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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Програма передбачає використання  компетентностей, як парадигми 
сучасної  вищої освіти. Програма поєднує навчальні дисципліни, які формують 
компетентності: фундаментальна – «Загальна екологія та неоекологія», базова 
(«ключова») - «Екологія спорту», спеціальна – «Природоохоронна  діяльність 
та екологічне інспектування в галузі спорту», а також компетентність з 
організації та методології наукових досліджень - «Методологія та організація 
наукових досліджень» (екологія та охорона навколишнього середовища; 
магістратура).  

Фахове випробування зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 
спеціалізація – «Екологія спорту» проводиться  у формі тестування. 

 
Розділ І. Загальна екологія та неоекологія. 

 
    Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Загальна екологія та 
неоекологія».   

Мета викладання дисципліни. Основні завдання, термінологічні поняття і 
принципи. Зв’язок загальної екології  та неоекології з іншими екологічними 
науками. Основні екологічні закони, аксіоми, правила. Методологічні 
особливості сучасної загальної екології та неоекології. 

Тема 2. Біосфера та її становлення.  
Становлення біосфери та її  характеристика. Жива речовина та її 
характеристика. Екологічні чинники довкілля: біотичні та абіотичні. Типи 
взаємовідносин між організмами. Перспективи подальшого розвитку біосфери 
планети Земля. 

Тема 3. Ноосфера. Стратегія сталого розвитку.  
Витоки  ідеї про ноосферу. Сучасні підходи до ідеї ноосфери. 

Екологічний виклик і сталий  розвиток. Індикатори сталого  розвитку. Стратегія 
сталого  розвитку, її основні складові: економіка, соціологія, екологія. Критерії 
та індикатори сталого  розвитку Основні проблеми  для досягнення процесу 
гармонійного розвитку. Значення стратегії сталого  розвитку для галузі спорту. 

Тема 4. Екосистеми,   їх види та особливості.  
Визначення терміну «екосистема» як основного поняття та положення в 

сучасній екології. Класифікація екосистем. Основні принципи функціонування 
екосистем. Біотична структура екосистем. Ланцюги живлення та екологічні 
«піраміди» в екосистемах. Еволюція та сукцесія екосистем. Проблема стійкості 
та життєздатності екосистем в сучасних умовах, в тому числі антропогенних. 
Екосистемні послуги, їх основні види (регуляторні, забезпечуючи, культурні, 
інформаційні)  та їх використання для задоволення потреб в послугах  в 
сучасному суспільстві. Антропогенні екосистеми, їх особливості та 
використання в людській  діяльності в тому числі у галузі  спорту. 
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Тема 5. Популяції та їх особливості. 
Визначення терміну «популяція». Просторова  та  вікова структура 

популяції. Ареал популяції та його зміни.  Проблема стійкості популяцій. 
Особливості  поняття «популяція» у людини, як соціально-біологічного виду. 
Ареал популяцій у людини та його зміни в сучасному світі. Значення адаптації 
на  рівні популяції, в тому числі у людини як соціально-біологічного виду. 
Врахування значення положень про популяції  в людській діяльності в тому 
числі в галузі спорту. 
 

Розділ 2.  Екологія спорту. 
 

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Екологія спорту», місце 
екології спорту серед екологічних наук. 

Предмет та завдання дисципліни «Екологія спорту». «Екологія спорту»  
як галузева екологічна наука і напрямок практичної діяльності в галузі спорту. 
Принципи та правила «Екології спорту». Місце «Екології спорту» серед 
екологічних наук та спортивної науки. Екологічна політика МОК з охорони 
навколишнього середовища. «Концепція сталого розвитку: екологія і спорт», її 
основні положення. Значення та місце «Екології спорту» в природоохоронній 
діяльності в галузі спорту. 
 Тема 2. Екосистеми та екосистемні послуги в галузі спорту, їх 
значення для спортивної діяльності. 

Екосистеми  для занять спортом – одне з основних понять  екології 
спорту як галузевої екологічної науки так і сфери практичної діяльності, їх 
значення для практики спорту. Основні види природних та антропогенних 
екосистем  в галузі спорту. Природоохоронні заходи, що застосовуються для 
збереження та відновлення екосистем, які використовуються  в галузі спорту. 
Екологічна безпека при використанні екосистем у сфері спорту. Регуляторні  
екосистемні послуги як основні в спорті, їх значення для спортивної діяльності 
та перспективи подальшого застосування. 

Тема 3. Спортивні парки та зелені зони спортивних комплексів як 
основні природно-антропогенні  об’єкти в  екології спорту. 
 Спортивні парки як одні з основних об’єктів в екології спорту. Види 
спортивних парків. Екологічні вимоги до спортивних парків: екологічна 
безпека, вимоги до використання рослинності,  розташування спортивних 
об’єктів та інших об’єктів  інфраструктури спортивної галузі на території 
парків.. Ситуаційний та генеральний плани спортивних парків. Складання 
екологічного паспорту на спортивні  парки. Принципи та підходи до 
екологічної оцінки та проведення екологічної експертизи спортивних парків.  
Зелені зони спортивних комплексів, екологічні вимоги до них, особливості їх 
екологічної оцінки.  

Тема 4. Екологічна безпека спортивної діяльності. 
Загальні положення теорії екологічної безпеки людської діяльності. 

Методологія та основні принципи організації екологічної безпеки спортивної 
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діяльності. Основні функції системи організації екологічної безпеки спортивної 
діяльності. Основні небезпечні екологічні чинники довкілля, які можуть 
становити загрозу щодо порушень   екологічної безпеки. Алгоритм організації 
екологічної безпеки спортивної діяльності. 

Тема 5. «Зелені» стандарти та їх значення для галузі спорту. 
«Зелені» екологічні стандарти та їх значення для сфери спорту. 

Міжнародні стандарти екологічного будівництва: LEED,  BREAM,  Green Star,  
DGNB та їх значення для галузі спорту. «Зелена електроенергія», Міжнародні 
нормативи з екологічного ресурсозберігаючого будівництва та їх значення в 
спортивній практиці.  

 
Розділ 3. Природоохоронна діяльність та екологічне інспектування в 

галузі спорту. 
 
Тема 1. Природоохоронна діяльність та її значення. 
Природоохоронна діяльність, її значення для збереження живої природи 

та стану довкілля.  Галузева природоохоронна діяльність. Природоохоронна 
діяльність у галузі спорту, її особливість. Роль МОК, НОК України у 
природоохоронній діяльності в галузі спорту. Обов’язки суб’єктів  
господарювання щодо використання природних  ресурсів, в тому числі і в сфері 
спорту (ст.153 «Господарського кодексу України»). 

Тема 2. Природоохоронне інспектування та його значення. 
Природоохоронне інспектування як один з видів та напрямків   

природоохоронної діяльності, його місце та значення в охороні навколишнього 
середовища та живої природи. Природоохоронне інспектування: мета, завдання 
та порядок проведення. Система природоохоронного інспектування, її  
напрямки (державне та громадське інспектування). Екологічна  
(природоохоронна) служба на об’єктах  сфери виробництва (підприємства) та 
обслуговування, її задачі. Посадові обов’язки та права  інспектора з охорони 
природи (еколога - менеджера) екологічної служби  об’єктів сфери виробництва 
та обслуговування, в тому числі і сфери  спорту. 

Тема 3. Природоохоронне інспектування стану абіотичних об’єктів 
довкілля. 

Природоохоронне інспектування абіотичних об’єктів та його значення для 
вирішення проблеми охорони навколишнього середовища. Особливості 
природоохоронного інспектування абіотичних об’єктів в галузі спорту. 
Природоохоронне інспектування абіотичних об’єктів: стану атмосферного 
повітря, стану води водойм, ґрунту, в тому числі у галузі спорту. 

Тема 4. Природоохоронне інспектування стану, використання та 
відтворення рослинних ресурсів. 

Природоохоронне інспектування стану, використання та відтворення 
рослинних ресурсів. Природоохоронне інспектування стану, використання та 
відтворення рослинних ресурсів в інфраструктурі спорту:  спортивних парків, 
зелених зон спортивних комплексів, захисних смуг. Природоохоронний 
контроль: стану рослинності, видового складу рослинності та його 
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відповідності  спортивній діяльності, антропогенних навантажень на 
рослинність, екологічної безпеки використання рослинних ресурсів в 
спортивній діяльності. 

Тема 5. Природоохоронне інспектування стану та відтворення 
тваринного світу. 

Природоохоронне  інспектування стану та відтворення тваринного світу. 
Природоохоронне інспектування  стану та відтворення тваринного світу в 
спортивних парках та зелених зонах спортивних комплексів. Екологічна 
безпека тваринного світу для спортивної діяльності. 
 

Розділ 4. Методологія та організація  наукових досліджень (екологія та 
охорона навколишнього середовища; магістратура). 

 
Тема 1. Методи дослідження, які використовуються в екології. 
Методи для виконання експертних досліджень, вимоги до них.  Методи 

для проведення наукових досліджень, вимоги до них. Основні методи оцінки 
стану навколишнього середовища та живої природи: хімічні, фізичні, фізико-
хімічні, біохімічні. Методи для проведення екологічної оцінки (екодіагностики) 
стану територій та акваторій об’єктів спортивної інфраструктури: екологічного 
обстеження, екологічного експерименту, екологічної  експертизи, екологічного 
моделювання. Методи екологічного прогнозування, їх види. Методи екологічної 
освіти, їх види та  застосування, в тому числі у галузі спорту. 

Тема 2. Організація та методологія екологічної оцінки 
(екодіагностики) територій та акваторій об’єктів спортивної 
інфраструктури: спортивні парки, зелені зони спортивних комплексів. 

Загальні принципи організації  та методологія проведення екологічної 
оцінки (екодіагностики)  стану територій та акваторій, які використовуються для 
спортивної діяльності. Алгоритм проведення екологічної оцінки 
(екодіагностики) територій та акваторій: планування досліджень, проведення 
екодіагностики, аналіз та обробка результатів досліджень, висновки та 
рекомендації за результатами  оцінки, прогнозування подальшої ситуації. 
 Тема 3. Екологічна оцінка (екодіагностика) територій, які 
використовуються в спортивній діяльності. 
 Екологічна оцінка територій на придатність занять спортом: визначення  
режиму температури, швидкості руху, вологості,  тиску атмосферного повітря  
та парціального тиску кисню. Визначення наявності потенційно небезпечних 
природних явищ: землетрусів, цунамі, торнадо, ураганів, вивержень вулканів, 
сходження лавин, каменепадів, селів, а також наявності  отруйних  рослин та 
небезпечних тварин. 

Тема 4. Екологічна оцінка (екодіагностика) акваторій, які 
використовуються в  спортивній діяльності. 

Екологічна оцінка акваторій стосовно придатності до занять спортивною 
діяльністю: температурний та хвилевий режим, солоність води, наявності 
небезпечних абіотичних та біотичних   об’єктів. 
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Критерії оцінювання знань абітурієнтів 
 Максимальна оцінка за правильні відповіді на питання тестового 
завдання – 100 балів. Екзаменаційний білет (тестове завдання) з фахового 
випробування зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація 
«Екологія спорту» складається з 4-х рівнів завдань, кожен з яких включає 
чотири питання: перше питання відноситься до  розділу  «Загальна екологія», 
друге – до  розділу «Екологія спорту», третє  –  до розділу «Природоохоронна 
діяльність та  екологічне інспектування в галузі спорту» і четверте – до розділу 
«Методологія та організація наукових досліджень» (екологія та охорона 
навколишнього середовища; магістратура).  

Правильна відповідь на кожне питання першого рівня оцінюється в 
чотири бали. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 
першого рівня – 16 балів. 

Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в пۥять 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання другого 
рівня – 20 балів. 

Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в шість 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього 
рівня – 24 бали. 

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в 
десять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 
четвертого рівня – 40 балів. 

Загальна оцінка за тестування складається із суми балів, одержаних за 
правильні відповіді на  питання чотирьох рівнів складності. 

 
№ завд./рівень І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень  
1 4 5 6 10  
2 4 5 6 10  
3 4 5 6 10  
4 4 5 6 10  
Загальна 
кількість балів 

16 20 24 40 100 
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