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Пререквізити навчальної 
дисципліни Основи екології 

Анотація дисципліни, 
мета, завдання та 
очікувані програмні 
результати  навчальної 
дисципліни, загальні та 
фахові компетентності, 
основна тематика 
дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – сформування у здобувачів 
вищої освіти системних знань у галузі раціональних і 
екологічно обґрунтованих методах виробництва якісних 
продуктів харчування, здатних мінімізувати негативний 
вплив на навколишнє середовище. 
Завдання навчальної дисципліни – вивчення впливів 
людини на навколишнє середовище в процесі 
сільськогосподарського виробництва; оволодіння 
основними принципами екологічного землеробства,  
засвоєння основних положень відтворення родючості 
ґрунтів та методів боротьби з бур'янами та захисту рослин 
в екологічному землеробстві. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 
освіти повинен мати наступні компетентності: 
знати: основні поняття і терміни агроекології, екологічні 
наслідки агротехногенного навантаження, інтенсивної 
хімізації сільського господарства на довкілля, історичні 
аспекти розвитку і поширення альтернативних і екологічно 
чистих технологій, основні цілі, принципи, положення та 
напрямки біологічного землеробства, існуючі різновиди 
технології вирощування екологічно чистої продукції, їх 
особливості, переваги та недоліки. 
умити: аналізувати взаємодії людини з довкіллям в 
процесі сільськогосподарського виробництва, 
обґрунтувати необхідність раціонального використання 
природних ресурсів, розкрити сутність екологізації 
землеробства, характеризувати різні підходи вирощування 
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екологічно чистої сільськогосподарської продукції, 
показати основні прийоми і елементи технології 
екологічного землеробства, висвітлити необхідність і 
сутність системи сертифікації органічних господарств та 
органічної продукції. 
Основна тематика дисципліни 
Природні екосистеми та агроекосистеми: структура та 
властивості. 
Основні поняття та терміни екологічного землеробства. 
Принципи екологічного землеробства. 
Тенденції в екологічному землеробстві. 
Землекористування та родючість ґрунту в екологічному 
землеробстві. 
Основні питання екологічно орієнтованого рослинництва. 
Альтернативні стратегії боротьби з бур'янами та захисту 
рослин. 
Екологічно орієнтоване кормовиробництво та 
тваринництво. 
Виробництво екологічно чистих продуктів харчування. 
Нормативно-правова база екологічного землеробства 
(IFOAM, EU, FAO). 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Форма підсумкового контролю успішності навчання є 
залік. 
Поточний контроль проводиться на семінарські заняттях. 
Розподіл балів: реферати на семінарських заняттях – 60 
балів, залік – 40 балів. 
Виконання семінарських завдань є обов’язковим. 
Пропущенні семінарські заняття здобувач освіти має 
відпрацювати в індивідуальному порядку. 
Передумовою заліку є представлення і захист рефератів на 
семінарських заняттях. Вимогою до рівня засвоєння 
навчального матеріалу є щонайменше задовільні оцінки за 
реферати на семінарських заняттях, за залік. 

Інша інформація про 
дисципліну (технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

Викладання навчальної дисципліні забезпечене 
методичними матеріалами та технічними засобами. 

Рекомендовані джерела 
(основна та допоміжна 
література), електронні 
інформаційні ресурси 
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