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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г. діяльності» є вибірковою 

компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 24 год.; практичні заняття 

– 22 год., самостійна робота – 74 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. 

Підсумковий контроль – залік. 

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г. діяльності» належить до 

вибіркової навчальної дисципліни, освітній компонент циклу професійної та 

практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовувались знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізити): «Нормування антропогенного навантаження 

на довкілля», «Моніторинг довкілля», «Екологічна експертиза», 

«Паспортизація територій підприємств». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватись при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Стратегія сталого розвитку 

природи та суспільства», «Екологічно чисте виробництво», «Природно-

ресурсний потенціал України». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Вивчення курсу «Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г. діяльності» 

дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні 

циклу дисциплін поглибленої фахової підготовки й тісно пов’язана з 

дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та професійної 

підготовки.  

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Професійна підготовка студентів у галузі екології та охорони 

навколишнього середовища. У процесі вивчення дисципліни студенти 

набувають знання про специфіку екологічного розвитку та головні аспекти 

соціально-економічного розвитку регіонів України, зокрема Вінницького 

регіону; методи оцінки екологічної ситуації та якісного прогнозу її змін в 

регіонах України, зокрема у районах й містах Вінницької області. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

 дослідити інституційний каркас процесу екологізації міжнародних  

відносин; 

 оцінити потенційні можливості і ризики глобального екологічного 

світоустрою; 

 проаналізувати вплив екологічних конфліктів та екологічного 

тероризму на геополітичну ситуацію у світі; 

 оцінювати регіональні аспекти зміни клімату та проектувати його 

наслідки на стан екології, економіки та глобальної міжнародної взаємодії; 

 аналізувати екологічні виклики сучасності та моделювати їх вплив на 

різні регіони світу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими компетентностями, 

зокрема: 

Інтегральні компетентності (ІК): Здатність розв’язувати складні задачі 

і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, 

які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК4. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

ФК 1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або 

інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування 

складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності. 

ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, 

захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог. 

ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 

Програмні результати навчання: 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про 

довкілля. 

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності. 

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні 

обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. 

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, 

природокористування та захисту довкілля. 

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати 

наслідки антропогенного впливу на природні середовища. 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на довкілля. 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 

природокористування в залежності від екологічних умов. 
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Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

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

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: 

метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: роботу в групах, метод 

проєктів, метод самопрезентації). 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви теми 

Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Тема 1. Оптимізація параметрів 

агроекосистем. 
2 2 6 

2 Тема 2. Ґрунтозберігаючі технології у 

землеробстві. 
2 2 6 

3 Тема 3. Мікробіологічні препарати та 

особливості їх застосування в рослинництві. 
2 2 6 

4 Тема 4. Основи адаптивно-ландшафтного 

землеробства. 
2 2 6 

5 Тема 5. Шкодочинні організми в 

агроекосистемах. 
2 2 6 

6 Тема 6. Захист рослин від шкідників і 

хвороб із застосуванням мікробіологічних 

препаратів. 

2 2 6 

7 Тема 7. Ризики галузі рослинництва в 

умовах екологічного господарювання. 
2 2 6 

8 Тема 8. Вплив промислового забруднення та 

відходів на агроекосистеми. 
2 2 6 

9 Тема 9. Оцінка розвитку Європейського 

зеленого курсу в Україні. 
2 2 6 

10 Тема 10. Оцінка екологічних ризиків 

органічного виробництва в Україні: 

перспективи розвитку. 

2 2 6 

11 Тема 11. Оцінка біоенергетичного 

потенціалу сільськогосподарських відходів 

та їх екологічні ризики в Україні та світі. 

2 2 6 

12 Тема 12. Оцінка правового регулювання 

органічного виробництва в ЄС. 
2  8 

 Разом 24 22 74 
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Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

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

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання.  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

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. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та 

метод 

контролю 

1 
Підготовка до практичних занять 30 щотижнево 

Усно та 

письмово 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 
30 щотижнево 

Усно та 

письмово 

3 
Індивідуальні завдання 14 

2 рази в 

семестр 
Усний захист 

Разом  74   
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Список основної та додаткової літератури 

Основна 

 

1. Господаренко Г. М. Агрохімія: Підручник. К. Тов. «Сік груп Україна», 

2015. 376 с. 

2. Гудзь В. П., Лісовал А. П., Андрієнко В. О., Рибак М. Ф. Землеробство 

з основами ґрунтознавства і агрохімії: підручник. К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 408 с. 

3. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія / Єгорова Т. 

М. та ін. за наук. ред. Академіка НААН О. І. Фурдичка. К.: ДІА. 2018. 264 с. 

4. Косолап М. П., Кротінов О. П. Система землеробства No-till [Текст] : 

навчальний посібник для спеціалістів агрономічних спеціальностей, 

викладачів, аспірантів, студентів тощо. К. : Логос, 2011. 352 с. 

5. Мартін А. Г., Осипчук О. С., Чумаченко О. М. Природно-

сільськогосподарське районування України: монографія. К.: Центр навчальної 

літератури. 2015. 328 с. 

6. Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В. Агроекологія. 

Полтава, 2008. 256 с. 

7. Потабенко М. В., Корніцька О. І. Особливості та передумови розвитку 

органічного землеробства. Агроекологічний журнал. 2007. № 2. С. 34-39. 

8. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Сільськогосподарська 

екологія: навчальний посібник. Вінниця. ВНАУ, 2020. 542 с. 

Булигін С. Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів: підручн. К.: 

Урожай, 2005. 298 с. 

Додаткова 

 

1. Примака І. Д. Екологічні проблеми землеробства : навч. посіб. Для 

студ. вищ. навч. закладів. Київ. Центр учбової літератури, 2010. 455 с. 

2. Жарінов В. І., Довгань С. В. Агроекологія : термінологічний та 

довідниковий матеріал. Вінниця : Нова книга. 2008. 327 с. 

3. Земельні ресурси України / За ред. В.В. Медведєва. К. Аграрна 

наука.1998. 148 с. 

4. Кисіль В. І. Біологічне землеробство в Україні: проблеми і 

перспективи. Х.: Штрих, 2000. 162 с. 

5. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу 

України. Проблема охорони ґрунтів. 2-е ви., доп. К. : Урожай, 2008. 301 с. 

6. Лопушняк В. І. Агрохімічні та агроекологічні аспекти системи 

удобрення в Західному Лісостепу України. Львів: Ліга-Прес, 2015. 253 с. 
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7. Рибалко Ю. В., Бабка Р. В. Екологічна оцінка стабільності та 

антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області. 

Агроекологічний журнал. №1. 2018. С. 21-27. 

8. Слободян Т. О. Агрохімія з погляду еколога : навч. посібник у лекціях. 

Кіровоград : ПП Лисенко В. Ф. 2007. 195 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 між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами лекційних і практичних занять – 40 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему, 

індивідуальні завдання та ін.); рубіжний контроль (контрольні роботи у формі 

тестування) – 10 балів; показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності – 20 балів, підсумковий контроль, (іспит в 

тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів.  

 

 

 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 6 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 6 

3 Виконання домашніх завдань 6 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 6 

5 

Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

6 

 Всього за атестацію 1 30 

Атестація 2 

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 6 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 6 

8 Виконання домашніх завдань 6 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 6 

10 

Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

6 

 Всього за атестацію 2 30 
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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 

заняттях, виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та групові 

творчі завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

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 
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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. 
 

 

Доцент кафедри екології та  

охорони навколишнього середовища,  

к. с.-г. н.                                                                                        Олексій Алєксєєв 

 
 

Завідувач кафедри екології та  

охорони навколишнього середовища                                       Олександр Ткачук 


