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Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Політологія» 

 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає в отриманні базових 
теоретичних знань в галузі політичної науки та основних умінь з прикладних 
аспектів політичного процесу та виборчих і політичних технологій . 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного 
напряму підготовки (спеціальності). 

Дисципліна «Політологія» дозволяє набути студентам додаткових  
світоглядних та політичних знань при опануванні циклів дисциплін гуманітарної  
підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів розуміти та аналізувати 
політичні процеси національного і міжнародного рівнів, орієнтуватись в основних 
проблемах політичного життя, вплинути на формування загальноєвропейських 
принципів у політичній культурі слухачів.    

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
даної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- Предмет, методи, структуру та функції політології як науки та 
навчальної дисципліни. 

- Сутність, структуру і функції політики, а також її особливості в 
розвитку сучасного українського суспільства. 

- Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації 
суспільства. 

- Сутність політичної влади і її системотворчу роль в політичній 
системі суспільства. 

- Місце та роль держави в політичній системі, її структуру, форми 
правління і державного устрою. 



- Роль і функції політичних партій і партійних систем, становлення 
багатопартійності в Україні, та сутнісні і структурні характеристики вітчизняної 
політичної еліти і політичного лідерства. 

- Внутрішні характеристики та зовнішні прояви виборчих процесів, 
особливості політичних виборів, та виборчих технологій, їх значення для 
формування та наповнення змісту та напрямку політичного розвитку.  

- Зміст та особливості політичних трансформацій, зокрема процесів 
модернізації сучасних держав та особливостей виникнення і врегулювання 
внутрішніх та міждержавних політичних та військових конфліктів. 

 

Студенти повинні вміти : 

- Користуватись категоріальним апаратом політичної науки, 
застосовувати її методи для пояснення поточних політичних явищ і процесів. 

- Вміти розрізняти сутність, зміст і відповідне спрямування конкретних 
політичних рішень і дій, як з боку влади, так і боку відповідних політичних партій 
чи громадських організацій і груп. 

- Визначати своє місце, роль, інтереси в політичній сфері, свої 
політичні вподобання чи пріоритети, прогнозувати власні політичні дії. 

- Орієнтуватись в сутності ідеологічних засад діючих політичних 
партій і блоків. 

- Відрізняти популістські та реально-політичні завдання виборчих 
технологій, розуміти зміст виборчих систем та особливості їх застосування. 

- Розуміти причини, способи проходження та врегулювання внутрішніх 
та зовнішніх політичних конфліктів. 

- Аналізувати напрямки та зміст міжнародних політичних процесів, 
орієнтуватись у визначенні місця України в сучасних модернізаційних і 
трансформаційних процесах. 
 

Це забезпечить формування у майбутніх фахівців таких компетенцій: 
розуміти місце  політичної науки у житті суспільства та власні політичні права і 
можливості; усвідомлювати об’єм та засоби впливу на політику як суспільства у 
цілому так і окремої людини; визначати власне місце у політичних процесах; 
розуміти загальні основи політичного розвитку нашої держави, зміст та напрямки 
впливу на суспільство політичної системи; розуміти виборчі процеси, їх впливи 
на рівень суспільного життя; володіти знаннями про внутрішні рушійні сили 
політичних конфліктів; орієнтуватись у внутрішній та міжнародній політиці.  

ІV. Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Політика як суспільне явище. Політологія  у системі суспільних 
наук. 

Сутність, структура та функції політики, її теоретичні основи та 
особливості політичних процесів. Особливості функціонування політичних 



інститутів. Становлення і теоретичні передумови формування політичної науки, її 
предмет, структура, функції та методологія.  

Тема 2. Політична влада. Держава як базовий інститут політичної системи.  

Поняття, структура, сутнісні характеристики політичної влади. Теорії 
влади, особливості здійснення політичної влади в Україні. Державна влада та її 
поділ на законодавчу, виконавчу, судову. Сутність держави. Теорії виникнення 
держави, форми державного устрою, форми державного правління.  

 Тема 3. Політичні еліти і лідерство. 

Політична еліта як явище суспільного життя. Теорії політичних еліт. 
Становлення та структурування сучасної політичної еліти в Україні. Політичне 
лідерство: особливості формування та здійснення. Політичний вождизм. 

 Тема 4. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи як 
технології формування сучасних представницьких демократій. 

Поняття політичної партії. Кадрові та масові політичні партії. Різновиди 
партійних систем в сучасному світі. Багатопартійна, двопартійна та однопартійна 
системи. Типи виборчих систем. Трансформація вітчизняного виборчого 
законодавства. 

Тема 5. Сутність політичних трансформацій та транзитивних процесів. 

Характеристика сутності поняття “політичний розвиток” та основні умови 
його здійснення. Процес виникнення та зміст політичної модернізації, її етапи. 
Органічна та відображена модернізація. Особливості модернізаційних процесів в 
Україні. 

Тема 6. Політичні конфлікти. 

Поняття політичного конфлікту, теорії політичних конфліктів, типологія 
конфліктів. Етапи виникнення, проходження та способи врегулювання 
політичних конфліктів. Внутрішні та зовнішні конфлікти. Політичний конфлікт в 
Україні. 

Тема 7. Міжнародні відносини та міжнародна політика. 

Основні напрямки та зміст міжнародних політичних процесів, місце України в 
сучасних міждержавних, міжнародних та трансформаційних процесах. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу 



Кафедра публічного управління та міжнародних відносин. Курс 
викладатиме професор Дмитренко С.П. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 
лекційних – 16 год., практичних – 16 год., індивідуальної роботи – 8 год. 
(орієнтовно) 

VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Бегей І.І. Порадник із політології: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К., 2006. 

2. Білецька І.Б. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. – К., 2005. 

3. Браун М. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000. 
4. Політологія для вчителя : [навч. посіб. для студентів педагогічний ВНЗ / 

за заг. ред. : К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка]. ― К. : Вид-во ім. М.П.Драгоманова, 
2011. ― С. 141―160. 

5. Політичний процес в Україні: ключові питання і суперечності. – К., 
2004. 

6.  Поппер К.Р. Відкрите суспільство та його вороги: В 2-х т. К., 1994. 
7.  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. К., 2006. 
8. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2002. 

9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): 
підручник. – К.: Либідь, 2002. 

10. Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайлівська О.Г., Новакова О.В., 
Пашина Н.П. Політологія: Навчальний посібник / відп. ред. Г.П.Щедрова. – 
Луганськ: СНУ ім.. В.Даля. – 2005. 
 

  Інформаційні ресурси 

1. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України. URL: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7. 

2. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». URL: 
http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about. 

3. Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: 
http://www.icps.com.ua/publications.html. 

4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 
України. URL: http://www.niss.gov.ua/ public/File/ 
2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf. 

5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua. 
 VІІІ. Система оцінювання:  

http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7
http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about
http://www.icps.com.ua/publications.html
http://www.niss.gov.ua/ public/File/ 2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/


Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку. Залік 

проводиться у усній формі. Перелік  питань, які виносяться на залік 
затверджуються кафедрою. 

  



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Український правопис: нова редакція» 

 

I. Основна мета засвоєння курсу: підготовка кваліфікованих фахівців, які 
досконало володіють культурою писемного мовлення: оновленими (зміненими) 
правописними нормами української мови. 

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців напряму 
підготовки (спеціальності) 

Дисципліна «Український правопис: нова редакція» дає змогу студентам 
розвивати базові та професійні правописні компетентності, необхідні для 
майбутньої фахової діяльності та опанування циклу дисциплін професійної 
підготовки. 

III. Завдання дисципліни: 

- ознайомити студентів із лінгвістичними та історико-політичними чинниками 
створення нової редакції українського правопису; 

 забезпечити оволодіння зміненими правописними стандартами, практичним 
використанням їх орфографічних варіантів. 

IY. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
дисципліни 

Основні знання: 

 основні тенденції формування й розвитку правописної системи української 
мови, чинники створення нової редакції українського правопису; 

 оновлені стандарти українського правопису, варіативні норми реалізації їх в 
усному та писемному мовленні.  

Основні вміння:  
 - практично використовувати оновлені стандарти українського правопису, 

правописні норми сучасної української літературної мови на різних її рівнях; 
 -  послуговуватися варіативними орфографічними нормами в усному та 

писемному мовленні; 
 - здійснювати орфографічний аналіз особливостей різних за стилем та 

жанрами текстів з погляду добору лексичного матеріалу (значення і правопис 
слів), правописного оформлення різних граматичних форм; 

 - пояснювати орфографічне написання слів, повно формулюючи відповідні 
правила. 

Y. Короткий зміст дисципліни 



Тема 1.1 Нова правописна кодифікація мови. Лінгвістичні та історико-політичні 
чинники створення нової редакції українського правопису. 

Тема 1.2 Історичні обставини творення і розвитку української літературної мови 
та правопису: від початків формування до ХVІІІ століття. Співіснування різних 
правописних систем на українських землях у ХІХ – на поч. ХХ ст. як передумови 
виникнення правописного плюралізму. 

Тема 1.3 «Український правопис» 1990 року і його вплив на мовно-правописні 
суперечки. Правописні дискусії в незалежній Україні. Спроба правописної 
реформи на межі ХХ-ХХІ ст. (1999, 2003). Світовий досвід щодо реформування 
національних правописів. 

Тема 1.4 Правопис частин основи слова. Уживання І, И на початку слова. 
Уживання літери ґ в українських топонімах і прізвищах. 

Тема 1.5 Правопис частин основи слова. Уточнення чергування прийменників 
(префіксів) у та в, уживання в перед абревіатурою, після скорочених слів. 

Тема 1.6 Правопис частин основи слова. Нові стандарти спрощення в 
буквосполученнях ; подвоєння букв як наслідок їх збігу. Зміни у правописі 
префіксів (іншомовних) і суфіксів. 

Тема 1.7 Правопис частин основи слова. Зміна правопису складних слів.  

Тема 1.8 Правопис частин основи слова. Правопис складноскорочених слів 
(мішаних та складових абревіатур) й похідних від них. Зміни у правописі 
складних слів з дефісом. Уточнення правопису числівниково-літерних 
найменувань. 

Тема 1.9 Правопис частин основи слова. Зміна правил написання пів з 
іменниками. Варіативне написання невідмінюваного числівника із загальними та 
власними назвами. 

Тема 1.10 Правопис частин основи слова. Нові стандарти уживання великої 
літери. Уживання великої літери в особливому стилістичному вживанні. 
Упорядкування вживання великої літери в релігійних назвах та назвах технічних 
виробів. Зміни в назвах товарних знаків, марок виробів.  

Тема 1.11 Правопис закінчень відмінюваних слів. Зя̓ва варіативних форм 
родового відмінка іменників. Особливості написання окремих дієслівних форм. 



Тема 1.12 Правопис слів іншомовного походження. Варіативне передавання 
приголосних звуків і букв на позначення приголосних. Неподвоєні й подвоєні 
букви на позначення приголосних. 

Тема 1.13 Правопис слів іншомовного походження. Нові стандарти в передаванні 
голосних звуків і букв на позначення голосних. Подвоєння букв на позначення 
голосних. Доповнення правила невідмінюваних іменників іншомовного 
походження. 

Тема 1.14 Правопис власних назв. Доповнення у правописному оформленні 
українських і слов'янських прізвищ, імен. Уточнення щодо написання 
слов'янських прізвищ із прикметниковими суфіксами. 

Тема 1.15 Правопис власних назв. Доповнення щодо особливостей оформлення 
складених прізвищ, псевдонімів або прізвищ. Правопис назв жителів, 
префіксальних прикметників, іменників, утворених від географічних назв. 

Тема 1.16 Уточнення правил уживання розділових знаків. Кома, двокрапка, тире 
у простому та складному реченні. 

Тема 1.17 Уточнення правил уживання розділових знаків. Оформлення цитат та 
епіграфів. Використання скісної риски, дужок, лапок. Комбіноване вживання 
розділових знаків. 

YI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 

Кафедра культури української мови, професор, кандидат філологічних наук 
Шевчук Світлана Володимирівна. 

YII. Обсяг навчального навантаження та терміни викладання курсу 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 
лекційних – 6 годин, практичних – 28 годин, самостійна робота студентів – 56 
годин. 

Дисципліна викладається у 1 семестрі. 

YIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Український правопис / НАН, Ін-т мовознавства, Ін-т української мови, 
Український мовно-інформаційний фонд. – Київ: Наукова думка, 2019. – 391 с. 

2. Новий український правопис: коментарі, завдання та вправи. /упоряд.О. Г. 
Куцінко. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 168 с. 



3. Лобода Т. М. Український правопис. Лекційний курс, система орієнтирів для 
самостійної роботи студентів і контролю. Навчально-методичний посібник. – 
Київ:Вид-во НПУ, 2019. - 201 с. 

IX. Система оцінювання 

Поточний контроль: опитування (усне, писемне), тестування, диктанти, 
виконання  завдань, написання рефератів, створення проєктів. 

Підсумковий контроль: залік 



Анотація дисципліни за вибором студента 
  

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
  

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Логіка» 

  
І. Основна мета засвоєння курсу.  
Формування у студентів знань з логіки, засвоєння навиків правильного 

мислення та вміння застосовувати їх у подальшій навчальній, науковій та 
практичній діяльності. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. 

Необхідність вивчення студентами, Факультету природничо-геогрaфічної 
освіти тa екології, логіки зумовлена тим, що строгий стиль мислення, що 
формується у процесі вивчення логіки, виховує дисципліну думки, навички 
раціональної легітимації соціальної поведінки. Логіка являє собою широкий набір 
евристичних методів, засвоєння яких значно розвиває творчі здібності як щодо 
власне теоретичної, так і щодо суто практичної діяльності. Викладання логіки має 
формувати сучасний стиль мислення, що поєднує в собі точність природничо-
наукової та образність і метафоричність гуманітарної думки. Соціальна 
комунікативність вимагає високої логічної культури, ефективного використання 
засобів логіки, вміння логічно обґрунтовувати правильні твердження та 
спростовувати неправильні. Отримані знання з логіки можуть бути використані 
студентами при вивчені ними інших дисциплін з циклу професійної та практичної 
підготовки.   

ІІІ. Завдання дисципліни. 
Навчити студентів висвітлювати свої міркування та здобутки наук у ясній, 

чіткій та однозначній формі; давати  правильні визначення поняттям та термінам; 
аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи висловлювань; 
логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні; 
професійно застосовувати набутий категоріальний апарат. 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
даної дисципліни 

Результати навчання: 
 Знати базовий понятійний апарат  логіки;  основні логічні закони; логічні 

операції над поняттями та судженнями, їх правила та можливі помилки при 
цьому; засоби та методи формалізації систем висловлювань живої мови та 
правила оперування з ними. 

 основні види умовиводів; 
 основи логічної теорії доведення та спростування, їх правила та можливі 

помилки.. 
 Вміти давати  правильні визначення поняттям та термінам; 
 аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи 

висловлювань. 



 логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні; 
 робити безпосередні та опосередковані умовиводи; 
 знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях. 

Здобуті компетентності: 
 Аналітична та когнітивна (через здатність до комплексного теоретичного 

аналізу систем висловлювань, використання різних логічних прийомів при 
визначенні форми мислення). 

 Комунікативна та аналітична (через здатність до поєднання різнопланового 
логіко-аналітичного інструментарію  до вирішення конкретних теоретичних 
задач). 

 Пізнавальна (поглиблене знання базового понятійного апарату логіки, законів 
логіки, методів формалізації систем висловлювань, логічної теорії доведення 
та спростування); 

 Практична (оволодіння навичками логічного обґрунтовувати правильних 
тверджень та спростовування неправильних, знаходження логічних помилок у 
визначеннях, умовиводах та доведеннях).  

 Соціальна (удосконалення культури логічного мислення, а також здатність 
спілкуватися з експертами з інших галузей). 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Модуль І. Поняття та судження  (2 кредити / 60 годин)  
Тема 1.1. Вступ. Предмет логіки 
Мислення як засіб пізнання. Логіка та філософія. Чуттєві форми пізнання: 

відчуття, сприйняття, уявлення. Особливості абстрактного мислення: 
узагальненість, опосередкованість, активність відображення, нерозривний зв’язок 
з мовою. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовивід. Логічна форма 
як структура думки. Поняття закону правильного мислення: необхідний, 
повторюваний, суттєвий зв’язок між думками. Закони та форми мислення як 
ідеальні об’єкти, їх зв’язок з матеріальними носіями. Логіка як філософська наука 
про закони та форми правильного мислення. Класична і некласична логіка.  

Тема 1.2 Логікa і мовa 
Природна та штучна мова. Мова як семіотична система. Семіотичний 

характер логіки. Логічна семіотика: синтаксис, семантика, прагматика. Об’єктна 
мова та метамова. Теорія семантичних категорій. Поняття про мову логіки 
висловлювань. Формалізація вербальних виразів. Логічна форма та логічна схема. 

Тема 1.3. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з 
поняттями  

Поняття про ознаку предмета думки. Загальні, одиничні, суттєві, несуттєві 
ознаки. Логічні прийоми утворення понять: аналіз, синтез, порівняння, 
абстрагування та узагальнення. Поняття та слово, їх зв’язок та відмінність. Зміст 
та обсяг поняття, закон їх оберненого відношення. Обмеження та узагальнення  
поняття. Види понять за обсягом та за змістом.  Порівнянні та непорівнянні, 
сумісні та несумісні поняття. Об’ємна інтерпретація відношень між поняттями: 
колові схеми Л.Ейлера. Логічні відношення між поняттями та онтологічні 
відношення між предметами. Логічна операція визначення поняття (дефініція). 
Дефінієндум та дефінієнс. Види визначення поняття. Правила визначення.  Неявні 



визначення та прийоми, подібні до визначення. Логічна операція поділу поняття. 
Ділене поняття, члени поділу, основа поділу. Види поділу. Правила поділу. 
Дихотомічний поділ. Класифікація. Помилки у визначенні та поділі поняття як 
наслідок порушення відповідних правил. 

Тема 1.4. Категоричне судження. Логічні відношення між 
категоричними судженнями 

Заперечні та стверджувальні, істинні та хибні висловлювання. Судження як 
логічна форма. Відображення зв’язків між предметами, між предметом та його 
ознакою. Судження та речення. Ідеальна форма та матеріальний носій. Види 
простих речень. Терміни судження: суб’єкт та предикат. Логічна зв’язка 
судження. Логічний наголос. Просте та складне судження. Види простих суджень. 
Атрибутивне судження, його структура. Релятивне судження, його структура. 
Судження існування, його структура. Категоричне судження: стверджувальне та 
заперечне. Одиничне, часткове, загальне судження. Виділяюче судження. 
Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за якістю і кількістю: А 
(S,Р), Е (S,Р), І (S,Р), О (S,Р). Поняття розподіленого та нерозподіленого термінів. 
Порівнянні та непорівнянні судження. Сумісні та несумісні судження. 
Еквівалентні прості судження. Закон тотожності як принцип правильного 
мислення. Помилки, як наслідок порушення закону тотожності. Часткова 
сумісність простих суджень.  “Логічний квадрат” як систематичний огляд 
відношень між простими категоричними судженнями. Відношення 
протилежності. Закон суперечності як принцип правильного мислення. 
Відношення суперечності між простими судженнями. Закон виключеного 
третього як принцип правильного мислення. 

Тема 1.5. Складне судження 
Поняття складного судження. Елементарне (атом) та складне (молекула) 

висловлювання. Пропозиційна змінна. Логічний сполучник, логічна операція, 
символи логічних операцій. Утворення молекулярних висловлювань з атомарних. 
Поняття таблиці (матриці) істинностей, правила їх утворення для формули, що 
складається з “n” атомів. Визначення логічних операцій: кон’юнкції, диз’юнкції, 
сильної диз’юнкції, імплікації, подвійної імплікації, заперечення. Антецедент та 
консеквент імплікації.  Матеріальна імплікація та умовне висловлювання. 
Формалізація вербальних висловлювань: засоби та правила. Поняття завжди 
істинної формули. Відношення еквівалентності між складними висловлюваннями. 
Еквівалентні формули.  Особливості імплікації, її визначення через випадок 
істинності. Відношення логічного слідування. Алгоритм виявлення логічного 
слідування. 

Модуль ІІ. Умовивід (1 кредит / 30 годин)  
Тема 2.1. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм 
Умовивід як логічна форма, його структура. Поняття вивідного знання. Вивід 

як відношення логічного слідування. Необхідні та ймовірні виводи.  Дедуктивні 
виводи: категоричні та виводи логіки  висловлювань. Безпосередні та 
опосередковані  дедуктивні умовиводи. Поняття правильного та неправильного 
умовиводу. Алгоритм перевірки виводу на правильність. Обернення (conversio) 
судження, його правила та виключення. Просте обернення та обернення з 



обмеженням. Перетворення (obversio) судження, його правила. Протиставлення 
предикатові (contrapositio praedicatum), його правила та виключення. Безпосередні 
дедуктивні виводи за “логічним квадратом”. Поняття простого категоричного 
силогізму. Терміни силогізму: більший, менший, середній. Визначення силогізму. 
Аксіома силогізму. Силогізм стверджувальний та заперечний. Об’ємна 
інтерпретація термінів силогізму. Загальні правила силогізму стосовно термінів та 
засновків.  Фігури та модуси силогізму. Особливі правила фігур категоричного  
силогізму. Помилки в силогізмі, правила силогізму стосовно термінів та 
засновків.  Виключення з правил категоричного силогізму. Силогізм з 
виділяючим судженням. Слабкі модуси силогізму. 

Тема 2.2. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід 
Поняття про виводи логіки висловлювань. Правильні і неправильні 

структури виводів логіки висловлювань. Суто умовні виводи. Умовно-категоричні 
виводи. Modus ponens. Modus tollens. Ймовірні модуси умовно-категоричних 
виводів. Суто розділові виводи. Modus tollendo ponens.  Modus ponendo tollens.  
Умови їх коректності та їх різновиди. Правильні структури виводів як закони 
логіки і правила виводу. Умовно-розділові виводи. Проста конструктивна дилема. 
Складна конструктивна дилема. Проста деструктивна дилема. Складна 
деструктивна дилема. Скорочені силогізми: умовно-категоричні, розділово-
категоричні. Емпіричне пізнання та узагальнення його результатів. Поняття 
індуктивного умовиводу. Ознака предмета та її повторюваність. Структура 
індуктивного умовиводу. Повна та неповна індукція. Закриті класи предметів. 
Повна індукція як необхідний умовивід.  Неповна індукція як ймовірний 
умовивід. Популярна та наукова індукція. Поняття наукової індукції. Основні 
властивості причинного зв’язку – теоретична основа методів наукової індукції. 
Методи  наукової індукції. 

Тема 2.3.  Доведення та спростування 
Поняття та структура доведення. Теза доведення, аргументи, демонстрація. 

Дедуктивне доведення як відновлення підстав  для   висновку (тези). Основні 
правила доведення. Введення кон’юнкції та ди’юнкції. Усунення кон’юнкції та 
диз’юнкції. Правила modus ponens та modus tollens. Пряме доведення як 
послідовний ланцюжок виводів. Непряме доведення. Поняття антитези 
доведення.  Апагогічне непряме доведення істинності тези. Розділове непряме 
доведення істинності тези. Поняття  спростування тези та його види. Пряме 
спростування тези. Непряме спростування тези.  Критика аргументів. Критика 
демонстрації. Правила змістовного доведення: стосовно тези, стосовно 
аргументів, стосовно демонстрації. Найбільш поширені помилки при цьому. 

V. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 

Кафедра філософії Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. (вул. Тургенівська 8/14, к. 3-13, тел.: (044) 486-30-78). 

Шушкевич Євгеній Миколайович, к.філос.н., старший викладач. 
VІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу  
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VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Асмус В.Ф.  Логика / В.Ф. Асмус. – М.: Едиториал УРСС. – 2001. – 392 с. 
2. Богдановський І.В. Тестові завдання з дисципліни “Логіка” (для бакалаврів). / 

І.В. Богдановський. – К.: МАУП, 2006. – 24 с. 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник / В.А. Бочаров, В.И. 

Маркин. – М.: ИД. «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2008. – 560 с. 
4. Володкович В.А. Сборник логических задач / В.А. Володкович.  – М.: 

Дом педагогики, 1998. – 124 с.  
5. Гетманова А.Д.  Логика: учебник, словар, практикум / А. Д. Гетманова. – М.: 

Академический Проект: Гаудеамус, 2007. –  2007. – 712 с. 
6. Гетманова А. Д.  Логика. Словарь и задачник / А. Д. Гетманова. – М.: Владос, 

1998. – 336 с. 
7. Гнатюк Я. С. Сучасна символічна логіка: Лекційний курс: Навч. посібник / Я. 

С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 160 с. 
8. Гончарук С. И. Логика. Учебное пособие для студентов и 

аспирантов гуманитарних вузов / С.И. Гончарук. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 
220 с. 

9.  Горский Д.П. Краткий словарь по логике / Горский Д.П., Ивин А.А., 
Никифорова А.Л.   – М.: Мысль, 1991. – 344 с. 

10. Гусев Д.А. Краткий курс логики: Искусство правильного мышления. / 
Д.А. Гусев. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

11. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П., Сластенко Е.Ф. Логика: учеб. пособие. – 5-е 
изд., стереотип. / Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.: ил. – 
Библиогр. В конце глав. 

12. Жеребкін В.Є. Логіка / В. Є. Жеребкін. – Харків,  1999. – 256 с. 
13. Івін О.А. Логіка / О. А. Івін. –  К.: Артек,  1996. -232 с. 
14. Ішмуратов  А.Т. Вступ до філософської логіки / А.Т. Ішмуратов. – К.: Абрис, 

1997.  – 350 с. 
15. Ивин А.А. Логика / А.А. Ивин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 320 с. 
16. Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, А.Л. Никифоров. — М.: Туманит, 

ВЛАДОС, 1997. — 384 с. 
17. Ивлев Ю.В. Учебник логики: [Семестровый курс: Учебник] / Ю.В. Ивлев. — 

М.: Дело, 2003. — 208 с. 
18. Конверський А.Є. Логіка / А.Є. Конверський. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 272 

с. 
19. Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна: Підручник / 

А.Є. Конверський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет, 2007. – 440 с. 



20. Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. 2-е вид. / Н. Г. Мозгова. – К.: Каравела, 
2011. – 248 с. 

21. Орендарчук Г. О. Логіка: Навчальний посібник / Г. О. Орендарчук.  – Видання 
друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Астон, 2008. – 272 с. 

22. Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике / В. Н. Переверзев. – 
М.: Мысль, 1995. – 221 с. 

23. Петров Ю.А. Азбука логического мышления / Ю.А. Петров. – М.: Высшая 
школа, 1991. – 272 с. 

24. Сластенко Є. Ф., Ягодзінський С. М. Логіка: Навч. посіб. / Є.Ф. Сластенко, С. 
М. Ягодзінський. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 192 с. 

25. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Г. 
Тофтул.  – К.: Академія, 2003. – 368 с. 

26. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: Навч. посіб. / І. В. Хоменко. – К.: 
Юрінком Інтер, 2001 – 192 с. 

27. Хоменко І.В. Логіка: Підручник / І. В. Хоменко. – Абрис, 2004. – 256 с. 
28. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – К.: 

Золоті Ворота, 1996. – 256 с. 
29. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. / Б.Л. Яшин. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1996. – 224 с.    
30. Ajdukiewicz R. Abriss der Logik / R. Ajdukiewicz. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1958. - 

357  s. 
31. Carnap R. Logishe Syntax der Sprache / R. Carnap. – Wien,  1964. – 523 s. 
32. Reichenbach H. Elements of symbolic logic/ H. Reichenbach.  - N. J., 1962. – 331 s. 
33. Smullyan R. Logical labyrinths / Raymond M. Smullyan. – Wellesley, 

Massachusetts, A.K. Peters, Ltd., 2009. – 328 p. 
34. Tarski A. Logic, semantics and metamathematics / A. Tarski.  -  Oxford, 1956. – 245 

s. 
35. Wesel H. Logic und philosophie / H. Wesel. - Berlin: Verlag  der Wissenschaften, 

1976. – 117 р. 
VІІІ. Система оцінювання:  
Поточний контроль: усні опитування на семінарських заняттях; 

розв’язування вправ з логіки; оцінювання індивідуальних навчально-дослідних 
завдань студентів; тестовий; перевірка самостійної роботи студентів; перевірка 
конспектів лекцій та семінарських занять; письмові модульні контрольні роботи 
(тести та вправи з логіки).  

Підсумковий контроль: усне опитування та письмові вправи (задачі з 
логіки) з перевірки знань та вмінь з курсу дисципліни. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 

 



 
ДИСЦИПЛІНИ ДРУГОГО ЦИКЛУ 

 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА» 
 

I.Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів комплексу знань і 
необхідних практичних навичок в області досягнень видобутку енергії за допомогою 
альтернативних джерел. 

II.Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даної спеціальності. 
Дисципліна «Альтернативна енергетика» дозволяє набути студентам додаткових фахових 
компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленної фахової підготовки і тісно 
пов’язана з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки.  

III.Завдання дисципліни полягає у формуванні комплексу знань в області альтернативних 
джерел енергії, вивчення основних видів альтернативних джерел енергії: предмету і завдань 
альтернативних джерел енергії, основних напрямків розвитку сучасних альтернативних джерел 
енергії в України і світі, екологічних аспектів впровадження альтернативних джерел енергії, 
екологічних аспектів міжнародного співробітництва в галузі альтернативних джерел енергії, 
екологічних аспектів світової практики впровадження альтернативних джерел енергії. 

IV.Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 

3. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. 
4. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем.  
5. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Результати навчання: 
1. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 
2. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 
3. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 
4. Прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище. 
5. Впроваджувати природоохоронні заходи та проекти. 

V. Короткий зміст дисципліни. 
Тема 1. Предмет і завдання навчальної дисципліни. Традиційна енергетика (ТЕС, 

ГЕС, ГАЕС, АЕС). Альтернативна енергетика (ВЕС, СЕС, ГеоТЕС, МГЕС, ПЕС, Хвільові ЕС, 
Осмотичні ЕС, Водневі ЕС, БіоТЕС). Екологічні аспекти застосування традиційної енергетики. 
Альтернативні екологічні види енергії. Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні і 
Світі. Альтернативна енергетика і енергоресурсозбереження. Джерела поновлювальної енергії. 
Вклад поновлюваних джерел енергії в енергетику. Перспективи розвитку нетрадиційної 
енергетики. Три групи поновлюваних джерел енергії. Зелені сертифікати. Система чистого 
вимірювання. Типи електростанцій. Типи електростанції залежно від джерела енергії: Теплові 
електростанції (ТЕС) (конденсаційні (КЕС) і теплофікаційні (ТЕЦ)). Гідравлічні електростанції 
(ГЕС) та гідроакумулюючі (ГАЕС). Атомні електростанції (АЕС) .Дизельні електростанції 
(ДЕС). ТЕС з газотурбінними (ГТУ) і парогазовими установками (ПГУ). Сонячні електростанції 



(СЕС). Вітрові електростанції (ВЕС). Геотермальні електростанції (ГеоТЕС). Припливні 
електростанції (ПЕС). 

Сировина, переваги, недоліки, географічне розташування в Україні і Світі. 
Тема 2. Вітрова енергетика. Історія використання енергії вітру. Сучасні методи 

генерації електроенергії з енергії вітру. Статистика з використання енергії вітру. Перспективи 
використання енергії вітру. Економічні аспекти вітроенергетики (економія палива, собівартість 
електроенергії, економіка вітроенергетики, інші економічні проблеми використання енергії 
вітру).Економіка малої вітроенергетики. Екологічні аспекти вітроенергетики (викиди в 
атмосферу, вплив на клімат, шум, низькочастотні вібрації, обледеніння лопатей, візуальний 
вплив, використання землі, шкода, що наноситься тваринам і птахам, використання водних 
ресурсів). Радіоперешкоди. 

Вітроенергетика Німеччини. Вітроенергетика США. Вітроенергетика Данії. 
Вітроенергетика Індії. Вітроенергетика Канади 

Тема 3. Сонячна енергетика. Загальна інформація про сонце. Земні умови. Сонце – 
генератор енергії. Дослідження сонячної енергії. Потенціал сонячної енергії. 

Використання сонячної енергії. Способи отримання електроенергії і тепла з сонячного 
випромінювання. Пасивне використання сонячної енергії. Активне використання сонячної 
енергії (сонячні колектори та його види, сонячні системи, сонячні теплові електростанції). 
Фотоелектричні системи. Типи фотоелектричних елементів.  

Сонячні колектори: пристрій і можливості. Сонячні колектори (пласкі, трубчасті). 
Екологічні переваги і недоліки сонячної енергетики. Розвиток галузі і поширення 

сонячної енергетики. Перспективи сонячної енергетики.  
Сонячна електростанція. Типи сонячних електростанцій. СЕС баштового типу. СЕС 

тарельчатого типу. СЕС, що використовують фото батареї. СЕС, що використовують 
параболоциліндричні концентратори. СЕС, що використовують двигун Стірлінга. Комбіновані 
СЕС. Сонячно-вакуумні електростанції.  

Найбільші фотоелектростанціі на землі. СЕС в Криму. 
Тема 4. Гідроенергетика (гідроелектростанції, приливні електростанції, хвильові 

електростанції). Гідроенергетика в світі. Передісторія розвитку гідробудування. Переваги і 
недоліки гідроенергетики. Найбільші аварії та події.  

Гідроелектростанція (ГЕС). Особливості. Принцип роботи. Найбільші ГЕС у світі. 
Гідроелектростанції України. Найбільші гідроелектростанції світу. 

Гідроакумулююча електростанція (ГАЕС). Принцип роботи. Історія. ГАЕС України та 
колишнього СРСР. Росія (Кубанська ГАЕС, Загорська ГАЕС), Україна (Київська ГАЕС, 
Ташлицька ГАЕС (Південноукраїнський енергокомплекс), Дністровська ГАЕС, Канівська 
ГАЕС). Литва (Круонісская ГАЕС). 

Мала гідроелектростанція або мала ГЕС (МГЕС). Класифікація МГЕС. Мала 
гідроенергетика по країнах. Потенціал в Україні. 

Хвильова електростанція. Історія використання енергії хвиль. Перша хвильова 
електростанція. Параметри електростанції. Пристрій і принцип дії. Перспективи проекту. Інші 
хвильові електростанції, що експлуатуються і споруджуються. Плюси і мінуси хвильової 
енергетики. Потенціал енергетики хвильової енергетики. 

Приливна електростанція (ПЕС). Принцип дії припливних електростанцій. Плюси і 
мінуси приливної енергетики. Потенціал припливної енергетики.  

Осмотична електростанція. Принцип дії. Переваги та недоліки технології. Потенціал та 
перспективи осмотичної енергетики. 

Тема 5. Енергія земних надр. Геотермальна енергетика. Ресурси геотермальної 
енергетики. Переваги і недоліки геотермальної енергетики. Геотермальна електроенергетика в 
світі (Ісландія, США, Філіппіни, Мексика, Італія, Ісландія. Кенія, Росія). Класифікація 
геотермальних вод (по температурі, по мінералізації (сухий залишок), за загальною жорсткістю, 
за кислотністю , рН, за газовим складом, за газонасиченістю). Петротермальная енергетика. 

Геотермія. Геотермічний градієнт. Гідротермальні процеси. 



Геотермальна електростанція ( ГеоЕС або Геотес ). Принцип роботи. Переваги та 
недоліки технології. Потенціал геотермальної енергетики. 

Тема 6. Воднева енергетика та інші види енергії. Виробництво водню. Парова 
конверсія природного газу  метану. Газифікація вугілля. Використовуючи атомну енергію. 
Електроліз води. Водень з біомаси. 

Малі стаціонарні додатки. Стаціонарні застосування. Транспортні додатки. Воднева 
автомобільна інфраструктура. Мобільні паливні елементи. Воднева енергетика в світі. 
Водневий автомобіль та інші види транспорту. Перспективи водневої енергетики. Переваги та 
недоліки технології. Потенціал водневої енергетики. 

Приклади державних програм розвитку водневої енергетики (Південна Корея, Індія, 
США, Ісландія, Південно-Африканська Республіка) 

Ядерна енергетика (Атомна енергетика). Ядерна енергія. Атомна електрична станція.  
Відмова від ядерної енергетики.  Виведення з експлуатації енергоблоків АЕС. Ядерне паливо. 
Керований термоядерний синтез. Ядерні реактори СРСР, Європи, США, України. Список АЕС 
світу. Безпека. Економічне значення. Недоліки атомної енергетики. 

Біоенергетика. Біомаса . Когенераційні установки. 
Біопаливо. Види біопалив. Покоління рослинних біопалив. Види палив. 
Тверде біопаливо. Рідке біопаливо (біоетанол, біометанол, біобутанол, диметиловий 

ефір, біодизель, біопаливо другого покоління). Газоподібне паливо (біогаз, біоводень, метан). 
Біопаливо третього покоління. Вуглеводні. Недоліки різних видів біопалива. 

Поширення. Біопаливо в Європі. Біопаливо в СНГ і Україні. Економічний ефект використання 
біопалива. Потенціал біопалива. Малі джерела енергії. Акумулятори, батарейки. Принципи 
роботи, хімічний склад. Вплив на природне середовище. Переваги і недоліки малих джерел 
енергії.  

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу. Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: доцент 
Компанець Е.В. 

VII.Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться 90 години (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

20 год., практичних – 24 год., самостійної роботи студентів – 46 год. 
VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

1. Екологічно безпечні джерела енергії. Частина 1. Традиційні джерела енергії: Навчальний 
посібник / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Чернівці: Рута, 2005. – 64 с. 

2. Екологічно безпечні джерела енергії. Частина 2. Відновлювані джерела енергії: Навчальний 
посібник / Я. Ю. Тевтуль, І. А. Вінклер. – Чернівці: Рута, 2006. – 80 с. 

3. Сиротюк М. Поновлювані джерела енергії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. – 248с. 
4. Чучуй В.П. Альтернативні джерела енергії /С.М.Умінський, С.В. Інютін. – Одеса: ТЕС, 

2015. – 234 с. 
IX. Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 
оцінювання модульної контрольної роботи, виконання самостійної роботи. 

Підсумковий контроль: залік у VІІ семестрі. 
 

 
 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОПОЛІТИКА» 
 

I.Основна мета засвоєння курсу сформувати знання, уміння, навички планування і 
реалізації екологічної політики на регіональному та глобальному рівнях. 

II.Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даної спеціальності. 
Охорона навколишнього середовища, економіка підприємства, збалансоване 
природокористування, організація і управління в екологічній діяльності. 

III.Завдання дисципліни. Головними завданнями дисципліни є: сформувати у студентів 
екологічних спеціальностей громадянську позицію і усвідомлення професійної відповідальності 
за прийняття рішень, їх самореалізацію в умовах зростаючої свободи економічного, 
політичного і світоглядного вибору, вироблення умінь і навичок відстоювати та захищати свої 
права, реалізовувати особисті і групові інтереси через представницькі політичні інститути; 
сформувати теоретичні знання щодо становлення та історичного розвитку екологічної політики 
в Україні та Світі; розкрити особливості системи практичних підходів до реалізації екологічної 
політики; показати можливості застосування засобів та інструментів розробки та здійснення 
екологічної політики на сучасному етапі розвитку суспільства. 

IV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 
1. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем.  
2. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 
Результати навчання: 
1. Уміння формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства.  
2. Уміння пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів.  
3. Уміння формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в сфері екології. 
V. Короткий зміст дисципліни. 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики. Основні 
поняття та методи дослідження екологічної політики. Об’єкт, суб’єкт, предмет екологічної 
політики. Завдання екополітики. Методи дослідження. Рівні екологічної політики. Розвиток 
понятійно-категоріального апарату екологічної політики. Висхідні поняття екологічної 
політики. Входження екології у сферу політики. Екологізація політики і політизація екології. 
Екологічна політика як суспільна діяльність. Об’єктивність та суперечність економічних й 
екологічних інтересів суспільства. Підходи до визначення екологічної політики. Наукове 
розуміння екологічної політики. 

Тема 2. Зумовленість екологічної політики кризовим станом. Екологічні кризи та 
катастрофи: їх походження та сутність. Теорія та ознаки екологічних криз, катастроф. Поняття, 
сутність, типологія та форми екологічних криз. Походження екологічних криз. Загальнонаукове 
тлумачення екологічних криз. Класифікація екологічних криз. Геологічні кризи минулого. 
Соціальні аспекти екологічної кризи. Екологічна криза цивілізації як об’єктивне відображення 
суперечностей суспільства і природи. Екологічна криза як криза духовності. Протиріччя 
соціального (історичного) і геологічного (природного) часу як визначальний чинник 
екологічної кризи. Релігійні, культурні, політичні та соціальні причини екологічної кризи. 
Сучасна науково-технічна революція і глобальна екологічна криза.  

Тема 3. Особливості кризового стану природних екосистем. Атрибутивні ознаки 
кризового стану планетарних екосистем: Різке погіршення атмосферного стану планети. 
Викиди отруйних речовин. Порушення енергетичного балансу планети. «Парниковий ефект». 



Деформація озонового шару землі («Озонова діра»). Зростання запиленості. Зменшення 
інтенсивності освітлення планети. Мутагенне забруднення навколишнього середовища. 
Захворювання та загибель рослин. Зменшення кількості тварин та місць їх поширення. 
Скорочення біорізноманіття. 

Тема 4. Детермінованість екологічної політики формами природокористування. 
Екологічна політика у фокусі еволюції основних форм природокористування. Привласнююче 
природокористування. Продукуюче природокористування. Інноваційне природо-користування. 
Ноосферне (інформаційно-конструктивістське) природокористування. Сутність неолітичної, 
промислової та наукової революцій. Особливості природокористування в епоху індустріалізму. 
Усвідомлення світовою громадськістю необхідності проведення екологічної політики. 

Тема 5. Зміст, структура та інструментарій екологічної політики. Мета екологічної 
політики. Мета наукова і функціональна. Можливості досягнення поставленої мети. Механізм 
цілепокладання. Базис та засоби реалізації екологічної політики. Структура базису екологічної 
політики: система правових норм; спосіб організації суспільного виробництва; виробничо-
технологічний потенціал природокористування; екологічна культура суспільства. Арсенал 
засобів здійснення екологічної політики. Основні напрями та механізм здійснення екологічної 
політики. Морфологічний блок виміру екологічної політики: цілепокладання (склад завдань 
природоохоронного потенціалу, вибір ефективних шляхів його використання); комплекс 
регулюючих впливів (правового, економічного, інформаційно-технологічного і світоглядного 
зрізу); рівні управління (особистість, колектив, підприємство, галузь, регіон, країна). Критерії 
ефективності екологічної політики. Оцінка ступеня досягнення поставленої мети – критерій 
ефективності для всього комплексу заходів екологічної політики. Основні загально-системні 
умови успішної екологічної політики. 

Тема 6. Суб’єкти екологічної політики. Держава як головний суб’єкт екологічної 
політики. Правове та технологічне регулювання екологічною діяльністю. Роль бізнесу і 
підприємств у стійкому розвитку і захисті навколишнього середовища. Чинники екологічності 
правової демократичної держави. Політичні організації як суб’єкт екологічної політики. 
Екологічна складова діяльності політичних партій. Ідеологія та тактика партій “зелених”. 
Громадяни, спеціалізовані і наукові заклади як суб’єкти  екологічної політики. Природні права 
людини на здорове природне середовище. Зацікавленість і готовність громадян у здійсненні 
екологічної політики. Роль наукових та спеціалізованих закладів і організацій в охороні 
довкілля. 

Тема 7. Екологічна компетентність влади. Екологічна криза як криза діючих 
механізмів адаптації соціуму навколишньому соціальному і природному середовищі. 
Управлінська, плюралістична та колективна види екологічної політики, їх специфіка. 
Об’єктивні чинники зростання екологічної компетентності влади. Політизація екології й 
екологізація політики. Екологічний характер сучасної правової держави. Корегування  питання 
власності. Переробка сміття і захоронення агресивних виробничих відходів. Включення питань 
захисту навколишнього природного середовища до Конституції. Роль Екологічного 
Міністерства. Критерії ефективності заходів законодавчої влади щодо збереження довкілля. 
Задачі влади щодо прийняття управлінських рішень, які мають суттєві  екологічні наслідки. 
Відповідальність державної влади як основа в системі управління. Цільові функції соціально 
значимого екорозвитку. Задачі органів управління національним і регіональним екорозвитком. 
Основні умови переходу  до концепції екорозвитку. Основні положення концепції ”розумної 
владності ”людини над природою. 

Тема 8. Принципи формування екологічної політики. Принцип як закон руху і 
логічний вираз пізнання. Принцип як первинне джерело і центральне поняття. Складнощі 
формування принципів екологічної політики. Сутність основних природоохоронних принципів. 
Принцип історизму, суспільної доцільності, системності, комплексності. 

Тема 9. Екологічна політика в Україні. Державний контроль за дотриманням 
екологічного законодавства. Державний екологічний моніторинг. Державна екологічна 
експертиза. Еколого-економічна реформа в Україні. Основні напрями державної політики в 



Україні в галузі охорони довкілля. Проблеми переходу на модель сталого розвитку. 
Формування регіональної екологічної політики. 

Тема 10. Роль Європейського Союзу у формуванні екологічної політики. Розвиток 
екологічної політики на глобальному рівні. Огляд процесу розвитку Європейською спільнотою 
політики охорони довкілля. Структурні підрозділи Європейського Союзу та їх завдання у сфері 
охорони довкілля. Екологічна діяльність міжнародних організацій. Політика міжнародних 
екологічних організацій та фондів. 

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу. 
Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: професор 
Волошина Н.О., доцент Лапига І.В. 

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

20 год., практичних – 24 год., самостійної роботи студентів - 46 год. 
VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

1. Дьомкін В.О. Вступ до екологічної політики: Навчальний посібник / В. О. Дьомкін. - К.: 
Тандем, 2000. – 194 с. 

2. Заржицький, О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики 
України: Монографія / О.С. Заржицький. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 
200 с. 

3. Синякевич І. М. Інструменти екополітики: теорія і практика :Навчальний посібник / 
 І.М. Синякевич. — Львів.: ЗУКЦ, 2003. – 188 с. 

4. Шибко В.Я. Екологія і політика: Навчальний посібник / В. Я. Шибко. - К.: Либідь, 1991. - 
136 с. 
IX. Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 
оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: залік у VІІ семестрі. 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 
 

І. Основна мета засвоєння курсу сформувати знання, уміння, навички планування і 
реалізації екологічної політики на регіональному та глобальному рівнях. аналізувати різні 
визначення соціальної екології та її предмету; розуміти підстави різних трактувань предмета 
соціальної екології; виробити і формулювати (в усній та письмовій формі) власне трактування 
предмета соціальної екології; 

ІІ. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. Дисципліна «Соціальна екологія» дозволяє набути студентам додаткових 
фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленої фахової підготовки і тісно 
пов’язана з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни. Головними завданнями дисципліни є: сформувати у 
студентів громадянську позицію і усвідомлення професійної відповідальності за прийняття 
рішень, їх самореалізацію в умовах зростаючої свободи економічного, політичного і 
світоглядного вибору, вироблення умінь і навичок відстоювати та захищати свої права, 
реалізовувати особисті і групові інтереси через представницькі політичні інститути; 
сформувати теоретичні знання щодо становлення та історичного розвитку екологічної політики 
в Україні та світі; розкрити особливості системи практичних підходів до реалізації екологічної 
політики; показати можливості застосування засобів та інструментів розробки та здійснення 
екологічної політики на сучасному етапі розвитку суспільства. 

ІV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 

1. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 
транскордонних екологічних проблем.  

2. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 
3. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства 

Результати навчання: 
1. Уміння формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства.  
2. Уміння пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 

проектів.  
3. Уміння формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в сфері екології. 
V. Короткий зміст дисципліни. 
Тема 1. Соціальна екологія. Предмет, об’єкт, мета і завдання дисципліни. Людина і 

суспільство як суб'єкти екологічних відносин.  
Тема 2. Соціальні небезпеки і шляхи їхнього вирішення. Соціальні небезпеки і шляхи 

вирішення їх. Формуванню сучасних систем соціального захисту. Забезпечення безпеки від дії 
небезпечних та шкідливих факторів під час діяльності людини.  

Тема 3. Екологія життєвого середовища. Соціально-побутове середовище. Трудове 
середовище. Рекреаційне середовище. Типи поведінки людини  в природньому і 
урбанізованому середовищі. Соціально-техногенні небезпеки у сучасному урбанізованому 
середовищі.  

Тема 4. Загальна характеристика природних еконебезпек і боротьба з ними. Безпека 
в надзвичайних ситуаціях. Класифікація надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру. Правила поведінки людини в умовах небезпеки. Економічний аспект екологічної 
небезпеки. Управління  

Тема 5. Антропогенний вплив на довкілля. Соціальні наслідки забруднення 
атмосфери, грунтів, гідросфери. Проблеми відходів як соціальна категорія. Еколого зумовлені і 
соціально небезпечні хвороби. 



Тема 6. Формування соціоекологічної культури. Екологічне виховання, екологічна 
освіта і їхнє значення для формування екологічної культури, екологічної свідомості і 
екологічного мислення, необхідних для організації ефективного управління соціальною і 
екологічною безпекою. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу. Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: доцент 
Шевченко В.Г. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

12 год., практичних – 12 год., самостійної роботи студентів - 66 год. 
VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

1. Соціальна екологія : взаємодія суспільства і природи : навчалний посібник / Микола 
Миколайович Назарук . – Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013 . 
– 346 с. 

2. Ситаров В.А. Социальна экология: Уч. пособие / В.А. Ситаров, В.В. Пустовойтов. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. 280 с. 

3. Социальная экология : [учеб.-метод. пособие] / А. Н. Нов- городцева ; [науч. ред. 
Г.Б. Кораблева] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 76 с. 

ІХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у VІІІ семестрі. 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«КСЕНОЕКОЛОГІЯ» 

 
I. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні уявлення та знання майбутніх 

спеціалістів-екологів про вплив екзогенних ксенобіотиків на живі організми, їх реакцію на дію 
небезпечних хімічних речовин, механізми пристосування організмів до дії ксенобіотиків та 
протидії їм.  

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даної спеціальності. 
Дисципліна «Ксеноекологія» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при 
опануванні циклу дисциплін поглибленої фахової підготовки і тісно пов’язана з дисциплінами 
фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки.  

III. Завдання дисципліни полягає у формуванні комплексу знань в області ксеноекології; 
дати основні найважливіші характеристики ксенобіотиків; їхній вплив на людину і біоту, 
вивчити розподіл ксенобіотиків у навколишньому середовищі; шляхи боротьби з забрудненням 
навколишнього середовища ксенобіотиками та методи зменшення впливу. 

IV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 
1. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та 

виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю. 
2. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього 

середовища. 
3. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем. 
Результати навчання: 
1. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування.  

2. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 
3. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження 

на довкілля. 
V. Короткий зміст дисципліни. 

Тема 1. Загальні відомості про ксеноекологію як навчальну дисципліну. Предмет 
ксеноекології та її місце в системі природничих наук. Негативні наслідки впливу токсикантів: 
бластомогенна, мутагенна, ембріотоксична, тератогенна дія. Екологічний ризик. Основні 
поняття ксеноекології. Історія розвитку ксеноекології. Вклад українських вчених у розвиток 
наукових основ ксеноекології.    

Тема 2. Класифікація ксенобіотиків та їх токсична дія. Класифікація ксенобіотиків. 
Загальна характеристика токсичної дії. Взаємодія організму і ксенобіотика. Виведення 
ксенобіотиків з організму. 

Тема 3. Шляхи проникнення та виведення екотоксикантів. Визначення 
екотоксикокінетики та екотоксикодинаміки. Фактори, що впливають на екотоксикокінетику та 
екотоксикодинаміку. Проникнення та адсорбція. Фази розвитку токсичного ефекту дії 
токсиканта на біологічні об’єкти. Виведення токсикантів та фактори, що йому сприяють. 
Розподіл, відкладення та біотрансформація токсикантів. Чинники, що впливають на долю 
токсиканта. Види взаємодії та стадії трансформації токсиканта.Сенсибілізація. Екотоксичний 
антагонізм токсикантів. Показники токсикокінетики. 

Тема 4 . Чинники самоочищення середовища від токсичних речовин. Абіотичні та 
біотичні чинники очищення. 

Тема 5. Екологізація господарської діяльності людини. Забруднення довкілля 
ксенобіотиками. Діагностика забруднення навколишнього середовища. Нормування 
антропогенного забруднення. Екологічно безпечні засоби боротьби з бур’янами і шкідниками 



VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу. 

Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: доцент 
Шевченко В.Г. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться 90 години (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

12 год., практичних – 12 год., самостійної роботи студентів - 66 год. 
VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

1. Цудзевич Б.О., Столяр О.Б., Калінін І.В., Юкало В.Г. Ксенобіотики: накопичення, 
детоксикація та виведення з живих організмів. Монографія. – Київ- Тернопіль, 2012. – 384 с. 

2. Воронов С.А., Стецишин Ю.Б., Панченко Ю.В., Васильєв В.П. Токсикологічна хімія 
харчових продуктів та косметичних засобів. – Львів: Вид. Львівськ. політех., 2010. – 316 с. 

3. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг 
экотоксикантв. – М.: Химия, 1996. 319 с. 

ІХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 

2-х модульних контрольних робіт, виконання самостійної роботи. 
Підсумковий контроль: залік у VIII семестрі. 
 



ДИСЦИПЛІНИ ТРЕТЬОГО ЦИКЛУ 

 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ » 

 
I. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні  навичок розробки екологічних 

програм різних типів і рівнів, в різних галузях екології, економіки та природокористування для 
збереження, примноження і раціонального використання природних багатств окремих 
територій, адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому. 

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даної спеціальності. 
Дисципліна «Розробка екологічних програм» дозволяє набути студентам додаткових фахових 
компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленої фахової підготовки і тісно пов’язана 
з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки.  

III. Завдання дисципліни полягає у формулюванні мети, принципів формування і 
реалізації екологічних програм, проведенні ініціювання програми та впроваджувати її в 
екологічну, економічну та природоохоронну практику. 

IV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 
1. Здатність інформувати громадськість про стан  екологічної безпеки та збалансованого 

природокористування. 
2. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем.  
3. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 
Результати навчання: 
1. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями 

та/або екологічними проектами. 
2. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 
3. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління 

та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 
4. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду в сфері екології. 
5. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 

проектів.  
6. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та 

формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 
V. Короткий зміст дисципліни. 
Тема 1. Предмет і завдання навчальної дисципліни. Основна законодавча база на 

основі якої створюються екологічні програми. 
Тема 2. Поділ екологічних програм на місцеві, регіональні, галузеві, державні 

(національні), їх характеристика. 
Тема 3. Визначення мети розроблення та виконання екологічних програм. Основні 

принципи формування і реалізації програм (комплексність, альтернативність, керованість, 
взаємоузгодженість, цільова спрямованість на досягнення кінцевих результатів у встановлені 
терміни. 

Тема 4. Замовники екологічних програм. Документація, перелік заходів та завдань з 
визначенням виконавців, строків виконання, обсягів та джерел фінансування. 

Тема 5. Розрахунок економічних, соціальних, екологічних результатів виконання 
програми та її ефективності. Прогнозні оцінки впровадження і поширення результатів 
виконання програми. 



Тема 6. Управління та контроль за виконанням цільових програм. Припинення 
виконання екологічних програм. 

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу. 
Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: професор 
Волошина Н.О., доц. Лапига І.В. 

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться 90 години (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 20 

год., практичних – 22 год., самостійної роботи студентів – 48 год. 
VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні (щорічно).  
2. Положення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади про 

розробку та виконання екологічних програм (щорічні). 
ІХ. Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 
2-х модульних контрольних робіт, виконання самостійної роботи. 

Підсумковий контроль: залік у VI семестрі. 
 

 



АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО» 
 

I. Основна мета засвоєння курсу полягає у наданні знань про основні положення, 
принципи, методи й особливості здійснення екологічного маркетингу та органічного 
виробництва. 

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даної спеціальності. 
Дисципліна «Екологічний маркетинг та органічне виробництво» дозволяє набути студентам 
додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленої фахової 
підготовки і тісно пов’язана з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та 
професійної підготовки.  

III. Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ екологічного маркетингу 
й та органічного виробництва, новітніх інструментів формування і реалізації комплексу 
екологічного маркетингу на різних рівнях, набуття практичних навичок застосування  
маркетингових методів і прийомів на ринку екологічних товарів. 

IV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 
1. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління. 
2. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем.  
3. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами. 
Результати навчання: 
1. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування.  

2. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 
3. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 
4. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду в сфері екології. 
5. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 

проектів. 
V. Короткий зміст дисципліни. 
Тема 1. Концепція екологічного маркетингу в контексті сталого розвитку. 

Визначення, історія розвитку маркетингу. Характеристика основних концепцій і етапів 
розвитку маркетингу. Виникнення та сутність екологічного маркетингу. Концепція 
екологічного маркетингу та соціально-етичного маркетингу в контексті сталого розвитку. 
Місце екологічного маркетингу в системі маркетингу і менеджменту.  

Тема 2. Тенденції розвитку екологічного маркетингу. Тенденції розвитку екологічного 
маркетингу. Система екологічного маркетингу. Поведінка покупців на ринках екологічно чистої 
продукції.  

Тема 3. Типи споживачів в екологічному маркетингу. Типи споживачів в екологічному 
маркетингу. Екологізація потреб. Еволюція людських потреб. Еволюція екологічних потреб – 
основні 4 етапи розвитку. Загальнонаціональні екологічні інтереси. Попит на екологічну 
продукцію. Стимулювання екологічного попиту.  

Тема 4. Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними і 
іноземними підприємствами. Європейський досвід застосування екологічного маркетингу. 
Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними і іноземними 
підприємствами. Екологічно відповідальний бізнес. Корпоративна соціальна відповідальність. 
Маркетингові комунікації. Екологічний PR. Екологічна реклама. 



Тема 5. Екологічно чистий продукт: види, властивості, критерії розпізнання. 
Напрями розвитку ринку екологічних товарів і послуг в Україні і світі. Нормативно-правова 
база ринку екологічних товарів і послуг. Просування екологічно чистої продукції. Екологічно 
чистий продукт: види, властивості, критерії розпізнання. Життєвий цикл товару. 
Екомаркування та вимоги до упаковки. Зелені бренди. 

Тема 6. Роль держави у розвитку екологічного маркетингу. Екологія і ринкова 
економіка. Роль держави у розвитку екологічного маркетингу. Фінансування екологічних 
програм і планів. Природно-ресурсні платежі. Витрати на охорону навколишнього середовища. 
Теоретичні засади економічного регулювання екологічної діяльності підприємств. Формування 
екологічної політики компанії. Екологічний маркетинг на виробництві, переваги. Оптимізація 
інструментів економічного мотивування екологізації виробництва. 

VI.Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу. 
Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: професор 
Волошина Н.О., доц. Лазебна О.М. 

VII.Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться 90 години (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

12 год., практичних – 24 год., самостійної роботи студентів – 54 год. 
VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

1. Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І., Дідович А.П. Екологічний маркетинг: Навч. посібник. 
– Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 248 с. 

2. Екологічний маркетинг: навч.посіб./О.В.Прокопенко. – К.: Знання, 2012. – 319 с. 
3. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. Посіб. / за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: 

Університетська книга, 2004. – 976 с. 
4. Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / за аг.ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 206. – 400 с. 
5. Ілляшенко С.М. Екологічний маркетинг/ С.М. Ілляшенко, О.В.Прокопенко // Економіка України. 

– 2003. - № 12.- С.56-61. 
6. Алексеенко О.Д. Экологический маркетинг как новая философия бизнеса // Механізм 

регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація 
виробництва. – Суми: Вид-во СумДУ. Вип. 2’2000. – С. 283-285. 
IX.Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 
2-х модульних контрольних робіт, виконання самостійної роботи. 

Підсумковий контроль: залік у VIІІ семестрі. 
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