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«Організація екологічної діяльності в АПВ» є дисципліною вибірковою
при підготовці студентів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 101 «Екологія».
Метою дисципліни є вивчення сучасного стану організації екологічної діяльності на сільськогосподарських підприємствах.
Завданнями вивчення дисципліни «Організація екологічної діяльності в
АПВ» є сформувати у студентів основи теоретичної підготовки та набуття практичних навичок в організації екологічної діяльності, боротьби з екологічно-небезпечним станом навколишнього середовища.
У результаті вивчення дисципліни отримують здатність вирішувати складні завдання і проблеми професійної діяльності з водних біоресурсів та аквакультури у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення
інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Здатність до критичного порівняння основних концепцій розвитку аграрної економіки, на які спирається сучасна економічна наука і практика макрорегулювання на державному рівні.
Здатність творчо та критично мислити, застосувати філософські знання у
процесі виконання наукового дослідження, оволодіти методологією наукового
пізнання, логікою та культурою наукової дискусії.
Загальний обсяг дисципліни – 90 годин, з них 30 годин аудиторних занять
(15 годин лекцій і 15 годин практичних занять) та 60 годин самостійної роботи.
Структура навчальної дисципліни
Теми лекційних занять
Теми практичних занять
Тема 1. Основні поняття та закони екології
Предмет, об’єкт та система основних понять екології. Структура сучасної екології. Основні екологічні
закони та принципи
Тема 2. Екологічні фактори
Тема 3. Кругообіг енергії та біогенних елементів в
Виникнення і розвиток великого і
природі
малого колообігів речовин та енерТема 4. Атмосфера. Забруднення атмосфери. Гло- гії у межах біосфери
бальні екологічні проблеми

Тема 5. Гідросфера. Забруднення гідросфери. Способи очищення стічних вод

Організмовий рівень функціонування екосистем

Тема 6. Літосфера. Забруднення літосфери
Тема 7. Забруднення довкілля та здоров'я людини.
Нормування якості стану довкілля

Порівняльний аналіз різних екоморфів (екологічних груп) живих організмів за відношенням до дії основних екологічних факторів

Тема 8. Екологічні проблеми сільського господарс- Біотичні та антропогенні чинники
тва
середовища

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Підсумковим контролем є залік.

