
Анотація дисципліни 
«Екологія людини» 
Загальний обсяг дисципліни – 3,5 кредити ECTS (126 год.). 
 
Мета дисципліни. 
Формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному 
навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції. 
 
Завдання дисципліни. 
Оволодіння навичками оптимізації і гармонізації взаємовідносин людини і довкілля для 
створення екологічно безпечних умов існування людини.  
 
Основні дидактичні одиниці (розділи): 
Предмет, завдання та напрямки розвитку екології людини. Людина з точки зору етапів 
еволюції. Еволюція екологічної ніші людини та її сучасне середовище. Екологічна система та її 
стійкість. Типи взаємодії людини з природою. Стійкість екосистеми. Основні концепції 
стійкості екосистем. Людина і Всесвіт. Вплив фізичних параметрів будови Землі, процесів 
внутрішньої геодинаміки на людський організм. Взаємовплив зовнішніх оболонок планети і 
людини. Глобальні екологічні проблеми та здоров'я людини. Медична географія та екологія. 
Поняття якості середовища мешкання людини. Екологія помешкання. Поняття про гігієну 
навколишнього середовища. Основи медичної екології. Основні поняття та терміни. 
Професійна патологія. Медична екологія. Ендоекологія. Радіаційна екологія. Поняття про 
екологічні токсиканти. Біологічні токсиканти. Біохімія людського організму. Макро- і мікро 
компоненти, їх властивості і вплив на організм людини. Ксенобіотики в екологічних системах. 
Біоіндикація екологічних токсикантів в біосередовищах людини. Екологічні хвороби. Екологія і 
демографія. Екологія людських популяцій. Основні поняття демографії. Механічна міграція 
населення. Природний приріст. Генофонд нації та екологія. Проблема білкового дефіциту. 
Еволюція сучасної людини і екологія. Головні демографічні концепції сучасності. Екологія та 
демографія. Екологія людських популяцій. Екологічні фактори здоров’я людини. Критерії 
здоров’я людини. Екологічна діагностика. Екологічні проблеми харчування людини. Напрями 
поліпшення здоров’я людини. Загальні закономірності адаптації людини. Вплив екологічних і 
соціальних факторів на демографічні процеси та здоров’я громадян України. 

 
У результаті вивчення дисципліни «Екологія людини» студент повинен вміти: 

 застосовувати базові фундаментальні екологічні знання у процесі формування 
особистого ставлення до екологічних проблем;  

 визначати шкідливі антропогенні чинники та ступінь їх екологічного ризику для 
людини;  

 використовувати природні способи оздоровлення; 
 приймати практичні рішення щодо забезпечення безпеки для власного здоров’я в умовах 

екстремальних екологічних ситуацій;  
 розробляти природоохоронні заходи, спрямовані на збереження цілісності людини в 

сучасних соціально-екологічних умовах. 
 

Види навчальної роботи - лекції, практичні заняття. 
Вивчення дисципліни закінчується іспитом. 

 
Завідувач кафедри екології, 
професор         А.І. Горова 


