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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Екологія людини» 

Код: В2.11 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 8 

Курс: 4-й 

Семестр вивчення: 8-й 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Кількість годин: 240 

Викладачі: 

– Юрій Володимирович Бучавий, к.б.н., асистент кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Buchavy.php; 

- Ґрунтова Валентина Юріївна, асистент кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, gruntova.v.yu @nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Gruntova.php. 

 

Результати навчання. Обґрунтовувати природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів впливу природних і техногенних чинників на 

здоров’я людини. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій з визначення впливу антропогенних чинників і ступеня їх 

екологічного ризику для людини, а також розроблення природоохоронних 

заходів, спрямованих на покращення стану об’єктів довкілля й умов проживання 

населення. 

 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Buchavy.php
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Gruntova.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Екологія людини» 
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 Лекції  

128 180 

19 1. Предмет, об'єкт і завдання дисципліни «Екологія 

людини» 

Місце екології людини в системі природничих і 

гуманітарних наук. Методи досліджень екології людини. 

Завдання та напрямки розвитку науки. Задачі і мета курсу 

«Екологія людини» 

4 

20 2. Людина з точки зору етапів еволюції 

Еволюція екологічної ніші людини та її сучасне 

середовище. Вплив навколишнього середовища на 

життєдіяльність людини. Головні історичні етапи взаємодії 

людини та довкілля, екологічні антропогенні кризи 

4 

21 3. Здоров’я людини та фактори, що на нього впливають 

Рівні здоров’я як показник якості населення. Індивідуальне 

та колективне здоров’я. Харчування людини та її здоров’я. 

Способи виведення шкідливих речовин з організму 

людини. Трудова діяльність людини як фактор погіршення 

стану здоров’я населення. Гігієнічні та соціальні аспекти 

праці людини. Професійні захворювання. Наслідки 

виробничої діяльності людини 

4 

22 4. Людина та Всесвіт 

Вплив фізичних параметрів будови Землі, процесів 

внутрішньої геодинаміки на людський організм. Взаємний 

вплив зовнішніх оболонок планети і людини 

4 

23 5. Адаптація людини до умов середовища 

Чинники, що впливають на особливості адаптації. 

Ефективність адаптивного процесу в екстремальних умовах 

середовища. Межі адаптаційних можливостей організму 

людини. Загальні закономірності адаптації людини. 

Адаптогенні фактори. Природні фактори адаптації людини. 

Соціальні фактори адаптації людини 

4 

24 6. Медична географія й екологія 

Поняття «якість середовища мешкання людини». Екологія 

помешкання. Поняття про гігієну навколишнього 

середовища 

4 

25 7. Основи медичної екології 

Основні поняття та терміни. Професійна патологія. 

Санітарія та гігієна, епідеміологія. Медична екологія. 

Ендоекологія. Превентивна екологія. Радіаційна екологія 

4 

26 8. Поняття про екологічні токсиканти 

Біологічні токсиканти. Класи токсичності речовин. 

Територіальна диференцiацiя захворювань, зумовлених 

хiмiчним, бiологiчним, радіоактивним, електромагнітним, 

шумовим та iншими видами забруднень 

4 
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27 9. Біохімія людського організму 

Макро- та мікро компоненти, їх властивості та вплив на 

організм людини. Ксенобіотики в екологічних системах. 

Біоіндикація екологічних токсикантів в біосередовищах 

людини 

4 

28 10. Забруднення навколишнього природного 

середовища та здоров’я людини 

Вплив хімічного, фізичного, біологічного забруднення й 

окремих галузей виробництва на здоров’я людини. Імунітет 

людини як здатність організму до захисту власної 

цілісності. Гігієнічна регламентація шкідливих речовин. 

Алергізація населення. Вплив якості міського середовища 

на здоров’я населення урбанізованих територій. Якість 

середовища житлових приміщень. Екологічні проблеми 

курортних міст і туристичних центрів. Захворювання 

жителів міських територій 

4 

29 11. Екологія та демографія 

Екологія людських популяцій. Основні поняття демографії. 

Міграція населення. Природний приріст. Генофонд нації і 

екологія. Безпека нації та екологія. Проблема виживання 

нації. Якість нації. Еволюція сучасної людини й екологія. 

Наслідки демографічних змін. Головні демографічні 

концепції сучасності 

4 

30 12. Екологічні фактори здоров’я людини 

Критерії здоров’я людини. Екологічна діагностика. 

Екологічні проблеми харчування людини. Напрями 

поліпшення здоров’я людини 

13. Сучасна еколого-демографічна стратегія людства  

Еколого-демографічний прогноз динаміки народонаселення 

земної кулі та України. Показники коефіцієнту 

народжуваності у країнах з різним соціально-економічним 

розвитком. Вирішення проблем народонаселення та 

розв’язання еколого-демографічних питань: покращення 

якості життя людини, збільшення виробництва продуктів 

харчування, проблема голоду, сучасні програми планування 

сім’ї, охорони здоров’я, освіти 

4 

31 Контрольні заходи 4   

19 

20 

21 

1. Визначення впливу внутрішніх і зовнішніх оболонок 

Землі на стан організму людини 6 

34 60 

22 

23 

24 

2. Розрахунок екологічних умов проживання людини 

6 

25 

26 

3. З’ясування загальних закономірностей адаптації 

організму людини до різних умов середовища 
4 

27 

28 

4. Діагностика індивідуального здоров’я 
4 
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30 

5. Регіональні дослідження стану захворюваності населення 
4 

31 Контрольні заходи 2  

Контроль 

підсумковий,  

3 чверть – іспит 

Разом 78 162 240 

Лекції 52 128 180 

Практичні заняття 26 34 60 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання на базі лабораторій кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, у комп’ютерному класі з 

використанням інформаційних технологій (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- розуміти механізми впливу природних і техногенних чинників на здоров’я 

людини; 

- визначати шкідливі антропогенні чинники та ступінь їх екологічного 

ризику для здоров’я людини; 

- знати способи оздоровлення людини; 

- застосовувати способи зменшення негативного впливу техногенних 

чинників на здоров’я населення; 

- знати шляхи вирішення соціально-екологічних проблем з метою 

збереження здоров’я людини; 

- розробляти природоохоронні заходи, спрямовані на забезпечення 

комфортних умов проживання населення та збереження здоров’я людини в 

сучасних соціально-економічних та екологічних умовах. 

 

Література для вивчення дисципліни 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с. 

2. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред. 

Н. В. Кочубей – ВТД «Університетська книга», ВД «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.  

3. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини: Підручник. – Вид. 3-е. – Х.: 

ОВС, 2004. – 256 с.  

4. Розанов В.А. Екологія людини. Конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ, 2004. – 103 с. 

5. Сандуляк Л.І., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г. та ін. Екологія людини: Навч. 

посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 240 с. 

6. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: Практикум для вузов 



 6 

/ Л.И. Губарева, – М.: ГИЦ Владос, 2003. – 112 с. 

7. Соколов Ю.М. Екологія суспільства (теоретичні проблеми урбоекології та ландшафтної 

екології). Навчальний посібник. – Одеса: ОДЕКУ, 2003. – 195 с. 

8. Василенко І.А., Трус І.М., Півоваров О.А., Фролова Л.А. Екологія людини / І.А. 

Василенко, І.М. Трус, О.А. Півоваров Л.А. Фролова – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 183 с. 

9. Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи: 

монографія / Анатолій Єрмоленко; НАНУ, інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. – К.: 

Лібра, 2010. – 408 с. 

10. Залеський І.І. , Клименко М.О. Екологія людини: підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2005. 

– 288 с. 

11. Некос А.Н. Екологія людини: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Н. Некос, Л. О. 

Багрова, М. О. Клименко. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua  Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

      України 

3. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України. Бібліотека ім. В.  

      Вернадського 

4. http://sop.org.ua   Служба охорони природи – Інформаційний центр 

5. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних 

      досліджень 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
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Питання до іспиту. 

           Приклади питань до іспиту.  

1. Предмет, завдання та напрямки розвитку екології людини.  

2. Людина з точки зору етапів еволюції.  

3. Людина та Всесвіт.  

4. Вплив фізичних параметрів будови Землі, процесів внутрішньої геодинаміки 

на людський організм.  

5. Взаємовплив зовнішніх оболонок планети та людини.  

6. Глобальні екологічні проблеми та здоров'я людини.  

7. Медична географія й екологія.  

8. Поняття якості середовища мешкання людини. Екологія помешкання.  

9. Поняття про гігієну навколишнього середовища.  

10. Основи медичної екології.  

11. Радіаційна екологія.  

12. Поняття про екологічні токсиканти.  

13. Біологічні токсиканти.  

14. Біохімія людського організму.  

15. Макро- і мікро компоненти, їх властивості та вплив на організм людини.  

16. Ксенобіотики в екологічних системах.  

17. Біоіндикація екологічних токсикантів в біосередовищах людини.  

18. Екологічні хвороби.  

19. Екологія та демографія.  

20. Генофонд нації та екологія. 

21. Головні демографічні концепції сучасності.  

22. Екологія людських популяцій.  

23. Екологічні фактори здоров’я людини.  

24. Критерії здоров’я людини. Екологічна діагностика.  

25. Екологічні проблеми харчування людини.  

26. Напрями поліпшення здоров’я людини.  

27. Загальні закономірності адаптації людини.  

28. Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси та здоров’я 

громадян України. 

 


