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Силабус навчальної дисципліни   

«Основи екології людини» 

Спеціальність 

 

101 «Екологія» 

Освітня 

програма  

«Екологічна безпека»  

Освітній 

рівень  

третій рівень  

Статус 

дисципліни  

Вибіркова  

Мова 

викладання  

Українська   

Курс / семестр  2 курс, 3 семестр  

Кількість 

кредитів 

ЄКТС  

Кількість кредитів за навчальним планом - 2  

Розподіл за 

видами 

занять та 

годинами 

навчання  

Очна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції – 10 год.    Лекції – 10 год.    

Практичні  12 год 

Лабораторні   6год 

Семінарські заняття – 4 год.  

Практичні  12 год 

Лабораторні – 6 год 

Семінарські заняття – 4 год 

Самостійна робота – 28 год.  Самостійна робота – 28 год.  

Форма 

підсумкового 

контролю  

Залік 

Викладач  Пісня Леонід Андрійович, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної 

експертизи, кандидат технічних наук в галузі екологічної безпеки  

Контактна 

інформація 

викладачів   

pisnia@niiep.kharkov.ua,    leonid_pisnya@ukr.net 

+38(057)702-15-82  

Моб. тел.+380677715690 (Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram) 

Посилання на 

сторінку 

викладача 

Google Scholar – 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&%20&user=ofxw6ZIAAAAJ  

Scopus –  

ORCID ID - https://orcid.org/0000-0002-3603-9412  

Дні занять  Розклад занять:  

Консультації  Розклад консультацій: 

 

Мета навчальної дисципліни   

Ознайомлення здобувачів з основами екології людини як новітнім транс-

дисціплінарним науковим напрямом досліджень. Практичні та лабораторні роботи 

здобувачів орієнтовані на особистість кожного зі здобувачів як предмету наукового 

дослідження в рамках вивчення дисципліни та цілісному поєднанні компетенцій та 

mailto:pisnia@niiep.kharkov.ua
mailto:leonid_pisnya@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&%20&user=ofxw6ZIAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-3603-9412


Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 

навичок, отримуваних при вивченні всіх дисциплін екологічного спрямування. Даний 

підхід сприяє збільшенню наукового світогляду на екологію та більш активну життєву 

позицію щодо збереження власного та суспільного здоров’я.  

Передумови для навчання  

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: «Філософсько-методологічні основи 

наукових досліджень», «Практикум з наукової комунікації», Методологія та методи 

наукового аналізу 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Людина як об’єкт дослідження в екології  

Тема 1. «Людина та довкілля» як системні об’єкти дослідження 

Екологія людини як новий транс-дисциплінарний науковий напрямок досліджень. 

Відкриття самого себе як об’єкту екологічного дослідження. Людина: медицина, 

валеологія та екологія про здоровий спосіб життя.  

Тема 2. Внутрішнє середовище людини 

Анатомія та фізіологія людини в аспектах екологічної науки. Методологія сучасної 

діагностики, аналізу та прогнозування власного здоров’я людини. Народні методи 

самодіагностики фізичного здоров’я людини. Традиційні та наукові методи очищення 

організму. «Людина є те що вона їсть». Теза «Людина як гармонійне поєднання 

фізичного, душевного та духовного» в сучасному науковому контексті.  

Тема 3. Зовнішнє середовище людини: природне та антропогенне. 

Екологічно безпечне повітря. Методи та засоби оцінки якості повітря. Використання 

природних та рекреаційних територій для оздоровлення. Створення оптимального 

мікроклімату в приміщенні: сучасна наукова методологія, засоби та заходи.  

Екологічно безпечна вода. Методи та засоби оцінки якості води. Роль води в очищенні 

організму людини та правила її застосування.  

Екологічно безпечна їжа. Екологічні принці відповідності їжі кліматичним умовам 

мешкання. Лікарські рослини нашого краю. Роль меду та продуктів бджільництва в 

здоров’ї людини.  
 

Змістовий модуль 2. Екологічні принципи гармонізації внутрішнього і 

зовнішнього середовища людини 

Тема 4. Гармонізація взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища людини 

Реалізація права людини на чисте довкілля. Чи можлива екологізація усіх видів 

діяльності людини? Використання природних та рекреаційних територій для 

оздоровлення. Народні традиції та сучасні наукові напрямки й навички у збереженні 

здоров’я людини та довкілля.  

Тема 5. Екологічні принципі безпечної взаємодії людини з людиною 

Пізнання себе як живої істоти. Що робить людину людиною. Екологічна культура як 

запорука майбутнього життя. Роль та місце науковця-еколога у реаліях сучасного 

Світу. 
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Рекомендовані джерела  

Основні  

1. Плаксієнко І.Л.  Екологія  людини:  особистісна  складова  /І.Л.  Плаксієнко  – 

Полтава, 2018.- 212 с. 

2. 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. 

3. Хилько М. І. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – 

К., 2017. – 267с. 

4. Соломенко Л. І. Екологія людини [текст]: навч. посіб. / Л. І. Соломенко. –  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016. – 120с. 

5. Петровська Мирослава. Екологічна  токсикологія : навчально-методичний  

посібник / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с. 

6. Стерлигова Е.А. Экологическая психология: учеб. пособие / Е.А.Стерлигова; 

Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. − 212 с. 

7. Права людини та охорона довкілля: навчальна програма дистанційного курсу для 

тренерів (суддів-викладачів) / С.В. Шутяк, Є.А. Алексєєва, І.А. Войтюк; за заг. ред. О. 

В. Кравченко. - Львів : Вид-во «Компанія «Манускрипт»», 2018. — 112 с. 

8. 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. 

9. Екологія  людини.  Ч.1:  навчальний  посібник / В.  Г.Петрук, П. М.Турчик, О. 

О.Бобко. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 148 с. 

 

Допоміжні 

1. Экология человека: учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И., - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. 

2. Несмелова Н.Н. Экология человека: учебное пособие / Н. Н. Несмелова. – Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. 

– 124 с. 

Колосова Т.С., Морозова Л.В. Лабораторный практикум по экологии человека: Учебно-

методическое пособие. - Архангельск: Поморский государственный университет, 2002. 

- 181 с. 

3. Общая экология человека. Б.Б. Прохоров, М.В. Черковец. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016.- 424 с. - Режим  доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522979  

4. Экология человека: курс лекций / И.О. Лысенко, В.П. Толоконников, 

А.А. Коровин. Е.Б. Гридчина. - Ставрополь, 201З. - |20 с. - 

http:i/znanium.com/catalog.php?bookinfo=515088  

5. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: Учебник  для студентов  вузов / 

Акимова Т.А., Хаскин В.В., - 3-е изд., перераб.  и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,20l5. - 495 

с. 

6. Ерлаков Л.Н. Человек  в биосфере (Экология для зеленых) [Электронный pecуpc] 

/ Л.Н. Ердаков. - Новосибирск,  2002.  209 с. - Режим  доступа: http://manium.com/  

7. Крымская И. Г. Гигиена  и  экология человека: учеб. пособ. / И.Г. Крымская. — 

Изд. 2-е,  стер.  — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 351 с.  

8. Алексеев В. П. Очерки экологии человека. М., 1993. - 191 с. 

9. Загальна  теорія  здоров’я  та  здоров’язбереження  :  колективна монографія / за 

заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 488 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522979
http://manium.com/
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10. Апитерапия. Пособие для врачей. А.К Рачков М.А Рачкова, Рязань – 2003 – 250 с. 

11. https://медовая-жизнь.рф/ekstrakt-lichinok-voskovoi-moli-sostav-svoistva/#more-1286 

12. Гигиена и экология человека: учебник [Элек- тронный ресурс] / под общ. ред. Н. 

А. Матвеевой. – Электрон. дан. – М. : КноРус, 2017. – 328 с. – Режим доступа : 

https://www.book.ru/book/920477/view2/2 – Загл. с экрана. 

13. Экология человека: курс лекций [Электронный ресурс] / И. О. Лысенко, В. П. 

Толоконников, А. А. Коровин, Е. Б. Гридчина. – Электрон. дан. – Ставрополь, 2013. – 

120 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515088. – Загл. с 

экрана. 

14. Чернышева  Н.В.,  Хмара  И.В.  Экология  человека: учебно-методическое 

пособие. – Краснодар, 2014. – 143 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Міністерство освіти і науки України. Наука. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/ 

2. Перелік наукових фахових видань. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/ 

3. Національний репозитарій академічних текстів. Режим доступу: 

https://nrat.ukrintei.ua/ 

4. Національний фонд досліджень України. Режим доступу: https://nrfu.org.ua/ 

5. Український правопис. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf 

6. Міжнародний фонд “Відродження». Режим доступу: http://www.irf.ua/grants/contests/ 

7. Європейський науковий фонд (European Science Foundation). Режим доступу: 

https://www.esf.org/ 

8. https://www.scopus.com/ 

9. Домашня сторінка Scopus Info. Режим доступу: 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

10. Міжнародна грантова платформа CyberGrant. Режим доступу: 

https://impact.cybergrants.com/ 

 
Система оцінювання результатів навчання  

Система оцінювання сформованих компетентностей (100-бальна) враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

практичні/семінарські заняття, а також виконання самостійної роботи.  

Оцінювання здійснюється за такими видами контролю  

поточний контроль, який здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 70 балів, мінімальна – 50 балів); 

підсумковий контроль, який проводиться у формі семестрового заліку відповідно 

до графіку навчального процесу (максимальна сума – 30 балів, мінімальна – 10 балів); 

Оцінка виставляється як загальна сума балів, отриманих під час поточного 

контролю та письмового іспиту (максимальна сума – 100 балів, мінімальна – 60 балів).  

Поточний контроль включає оцінювання здобувачів під час: лекцій – активна 

робота на парі – 10 балів; робота на практичних, лабораторних та семінарських заняттях 

– 40 балів; презентація індивідуального завдання – 20 балів. Загальна кількість балів – 

70.  

Оцінювання знань під час поточного контролю проводиться за такими критеріями: 

https://медовая-жизнь.рф/ekstrakt-lichinok-voskovoi-moli-sostav-svoistva/#more-1286
http://mon.gov.ua/activity/nauka/
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/
https://nrat.ukrintei.ua/
https://nrfu.org.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
http://www.irf.ua/grants/contests/
https://www.esf.org/
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://impact.cybergrants.com/
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розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;  

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 

питань, що розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою у процесі виконання 

індивідуальних завдань; логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових 

роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки.   

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за умови 

відповідності індивідуального завдання здобувача або його усної відповіді всім 

зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.   

Самостійна робота здобувача включає: пошук, підбір та огляд літературних джерел 

за заданою тематикою; підготовку до практичних, лабораторних, семінарських робіт; 

виконання і підготовка до захисту індивідуальних робіт; підготовку до контрольних 

робіт та заліку.  

Самостійна робота здобувачів оцінюється як складова під час поточного контролю 

на всіх видах занять. Критеріями оцінювання самостійної позааудиторної роботи 

здобувачів є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання 

за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити 

необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних/семінарських заняттях.   

Індивідуальне завдання. Максимальна оцінка 20 балів, яка може бути отримана за 

створення грантової заявки, презентації і доповіді за обраною тематикою, та публічного 

захисту роботи перед здобувачами та викладачем. 

Семестровий залік відповідно до графіку навчального процесу є письмовою 

роботою здобувача та оцінюється балами – max 30 балів, min – 10 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів 

отриманих здобувачем під час поточного контролю та семестрового іспиту. Здобувача 

слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – зараховано та виставлено оцінку за іспит", "59 і 

менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" 

навчальної дисципліни. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад)  

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  
Робота на лекціях  10  
Виконання та захист індивідуальних практичних чи 

лабораторних завдань  
40  

Презентація індивідуального завдання  20  
Залік 30 

Разом  100  



Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі 

оцінювання та системі оцінювання УКРНДІЕП  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ЄКТС  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену (іспиту), 

диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики, тренінгу  
для заліку  

90 – 100  A  відмінно  

зараховано  
82 – 89  B  

добре  
74 – 81  C  
64 – 73  D  задовільно  
60 – 63  E  
35 – 59  FX  

незадовільно  не зараховано  
1 – 34  F  

Політики навчальної дисципліни  
Політика дотримання академічної доброчесності: визначена Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у науково-дослідній 

установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 

http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/Aspirantura/PolozDobroches.pdf 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: При 

оцінюванні індивідуальних завдань увага приділяється якості, самостійності та 

своєчасності здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального 

процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені.  
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 

програмі навчальної дисципліни : http://www.niiep.kharkov.ua/perelik-navchalnih-

disciplin.html  
  

Силабус затверджено на засіданні Вченої ради «___» ________ 2021 р. 

Протокол №____  
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