1._______________________________________________________________________ 

4.2._______________________________________________________________________ 

4.3._______________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняттю «ноосфера». 

2. У чому полягає суть вчення В. І. Вернадського про ноосферу? 

3. Розкрийте характерні ознаки ноосфери. 

4. Які склались взаємовідносини людини з навколишнім середовищем і як вони 

змінювалися в процесі еволюції антропогенної діяльності? 

5. Що таке екологічна криза? 

6. Назвіть основні причини виникнення екологічної кризи в Україні. 

 

Література 

Запольський А. К.. Салюк А. І. Основи екології. – К., 2001. – С. 42 – 44 

Капінос П. І.. Панасенко Н. А. Охорона природи. – К., 1983. – С. 35 - 38 

Білявський Г. О.. Падун М. Н.. Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – 

К.,1993. – С. 47 - 51 



 

Самостійна робота 2 

Екосистеми 

План 

1. Нові способи отримання біологічної продукції. 

2. Біотехнології. 

Час на виконання – 2 год. 

Мета роботи: Вивчити нові способи отримання біологічної продукції; 

біотехнології. 

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

1. Методи отримання 

білків______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.1. Методи отримання 

вітамінів________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Визначення поняття 

«біотехнологія»_____________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.1. Біотехнологія добування і використання 

ферментів_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.2. Біотехнологія, що грунтується на генній 

інженерії________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке біотехнологія? На чому вона ґрунтується? 

2. Які основні напрями біотехнології, у чому вони полягають? 

3. Яку роль відіграє біотехнологія у підвищенні рівня безвідходності виробництва? 

4. Визначення і завдання генної інженерії. 

5. Перспективи генної інженерії під час виробництва лікарських і профілактичних 

препаратів біологічного походження. 

 

Література 

 Лук’янова Л. Б. Основи екології. – К., 2000. – С. 271 – 273. 

 Проценко М. Ю. Генетика. – К., 1994. – С. 109 – 110, 116 – 127. 

 

 

 

 

 

 



 

Самостійна робота 3 

Охорона атмосферного повітря 

План 

1. Значення атмосфери. 

2. Природне забруднення атмосфери. 

Час на виконання – 1 год. 

Мета роботи: Вивчити значення атмосфери Землі та основні природні джерела 

забруднення атмосфери. 

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

1. Значення атмосфери в житті сучасних організмів 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Визначення поняття «забруднення атмосфери» 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Охарактеризувати природні джерела забруднення атмосфери:  

пилові 

бурі__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

вулканізм_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

лісові 

пожежі_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

вивітрювання_________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

розкладання живих 

організмів____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. З чого складається атмосфера Землі? 

2. Які функції вона виконує? 

3. Яке значення атмосфери в житті сучасних організмів? 

4. Назвіть джерела  природного забруднення атмосфери. 

5. Як змінився склад атмосфери в процесі геологічної історії планети? 

Література 

 Капінос П. І.. Панасенко П. А. Охорона природи. – К., 1983. – С. 52 – 54 

 Лук’янова Л. Б. Основи екології. – К., 2000. – С. 103 – 104 

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – 

К., 2000. – С. 22 – 23. 

 

 

 

 

 

 



 

Самостійна робота 4 

Водні ресурси планети та їх охорона 

Теми рефератів 

1. Водні ресурси планети, їх запас і розподіл. 

2. Проблеми від зростання споживання прісної води. 

3. Способи раціонального використання води в промисловості і сільському 

господарстві. 

Час на виконання – 2 год. 

Мета роботи: вивчити і охарактеризувати водні ресурси планети, їх запас і 

розподіл: проблеми від зростання споживання води; способи раціонального 

використання води в промисловості і сільському господарстві. 

На основі вивченого матеріалу написати реферат на одну із визначених тем: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. Які запаси води на Землі? 

2. Назвіть основних споживачів води і дайте їм коротку характеристику. 

3. Чому з розвитком цивілізації рівновага між вологою суші та Світового океану 

порушилася? 

4. Чому сільське господарство є одним з найбільших споживачів води? 

5. Причини витрат води та заходи щодо забезпечення раціонального 

використання водних ресурсів у сільському господарстві. 

Задача. У середньому кожна людина споживає 170 літрів води на добу, при 

фізіологічній потребі 2 літри. Підрахуйте, скільки води споживають студенти 

групи, технікуму, жителі вашого міста (селища). 

Задача. Для вирощування одної тони пшениці потрібно 1,500 тонн води. 

Скільки води було використано для вирощування врожаю пшениці минулого 

року в Україні? 

Література 

Запольський А. К.. Салюк А. І. Основи екології. – К., 2001. – С. 157 – 158 

Капінос П. І.. Панасенко М. А. Охорона природи. – К., 1983. – С. 68 – 70 

Лук’янова Л. Б. Основи екології. – К., 2000. – С. 126 – 129 

 

 

 

 

 

 



 

Самостійна робота 5 

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів України 

Теми рефератів 

1. Забруднення і засмічення грунтів. 

2. Меліорація земель та екологічні наслідки. 

3. Переущільнення грунтів і заходи щодо його зменшення. 

Час на виконання – 3 год. 

Мета роботи: Вивчити і охарактеризувати джерела забруднення і засмічення 

грунтів; екологічні наслідки меліорації земель; причини переущільнення грунтів 

та шляхи розв’язання проблеми. 

 На основі вивченого матеріалу написати реферат на одну із визначених тем:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні джерела забруднення грунтів? 

2. Що відбувається із забрудненнями в літосфері? Як вони впливають на 

здоров’я людини та життєдіяльність інших організмів? 

3. Поясніть причини зменшення врожайності грунтів. 

4. У чому полягає захист грунтів від забруднення, засмічення, засолення і 

прямого знищення? 

5. Як ви вважаєте, вплив сільськогосподарського виробництва на грунти має 

позитивний чи негативний характер? 

6. Назвіть негативні екологічні наслідки меліорації в Україні? 

Література 

 Мороз П. І.. Косенко І. С. Екологічні проблеми раціонального 

природокористування. – Львів, 1999. – С. 102 – 105 

 Куценко О. М.. Писаренко В. М. Агроекологія. – К., 1995. – С. 113 – 115 

 М’якушко В. К. Сільськогосподарська екологія. – К., 1992. – С. 125 – 132 

 



 

 

Самостійна робота 6  

Мінерально–сировинні ресурси і охорона надир України 

План 

1. Види рекультивації порушених земель. 

2. Напрями рекультивації. 

Час на виконання – 1 год. 

Мета роботи:Вивчити види та напрями рекультивації порушених земель. 

 На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

1.Визначення поняття «рекультивація» ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Охарактеризувати такі види технічної рекультивації:  

 Сільськогосподарська __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Лісогосподарська __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Водогосподарська _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Рекреаційна _______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Санітарно–гігієнічна _______________________________________________  

 __________________________________________________________________ 

1.3.Під час технічного етапу рекультивації виконуються такі 

роботи:________________________________________________________________ 

1.4.Біологічний етап рекультивації_________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

1.5.Комплекс агротехнічних прийомів на рекультивованих землях 

включає:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.6.Рекомендовані польові сівозміни: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________  

2.Напрями рекультивації земель __________________________________________ 

_______________________________________________________________________
Питання для самоконтролю 

1.У чому суть рекультивації і яке її значення для охорони земель? 

2.До яких екологічних наслідків призвів розвиток гірничо-видобувної діяльності на 

Донбасі, Криворіжжі, Нікопольщині? 

3.Завдання: пригадайте, чи є у вашій місцевості землі, які потребують рекультивації? 

Спробуйте розробити власний проект їх відновлення. Обгрунтуйте, який вид 

рекультації тут доцільно використати.  

Визначте послідовність виконання проекту. 

Література 

Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. - К., 2001. - С. 205 - 208. 

Капінос П.І., Панасенко М.А. Охорона природи. - К., 1986. - С. 93 - 94. 

Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні проблеми раціонального природокористування. - 

Львів, 1999. - С. 119 - 121. 

Білявський Г.О., Падун М.М. Основи загальної екології. - К., 1993. - С. 189 – 191. 



 

 

Самостійна робота 7 

 Охорона рослинного світу України  

План 

1.Значення рослин. 

2. Охорона природних кормових угідь і підвищення ефективності їх використання для 

потреб сільського господарства. 

Час на виконання – 2 год. 

Мета роботи: Вивчити роль і значення рослин у природі та господарській 

діяльності людини: заходи щодо раціонального використання та охорони 

природних кормових угідь. 

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

1.Роль рослинного покриву в природі_____________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Значення рослин у господарській діяльності людини_________________________ 

_______________________________________________________________________  

2.Головне завдання раціонального використання природних кормових 

угідь__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.1.Головний напрям охорони і раціонального використання природних кормових 

угідь__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Питання для самоконтролю 

1. Яке значення рослин у природі і господарській діяльності людини? 

2.У чому суть негативного антропогенного впливу на рослинність? 

3.Чому зменшення кількості видів рослин і лісових ресурсів негативно впливає на 

екологію? 

4.Народногосподарське значення лук і пасовищ. Заходи щодо їх охорони та 

підвищення продуктивності. 

5.Скласти список рослин мішаного лісу за ярусами. 

Студенти виконали завдання так: 

I ярус -  ялина, береза, сосна; 

II ярус – липа, бук, граб; 

III ярус – черемха, калина, брусниця; 

IV ярус – трави. 

Знайдіть і виправте допущені помилки. 

Література 

Капінос П. І.. Панасенко Н. А. Охорона природи. – К., 1983. – С. 124 – 125, 131 – 133 

Лук’янова Л. Б. Основи екології. – К., 2000. – С. 181 – 184 

Куценко О. М.. Писаренко В. М. Агроекологія. – К., 1995. – С. 47- 52 



 

 

Самостійна робота 8 

Охорона тваринного світу України 

План 

1. Тваринний світ, взаємозв'язок тварин і рослин. 

2. Тварини активні грунтоутворювачі й запилювачі рослин.  

3. Вплив діяльності людини на чисельність, видовий склад, місце проживання тварин. 

Час на виконання — 2 год. 

Мета роботи: Вивчити значення тварин у природі і для людей та вплив людини 

на тваринний світ. 

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

I.  Значення тварин у природі__________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

1.1. Значення тварин у господарській діяльності людини________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Тварини  активні грунтоутворювачі й запилювачі рослин_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Наслідки нераціонального використання ресурсів тваринного світу  

_________________________________________________________________________ 

3.1. Зміна умов існування тварин  _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.2. Безпосередній вплив на тварин ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.3. Вплив інтенсифікації сільського господарства на фауну _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1.Яку роль відіграють тварини в житті людини, біосферних процесах? 

2. З яких причин виникають види тварин на всіх материках? Чим загрожує це явище? 

3. Спробуйте уявити, що в біосфері зникли всі комахи. Як це впливає на навколишнє 

середовище? Відповідь обґрунтуйте. 

4. У чому полягає прямий і опосередкований вплив людини на тваринний світ? 

5. Яких ви знаєте вимерлих тварин і які причини їх вимирання? 

6. У чому проявляється негативний вплив сільськогосподарського виробництва на 

фауну? 

7. Як людина може сприяти поновленню чисельності зникаючих видів тварин? 

Література 

Капінос  П. І.. Панасенко М. А. Охорона природи. – К., 1983. – С. 137 – 143 

Лук’янова Л. Б. Основи екології. – К., 2000. – С. 200 - 211 
 

 

 

 

 



 

Самостійна робота 9  

Організація сільськогосподарського виробництва на радіоактивно 

забруднених територіях 

 

Теми рефератів 

1. Джерела радіоактивного забруднення об’єктів навколишнього середовища і 

сільськогосподарського виробництва.  

2. Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі та об’єктах 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Час на виконання – 4 год. 

 

Мета роботи: Вивчити джерела радіоактивного забруднення об’єктів 

навколишнього середовища і сільськогосподарського виробництва та шляхи 

міграції радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища.  

   На основі вивченого матеріалу написати реферат на одну із визначених 

тем:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке сільськогосподарська радіоекологія? 

2. Які завдання сільськогосподарської радіоекології? 

3. Які ви знаєте джерела радіоактивного забруднення об’єктів навколишнього 

середовища і сільськогосподарського виробництва? 

4. Що ви знаєте про міграцію радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього 

середовища і сільськогосподарського виробництва? 

5. Що таке коефіцієнт нагромадження (КН) радіоактивних речовин? 

Література 

Гудков І. М.. Ткаченко І. М. Основи сільськогосподарської радіобіології і 

радіоекології. – К., 1983. – С. 99 – 112 

Куценко О. М.. Писаренко В. М. Агроекологія. – К., 1995. – С. 81 – 83 

Городній М. М.. Шикула М. К. Агроекологія. – К., 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостійна робота 10 

Економічна оцінка природних ресурсів 

План 

1. Шкоди від забруднення навколишнього середовища – фактичні і можливі 

збитки народного господарства. 

2. Екологічна сутність вартості природних ресурсів. 

Час на виконання – 2 год. 

Мета роботи: вивчити фактичні і можливі втрати, що виникають у результаті 

антропогенного впливу на навколишнє середовище. 

 На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

1. Дати визначення поняття «екологічна шкода» 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.1. Охарактеризувати механізм виникнення шкоди від забруднення 

_____________________________________________________________________ 

1.2. Вказати види збитків за основним характером проявів 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.3. Визначення економічної шкоди за окремими об’єктами (атмосфера, грунт, 

вода) здійснюється за формулою 

________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю  

1. Що розуміють під економічними збитками від забруднення природного 

серидовища? 

2.Які види збитків можна визначити з точки зору різних критеріїв (за об’єктами, 

показниками, особливостями прояву та ін.)? 

3.Як оцінюють збитки, заподіяні забрудненням атмосферного повітря? 

4.Як оцінюють збитки, заподіяні стічними водами? 

5. Як оцінюють збитки,заподіяні відходами виробництва?  

6. У чому полягають труднощі оцінювання збитків від забруднення 

навколишнього середовища? 

2.  

3.  
Схема. Механізм виникнення збитків від забруднення середовища.  

 

 

 

 



 

Самостійна робота 11 

Платність природокористування 

План 

1. Функції плати за природні ресурси. 

2. Види платежів за природні ресурси. 

Час на виконання – 1 год. 

Мета роботи: Вивчити, як здійснюється плата за природні ресурси; види 

платежів. 

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності: 

І. Охарактеризувати функції плати за природні ресурси: 

1.1. Стимулююча_______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.Інформуюча_________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

1.3.Види платежів за природні 

ресурси________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.1.Плата за забруднення навколишнього природного середовища (екологічний 

податок) встановлюється 

за_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.2. Охарактеризувати методи визначення рівня плати за забруднення 

навколишнього природного середовища: 

 Затратний_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Компенсаційний____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Метод 

рівноваги_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Питання для самоконтролю 

1. За які природні ресурси доцільно справляти плату ? 

2. Які функції виконує плата за природні ресурси ? 

3. Види платежів за природні ресурси. 

4. Які нормативи плати за спеціальне використання природних ресурсів 

передбачає законодавство країни ? 

Література 
Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. -  К., 2001. – С. 291-298. 

 



 

Самостійна робота 12 

Екологізація розвитку агропромислового комплексу 

План 

1. Заходи щодо підвищення родючості грунтів. 

2. Ерозія грунтів. Скономічні збитки від ерозії. 

Час на виконання – 1 год 

Мета роботи: Вивчити систему загальних заходів щодо підвищення родючості  

грунтів: види ерозії  грунтів, особливості прояву та економічні збитки від ерозії. 

 Після самостійного вивчення питань теми, підготувати письмові відповіді на 

питання: 

1. Охарактеризувати систему загальних заходів щодо підвищення родючості 

грунтів_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Які розрізняють види ерозії грунту і в чому їх 

особливість?_______________________________________________________ __ 

3. Які основні фактори ерозії. В чому особливості їх 

вияву?____________________________________________________________ 

4. Економічні збитки від 

ерозії_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть загальні заходи підвищення  родючості  грунтів. 

2. Розкрийте причини, що викликають вітрову ерозію грунтів . 

3. Що таке водна ерозія грунтів і які основні 26 фактори визначають її 

інтенсивність? 

4. Методика визначення економічних збитків від ерозії грунтів.  

Література 

Капінос П.І., Панасенко H.A. Охорона природи. – K., 1983. – С. 98-105.  

Мороз П.І.. Косенко І. С. Екологічні проблеми раціонального природо-

користування. – K., 1999. С. 86 – 102. 

Куценко О.М.. Писаренко В.М. Агроекологія. – K., 1995. – С. 98-102. 
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Додаткова 
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