
Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.3 
                                                                             Шифр 

Генетичний моніторинг 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 
10 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність   
101 Екологія Денна Заочна 

Лекції: 
20 6 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

22 6 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
слайдів, презентацій.  
Практичні заняття. 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр IV 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні роботи 
 
 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота: 3год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
біологія, загальна екологія та 
неоекологія 

1/1 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з генетичними 
методами досліджень для оцінки шкідливих впливів факторів навколишнього 
середовища. Завдання: використовувати методи генетики для організації 
спостереження (моніторингу) за віддаленими наслідками екологічних впливів. 
Програма  навчальної дисципліни:Методи оцінки генетичної активності 
ксенобіотиків. Мутагени навколишнього середовища та їх вплив на геном людини. 
Класифікації мутацій. 
Бібліографія: 1. Динамика популяционных генофондов при антропогенних 
взаимодействиях : [Под ред. Ю.П. Алтухова]. – М.: Наука. – 2004. – 619с. 2. Хедрик 
Ф. Генетика популяций. М.: Техносфера. – 2003. – 592с. 
Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються матеріали з 
актуальної тематики, демонструються слайди, презентації. 



Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.4 
                                                          шифр 

Кадастр природних ресурсів 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 
10 Природничі науки 

Кількість кредитів –  3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність   
101 Екологія Денна Заочна 

Лекції: 
20 6 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

22 6 

Методи навчання 
Лекції, практичні роботи 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр IV 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи 
 
 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота: 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
загальна екологія та 
неоекологія, біологія, 
екологічне право   

1/1 1/6 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомлення із значенням природних 
ресурсів у житті людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України та його 
територіальними особливостями розподілу в межах адміністративних одиниць. 
Студент повинен знати складові частини кадастру природних ресурсів та правові 
засади його функціонування.  Він повинен вміти діагностувати основні категорії 
природних ресурсів, читати кадастровий план земельної ділянки, проводити часткову 
економічну оцінку земель. 
Програма навчальної дисципліни: Кадастри природних ресурсів 
Бібліографія: 1. Микула О.Я., Ступень М.Г., Персоляк В.Ю. Кадастр природних ресурсів: 
Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 272 с. 2. Руденко В.П. 
Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: навчальний 
посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 176 с. 3. Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів і рекультивація земель: Навчальний посібник / За ред.. П.П.Надточія, Т.М. 
Мисливої. – Житомир: Видавництво «Державний агроекологічний університет», 2007. – 420 
с.  



 
Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.1. 

                         шифр 
Популяційна екологія 

назва дисципліни 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
10 Природничі науки 

Кількість кредитів – 6 ЄКТС 

Загальна кількість годин -180 Спеціальність   
101 Екологія Денна Заочна 

Лекції: 
40 12 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

45 12 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
мультимедійних засобів. 
Практичні і семінарські  
заняття. 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, колоквіум 
 
 

95 156 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 5 год. 
- самостійна робота: 6 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
загальна екологія та 
неоекологія, математика 

1/1 1/6 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з основами знань з 
популяційної екології, ознайомлення студентів з основними поняттями та 
законами популяційної екології та її прикладних аспектів. Студент повинен 
отримати знання теоретичних основ і практичних методів визначення основних 
популяційних показників рослинних і тваринних співтовариств.  
Програма навчальної дисципліни: Поняття про популяцію. Динаміка 
популяцій. Енергетика популяцій. Екологія популяцій. Географія популяцій. 
Еволюція популяцій. Адаптація популяцій. Взаємодія популяцій. Популяція, 
біоценоз та екосистема. 
Бібліографія: 1.Дідух Я.П. Популяційна екологія. – Київ: Фітосоціоцентр, 1998. 
– 192 с. 
2. Гиляров A.M. Популяционная экология. — М.: МГУ, 1990. 



Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.2. 
                            шифр 

Еволюційна екологія 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 
10 Природничі науки 

Кількість кредитів – 6 ЄКТС 

Загальна кількість годин -180 Спеціальність   
101 Екологія Денна Заочна 

Лекції: 
40 12 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

45 12 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
мультимедійних засобів. 
Практичні і семінарські  
заняття. 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні роботи, 
колоквіум 
 
 

95 156 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 5 год. 
- самостійна робота: 6 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
загальна екологія та 
неоекологія, математика 

1/1 1/6 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з основамизнань з 
еволюційної екології, ознайомлення студентів з основними поняттями та 
законами еволюційної екології та її прикладних аспектів. Студент повинен 
отримати знання теоретичних основ і практичних методів визначення основних 
еволюціних показників рослинних і тваринних співтовариств.  
Програма навчальної дисципліни: Поняття про еволюцію. Динаміка еволюції. 
Еволюція популяцій. Еволюція, біоценоз та екосистема.  
Бібліографія: 1. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – Київ: Фітосоціоцентр, 1998. 
– 192 с. 
2. Гиляров A.M. Популяционная экология. — М.: МГУ, 1990. 

 
 


