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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Загальна екологія” складена  

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста    

напряму (спеціальності) Прикладна екологія  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни вивчення теоретичних основ  та 

законів екології та її галузевих підрозділів.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Загальна екологія” є 

однією з провідних у системі базової вищої освіти при підготовці фахівців-

екологів,  яка забезпечує формування базових екологічних знань, формування 

здатності оцінювати сучасний екологічний стан, основ екологічного мислення 

професійного фахівця. «Загальна екологія» є підґрунтям майже для всіх 

підфрактальних і галузевих (спеціальних) дисциплін за напрямком «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

Серед них: «Економіка природокористування», «Екологія людини», «Основи 

екологічного права та експертизи», «Раціональне природокористування та 

охорона довкілля», «Методи еколого-геологічних досліджень» тощо. В той же 

час існує значна кількість навчальних дисциплін, що забезпечують формування 

знань та умінь із конкретних модулів професійного спрямування, це: «Вища 

математика», «Фізика», «Аналітична хімія», «Органічна хімія», «Фізико-

хімічний аналіз», «Біологія», «Геологія з основами геоморфології», «Метеорологія 

і кліматологія», «Гідрологія з основами гідрогеології», «Ґрунтознавство», «Вступ 

до спеціальності» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовий модуль І «Екологія як природнича наука» 

 Змістовий модуль ІІ «Аутекологія (факторіальна екологія)» 

 Змістовий модуль ІІІ «Демекологія» 

 Змістовий модуль ІV «Сінекологія – екологія угруповань» 

 Змістовий модуль V «Біогеоценологія» 

 Змістовий модуль VІ «Біосферологія» 
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 Змістовий модуль VІІ «Екологія і практична діяльність людини» 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Основною метою викладання навчальної дисципліни "Загальна екологія" є 

отримання базових знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну 

теоретично-прикладну наукову галузь, визначення її місця у системі природничих і 

гуманітарних наук, з'ясування ролі та особливостей системного підходу в екології, 

формування у студентів уявлень про єдність усіх компонентів та елементів 

навколишнього середовища, необхідності оптимізації взаємодії людини і природи, 

значна увага приділена факторіальній екології, екології популяцій, угруповань, вченню 

про екосистеми, екологічну безпеку. Висвітлюються також питання глобальної 

екології (вчення про біосферу), впливу практичної діяльності людини на екологію, 

правові аспекти охорони навколишнього природного середовища 

 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є: 

 формування у студентів екологічного світогляду; 

 вивчення механізмів адаптації організму до середовища існування і 

регуляції чисельності популяцій; 

 вивчення взаємовідносин між представниками різних видів; 

 пізнання біологічного різноманіття і механізмів його підтримання; 

 дослідження популяційних і продукційних особливостей різних екологічних 

груп живих організмі; 

  вивчення процесів, що протікають у біосфері, з метою підтримання її 

стійкості; 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні положення та структуру екології; 

 основні закони екології та її галузевих підрозділів;  

  основні закономірності розвитку біосфери та її складові елементи; 
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  особливості формування та розвитку екосистем; 

  рівні організації живої матерії; 

  особливості формування просторової структури популяцій; 

  трофічну структуру біоценозу; 

  найважливіші екологічні проблеми планети; 

 особливості впливу практичної діяльності людини на стан навколишнього 

середовища; 

 особливості вплив природних надзвичайних ситуацій на стан 

навколишнього середовища; 

 правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. 

 

вміти: 

 аналізувати вивчений матеріал; 

 використовувати здобутий теоретичний матеріал на практиці; 

 орієнтуватися в екологічних проблемах, що виникають на локальному, 

регіональному та глобальному рівнях; 

  оцінювати стійкість екосистем різного рангу; 

  оцінювати вплив негативних антропогенних факторів на організм 

людини;  

 знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації; 

 ефективно користуватися екологічними довідниками, національними 

законодавчими і нормативними документами; 

 вести природоохоронну роботу серед населення; 

 робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; 

 популяризувати екологічні знання. 

 

 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135  години 3,75 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль І «Екологія як природнича наука» 

 

ТЕМА 1 Становлення екології як самостійної науки 

1.1 Історичний нарис становлення екології як самостійної науки 

1.2 Взаємодія суспільства та природи. Розвиток природоохоронної діяльності 

1.3 Рівні організації живої матерії. 1.4 Структура сучасної екології її галузеві 

підрозділи. Мета, завдання, об’єкт вивчення сучасної екології.  

1.5 Методи досліджень в екології та методи дослідження екологічних систем.  

1.6 Техніка збору та обробки інформації.  Загальна схема вивчення екосистем. 

Метод моделювання в екології. 

1.7 Проблематика екологічних досліджень 

1.8 Екологія як комплексна міждисциплінарна галузь знань (теоретичні засади, 

практичні аспекти та екопроектування тощо) 

1.9 Екологія – теоретична база заходів з охорони природи. 

 

ТЕМА 2 Базові закони екології 

2.1 Основа екологічних законів 

2.2 Зміст екологічних законів 

 

Змістовий модуль ІІ «Аутекологія (факторіальна екологія)» 

 

ТЕМА 1 Середовище існування 

1.1 Поняття про середовище існування – природне. Параметри оцінки якості 

природного середовища існування 

1.2 Водне, ґрунтове, повітряне, соціальне середовище існування 

 

ТЕМА 2 Екологічні фактори 

2.1 Поняття про екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів. 

2.2 Вплив екологічних факторів на живі організми. 

2.2.1 Енергія сонця. 
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2.2.2 Температура. 

2.2.3  Вологість. 

2.2.4  Газовий склад атмосфери. 

2.2.5  Едафічні фактори. 

2.3 Лімітуючі фактори. Закон мінімуму Лібіха. 

2.4 Взаємодія екологічних факторів. Закон толерантності Шелфорда 

2.5 Біотичні фактори. Зоогенні чинники. Фітогенні чинники. 

2.6 Форми біотичних відносин: конкуренція, паразитизм, аменсалізм, симбіоз, 

коменсалізм, алелопатія, хижацтво. 

2.7 Закони термодинаміки в екології  

2.8 Антропогенні фактори: позитивна та негативна дія 

 

Змістовий модуль ІІІ «Демекологія» 

 

ТЕМА 1 Організація на популяційному рівні 

1.1 Визначення терміну «популяція» та його сучасна трактовка 

1.2 Природні механізми ізоляції окремих популяцій: територіальні та репродуктивні 

1.3 Практичне значення вивчення популяційної структури виду 

 

ТЕМА 2 Динаміка популяцій 

2.1 Народжуваність. Смертність. Біотичний потенціал. Щільність популяції. Вплив 

природних факторів на чисельність особин у популяції 

 

ТЕМА 3 Структура популяцій 

3.1 Просторова структура популяцій (рівномірна, групова, випадкова) 

3.2 Вікова структура популяцій 

3.3 Статева структура популяцій 

3.4 Ієрархічна структура популяцій 

3.5 Практичне значення знань про структуру популяцій 

 

ТЕМА 4 Типи взаємовідносин між популяціями 
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4.1 «Хижак – жертва» та «паразит – господар». Методи обліку особин у популяціях 

4.2 Коливання та регуляція чисельності популяції 

4.3 Зростання чисельності популяції, криві виживання та зростання.  

4.4 Практичне значення вчення про популяцію 

 

Змістовий модуль ІV «Сінекологія – екологія угруповань» 

 

ТЕМА 1 Біоценози 

1.1 Біоценози, їх таксономічний та функціональний склад. Критерії біоценозів. 

Систематика біоценозів. Асоціації біоценозів. Формації біоценозів. Біоценотичний тип 

 

ТЕМА 2 Структура біоценозу 

2.1 Трофічна структур біоценозу. Ланцюги живлення. Трофічні рівні. Продуценти, 

консументи, редуценти 

2.2 Просторова структура угруповання: вертикальна, горизонтальна. Екотоп 

2.3 Екологічна структура біоценозу. Механізми, що забезпечують цілісність 

біоценозів 

2.4 Видова структура біоценозів. Визначення видового складу біоценозу. Видове 

насичення біоценозу. Оцінка кількісного співвідношення між видами в біоценозі: 

методи абсолютного обліку (числові прямі, шкальні прямі, непрямі), методи 

відносного обліку 

 

ТЕМА 3 Концепція біотичного угруповання 

3.1 Концепція біотичного угрупування 

 

ТЕМА 4 Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного         

домінування 

4.1 Зональний та градієнтний підходи при аналізі біоценозів 
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ТЕМА 5 Екологічна ніша 

5.1 Визначення терміну «екологічна ніша». Реалізована та потенційна екологічні 

ніші. Практичне значення виділення екологічних ніш 

 

ТЕМА 6 Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин 

6.1 Гомеостаз та флуктуації біоценозу.  

6.2 Сукцесії в біоценозах: причини, первинні та вторинні сукцесії. Сукцесійні серії. 

Регресивні та прогресивні сукцесії. 

6.3 Клімаксний стан угруповання та фази сукцесії 

6.4 Моделі сукцесій. Ендодинамічні, екзодинамічні, антроподинамічні сукцесії. 

Практичне значення вивчення сукцесій 

6.5 Індикативне значення організмів 

 

Змістовий модуль V «Біогеоценологія» 

 

ТЕМА 1 Біогеоценологія – вчення про екосистеми 

1.1 Порівняльний аналіз понять «біогеоценоз» та «екосистема» 

1.2 Складові компоненти біогеоценозу та основні фактори, які забезпечують його 

існування (фітоценоз, зооценоз, мікоценоз, мікробоценоз, неорганічна речовина, 

органічні сполуки, кліматичний режим) 

1.3 Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. Втрати енергії 

при переході з одного трофічного рівня на другий 

1.4 Первинна продукція -— продукція автотрофних організмів. Екологічна 

ефективність екосистем 

1.5 Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії 

1.6 Загальні принципи стійкості екосистем, принцип А. Ле Шательє 

 

ТЕМА 2 Екосистеми світу 

2.1 Класифікація екосистем 

2.2 Тундри 

2.3 Лісові екосистеми помірного поясу 
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2.4 Вічнозелений тропічний дощовий ліс 

2.5 Степи 

2.6 Пустелі 

2.7 Болота 

2.8 Водні екосистеми 

 

Змістовий модуль VІ «Біосферологія» 

 

ТЕМА 1 Поняття про біосферу 

1.1 Визначення терміну «біосфера» 

1.2 Структура біосфери. Речовина біосфери: жива речовина, біогенна речовина, 

косна речовина, біокосна речовина, радіоактивна речовина, космічна речовина. 

Розподіл життя у біосфері. Парабіосферні зони. 

1.3 Геохімічна робота живої речовини та властивості живої речовини, рух живої 

речовини (пасивний, активний). Функції живої речовини в біосфері за В.І. 

Вернадським 

 

ТЕМА 2 Енергетичний баланс біосфери 

2.1 Енергія: кінетична, земних надр, сонячна. Планетарний потік енергій. Основні 

напрямки потоку енергії на Землі. Класифікація екосистем за рівнем надходження 

енергії в екосистеми 

 

ТЕМА 3 Біогеохімічні цикли та кругообіг елементів у біосфері 

3.1 Великий (геологічний) та малий (біогенний) цикли. Біогеохімічні цикл – 

визначення. Види міграції хімічних елементів. Циклічність БГХ циклів 

3.2 Біогеохімічний цикл вуглецю 

3.3 Біогеохімічний цикл азоту 

3.4 Біогеохімічний цикл фосфору 

3.5 Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосферою 
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Змістовий модуль VІІ «Екологія і практична діяльність людини» 

 

ТЕМА 1 Екологія і практична діяльність людини 

1.1 Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та 

її вплив на біосферу.  

1.2 Техногенно-екологічна безпека України 

1.3 Форми і механізми деградації біосфери. Вплив промислового та 

сільськогосподарського виробництва на біосферу 

1.4 Природні та техногенні небезпечні явища і процеси 

1.5 Екологічна безпека як основа сталого розвитку 

 

    ТЕМА 2 Правові аспекти охорони навколишнього середовища 

2.1 Система екологічного законодавства України 

2.2 Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища 

2.3 Екологічні права та обов’язки громадян щодо охорони навколишнього природного 

середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

2.4 Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища 
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3. Рекомендована література 
 

 

Базова 

1. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: теоретичні 

основи і практикум. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – 

Львів: «Новий світ-2000», «Магнолія плюс», 2004. – 231с. 

2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: 

Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 309 с. 

3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки – К.: Знання-Прес, 2002. – 331с. 

4. Власов, П. П. Краткий курс экологии: учебное пособие/П. П. Власов, М. В. 

Орлова, Н. В. Тарасенков. – СПб.: СПГУТД, 2010. – 134 

5. Воронков Н.А Основы общей экологии: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. Пособие для учителей. - М.: Агар, 1999. - 96 с. 

6. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: Учебник. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.  -  256 с. 

7. Жук Л.В. Основи екології: Конспект лекцій  для студентів базових напрямів 

6.060101 «Будівництво», 6.170203 «Пожежна безпека».  – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 96с. 

8. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посібн. — 

К.: Каравела, 2006. — 368 с. 

9. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с 

10. Катков М. В.  Основи  екології: Конспект  лекцій (для  студентів 3  курсу денної  

форми  навчання  та 2  курсу  заочної  форми  навчання  за  напрямом підготовки 

6.070101 Транспортні  технології» (за  видами  транспорту) / Авт.:  М. В. Катков; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2009. - 67 с..   

11. Николайкин Н. И. Экология: Учеб. для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. 

Николайкина, О. П. Мелехова. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2004. — 624 

с: ил. 

12. Основы  экологии  и  охраны  окружающей  среды:  учебное пособие /  В.В.  

Болятко.,  В.М.  Демин,  В.В.  Евланов, А.И. Ксенофонтов,  О.Г.  Скотникова;  

под  общей  редакцией А.И. Ксенофонтова. - М.: МИФИ, 2008. - 320 с.  
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13. Петрук В. Г. Основи екології. Курс лекцій. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 133 с. 

14. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий Світ», 2003. – 248 с. 

15. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: теоретичні 

основи і практикум. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – 

Львів: «Новий світ-2000», «Магнолія плюс», 2004. – 231с. 

16. Акимова Т.А., Кузьмин A.П., Хаскин В.В.   Экология. Природа - Человек - 

Техника: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 343 с.  

 

 

Допоміжна 

1. Павлов А. Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность 

жизнедеятельности. Учеб. пособие / А. Н. Павлов. – М.: Высш. Шк.., 2005. – 343 

с. 

2. Білявський Г.О. Основи екології Навчальний посібник / К.: Либідь, 2006.- 408 c. 

3. Воронов, Г. А. Введение в экологию и природопользование: учеб. пособие/Г.А. 

Воронов; Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – 133с. 

4. Е. В. Зандер К 84 Рациональное природопользование: конспект лекций. /Е. В. 

Зандер, В. П. Злодеев, И. С. Пыжев, М. В. Кобалинский, К. В. Симонов. 

Сибирский федеральный университет. Красноярск: 2008. 206 с. 

5. Экология и природопользование:  учеб.  пособие  / Под ред. д-ра геогр. наук, 

проф. В.М. Разумовского.  –  СПб.  : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с.  
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4. Інформаційні ресурси 

 

 

1. Бібліотека КНТІІС ОНАХТ 

2. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького [Електронний ресурс] 

URL: http://odnb.odessa.ua/ 

3. Экологическая литература [Електронний ресурс] URL: 

http://medien.ru/ekologicheskaya-literatura 

4. Материалы по инженерной экологии [Електронний ресурс] URL: 

http://engineering-ecology.narod.ru/ 

5. Електронна бібліотека підручників [Електронний ресурс] URL: 

http://eduknigi.com/  

7. Вікіпедія – свободна енциклопедія [Електронний ресурс] URL: 

http://ru.wikipedia.org/ 

8. Каталог електронних підручників [Електронний ресурс] URL: 

http://lib.mdpu.org.ua/kat.html 

9. Лекции - Основы экологии и охраны природы [Електронний ресурс] URL: 

http://gendocs.ru/v31933/ 

10.Національний класифікатор робітничих професій [Електронний ресурс] URL: 

http://www.kadrovik01.com.ua/dk_01_11_2010.html 

11.  Міністерство екології та природних ресурсів [Електронний ресурс] URL: 

http://newtest.menr.gov.ua/ 

 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: семінарські заняття 

для виявлення рівня знань, що засвоюються студентами, іспит як підсумкова 

форма контролю. 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання:   поточний контроль - тестовий, 

письмовий, усний 

 

  

 

http://lib.mdpu.org.ua/kat.html
http://newtest.menr.gov.ua/

