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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Глобальні екологічні проблеми» є (вибірковою) компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 26 год.; практичні заняття 

- 24 год., самостійна робота - 100 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 

консультації. Підсумковий контроль – залік. 

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін: Загальна екологія. 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін: Техноекологія. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на отримання здобувачами однієї з важливих і 

універсальних компетентності - здатність діяти соціально, відповідально та 

свідомо; - здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; - знання та розуміння теоретичних. 

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування. Демонструвати навички оцінювання 

непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх 3 основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; - 



здатність до використання основних принципів екологічного управління  

вирішення з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду.  

Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Глобальні екологічні 

проблеми» формування у здобувачів вищої освіти знань щодо гармонізації 

відносин природи і суспільства в умовах поглиблення глобалізаційних 

процесів та формування нових вимог до переходу на сталий розвиток, а також 

навчити здобувачів вищої освіти розуміти глобальні екологічні проблеми в 

контексті сталого розвитку суспільства, уміти вирішувати практичні проблеми 

у сфері охорони навколишнього природного середовища та збалансованого 

природокористування. 

Завдання вивчення дисципліни 

Теоретична та практична підготовка, самостійно володіти 

термінологічним апаратом глобальних екологічних проблем, із сутності 

глобальних проблем сучасності; визначення тенденцій у динаміці глобальних 

проблем; оцінка впливу глобальних проблем сучасності на життєдіяльність 

людського суспільства, його розвиток та безпеку; визначення причин 

виникнення глобальних проблем, аналіз їх регіональних відмінностей та 

оцінка факторів антропогенного впливу; класифікація глобальних проблем 

сучасності; визначення можливих шляхів з подолання глобальних проблем 

сучасності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

Інтегральна компетентність (ІК) – 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. 

Загальні компетентності (ЗК) 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- здатність спілкуватися іноземною мовою.  

- здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової 

новизни. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

- обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької 

та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

- здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному 

осмисленні екологічних проблем.  



- здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування 

складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.  

- здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, 

захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог.  

- здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних 

підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування.  

- знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.  

- уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності. 

 - знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, 

сталого розвитку і методології наукового пізнання.  

- уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-

суспільній сферах діяльності.  

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту 

навколишнього середовища.  

- уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати 

наслідки антропогенного впливу на природні середовища. 

 - критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних 

предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем екології.  

- володіти основами виконання екологічних досліджень та 

екологоекспертної оцінки впливу на довкілля 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, робота з інформаційними джерелами), робота в команді 

(реалізується через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: 

робота в групах, метод проєктів). 

 

План вивчення навчальної дисципліни 


 

 

Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Тема 1. Глобальні проблеми 

сучасного суспільства. 
2    

 

2 

10 

2 Тема 2. Глобальні екологічні 

проблеми в контексті сталого 

розвитку суспільства. 

2  

2 10 

3 Тема 3. Суть поняття глобальні 

екологічні проблеми.  2 
2  



4 Тема 4. Глобальне потепління та 

його негативні наслідки 
2   

2 

 

10 

5 Тема 5. Значення глобальних 

екологічних проблем у розвитку 

суспільства… 

2   

 

2 

10 

6 Тема 6. Міжнародний та 

вітчизняний досвід вирішення 

екологічних проблем. 

2 

2  

7 Тема 7. Екологічна свідомість 

особистості, як основа 

екологоорієнтованого розвитку 

суспільства. 

2  

 

2 

10 

8 Тема 8.  Світова продовольча 

проблема і світове сільське 

господарство. 

2 

2  

9 Тема 9. Безпека особистості, 

суспільства і держави в умовах 

глобальних загроз 

2  

 

 

10 

10 Тема 10. Проблема порушення 

теплового балансу планети 
2 

2 

 

 

11 Тема 11. Формування 

антропогенних модифікацій 

ландшафтів 

2 

2  

12 

 

 

Тема12. Предмет курсу “Глобальні 

екологічні проблеми 2  

 

2 

 

10 

 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тема12. Методологічні аспекти 

глобальної екологі 2 
  

 Разом 26 24 100 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота здобувача організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання (гугл-презентації).  

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 



оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

 

Види самостійної роботи 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних занять 40 щотижнево Усне та 

письмове 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 

30 щотижнево Усне та 

письмове 

3 Підготовка презентаційного 

матеріалу 

15 щотижнево Усний захист 

4 Індивідуальні завдання 15 4 рази в семестр Письмовий 

контроль 

Разом  100   

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна 

1. Білявський Г.О., Падун М., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. 

Навч.посібник. – К.: Либідь, 2001. – 368 с.  

2. Боголюбов В.М., Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку / Навч. посібник. 

– Херсон: Олді-плюс, 2009. – 322 с. 7. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І. Основи 

екології та збалансованого природокористування: Навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: ДІА, 2009. – 158 с. 

3. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Предместніков О.Г., Пилипенко Ю.В. 

Екологія з основами збалансованого природокористування: 

Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 

Херсон: Айлант, 2009. – 216 с.  

4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: 

Навч посіб. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 319 с.  

 

Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 

семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 

результатами підсумкового контролю. 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів за видами навчальної діяльності 

 



 Вид навчальної діяльності  Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 4 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 4 

3 Виконання домашніх завдань 4 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 8 

5 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гул -

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проекти) 

10 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 4 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 4 

8 Виконання домашніх завдань 4 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 8 

10 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

10 

 Всього за атестацію 2  30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи 

та студентської активності  

10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 
Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Участь у дискусіях на 

лекційних та практичних 
Критерії оцінювання 



заняттях, виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та групові 

творчі завдання, тестування 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив 

усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 
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