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ВСП « Любешівський технічний фаховий коледж
Луцького НТУ»

циклова методична комісія викладачів
математичних та природничо-наукових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник директора з навчальної роботи

Герасимик- Чернова Т.П.

«……» ………… 202… року

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

освітня програма Обслуговуванна та ремонт
автомобілів та двигунів

освітнього рівня фаховий молодший бакалавр
рівня передвищої освіти

галузь знань 27 “ Транспорт”

Спеціалізація 274 Автомобільний транспорт

(шифр і назва галузі знань)

Обсяг кредитів: 3

Форма підсумкового контролю: залік



Любешів  2021 рік
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКЛАДАЧА ТА ДОПОМІЖНИХ ОСІБ

Викладач Бущук Віра Яківна

Профайл
викладача

Канали
комунікаці
й

Телефон викладача: 0662273627

Електронна пошта: virabuchuk1970@gmail.com
Вайбер: 066-227-36-27
Кабінет (електронний кабінет):

Матеріали
до  курсу
розміщені
на  сайті
Інтернет-
підт
римки
навчальн
ого
процесу
за
адресою
ltkldtu@
gmail.
com

Посилання на курс ltkldtu@gmail. com
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування

показників
Галузь знань,
спеціальність,

спеціалізація,
освітній  ступінь /

освітньо-кваліфіка

Характеристика
навчальної
дисципліни



ційн ий рівень денна
форма
навчання

заочна
форма
навчання

Загальний обсяг
кредитів – 3

Галузь знань
27 Транспорт

Вид дисципліни
Вибіркова

Спеціальність
274 Автомобільний

транспорт

Цикл підготовки
Загальний

Модулів – 1 Рік підготовки:

Змістових модулів
– 2

3-й 4 -й

Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
___________
(назва)

Мова
викладання,

навчання та
оцінювання:

українська

Семестр

Загальний обсяг
годин – 108 год

6-й 8-й

Лекції

Тижневих годин
для  денної
форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної
роботи
студента – 4

Освітній ступінь /
освітньо-кваліфіка

ційн ий рівень:
бакалавр

36 год. год.

Практичні,
семінарські

6 год. год.

Лабораторні

год. год.

Самостійна робота

66 год. год.

Індивідуальні
завдання: год.

Вид семестрового
контролю: залік
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ПЕРЕДРЕКВІЗИТИ:

Вивченню дисципліни передує якісне засвоєння знань з
біології, екології.

ПОСТРЕКВІЗИТИ:

Філософія, соціологія

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: вивчення
загальних закономірностей будови, хімічного та
фізичного складу і функцій різних типів екосистем і
біосфери в цілому, ознайомлення з теоретичними
основами сталого розвитку і практичним досвідом
втілення у глобальному масштабі та на місцевому рівні;
опанування методів та методик екобіотехнологій для
сталого розвитку.

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: навчити
студентів з позицій системного підходу аналізувати
видовий, популяційний, ценотичний та екосистемний
рівні організації екосистем; розуміти основні методи
конструювання екосистем різного рівня для сталого
розвитку; обирати оптимальні екобіотехнології для
даного регіону та втілювати їх на практиці.

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДИСЦИПЛІНА

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця в
загальній системі знань про природу і суспільство та в
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.



ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях. ЗК 07. Здатність вчитися й оволодівати
сучасними знаннями. ЗК 09. Здатність діяти соціально
відповідально і свідомо з метою  збереження
природного навколишнього середовища.

ЗК 10. Здатність працювати в команді.
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ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ)
ПРОГРАМНИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДИСЦИПЛІНА

СК 05. Здатність до критичного осмислення новітніх
розробок у галузі  біології і професійній діяльності.

СК 06. Усвідомлення необхідності збереження
біорізноманіття, охорони  навколишнього середовища,
раціонального природокористування. СК 09. Здатність
аналізувати результати взаємодії біологічних систем
різних рівнів організації, їхньої ролі в біосфері та
можливості використання в  різних галузях
господарства, біотехнологіях, медицині та охороні
навколишнього середовища.

СК 10. Здатність демонструвати знання механізмів
підтримання гомеостазу  біологічних систем.

СК 11. Уявлення про роль мікроорганізмів у
біотрансформації органічних і  неорганічних речовин.

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ, ЯКІ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА
ПРН 03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і

презентувати  результати експериментальних
досліджень в галузі біології. ПРН 05. Демонструвати
навички оцінювання непередбачуваних  біологічних
проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.
ПРН 06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики,
хімії, екології,  математики у процесі навчання та
забезпечення професійної діяльності. ПРН 08. Знати та
розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в
галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 09. Дотримуватися положень біологічної етики,
правил біологічної  безпеки і біологічного захисту у
процесі навчання та професійній діяльності. ПРН 23.



Реалізувати свої права й обов'язки як члена суспільства.


