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1. Опис кредитного модуля 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Галузь знань 

    . 10 Природничі науки . 
(шифр і назва) 

Назва дисципліни,  

до якої належить кредитний 

модуль 

«Загальна екологія» 
 

Форма навчання 

денна 
(денна / заочна)

 

 Спеціальність 

              101 Екологія          . 
(шифр і назва)

. 

 

Кількість  

кредитів ECTS  

6,0 
 

 
Статус кредитного модуля 

 

загальної підготовки 
 
 

Спеціалізація 

         Екологічна безпека     . 
(назва)

 

Кількість  

розділів  

4 

 

 

Цикл до якого належить 

кредитний модуль 

базової підготовки за 

вибором студентів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній ступінь 

.              бакалавр              . 

Індивідуальне завдання  

відсутнє 
(вид)

 

Рік підготовки 1 
 

Семестр 1 
 

Загальна кількість годин 

180 
 

Лекції 

54 год. 
 

Практичні (семінарські) 

36 год. 
 

Лабораторні (комп’ютерний 

практикум) 

0 год. 
 

Тижневих годин: 
 

аудиторних –  5 

СРС – 5 

 

 

Самостійна робота 

90 год., 

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання 

0 год. 
 

Вид та форма семестрового 

контролю 

письмовий екзамен 
(екзамен / залік / диф. залік; 

усний / письмовий / тестування тощо) 

 

Робочу програму кредитного модуля «Загальна екологія» складено відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 

101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека»  

Кредитний модуль належить до циклу загальної базової підготовки за вибором 

студентів. 

Предмет кредитного модуля «Загальна екологія» – це структура та сукупність 

різноманітних зв’язків, що виникають між середовищем існування та живими 

організмами, що його населяють. Крім того, до сфери компетенції екології як науки 
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входить вивчення надорганізменних систем (популяцій, угруповань, екосистем, 

біосфери) та виявлення механізмів підтримання їх стійкості у просторі та часі. 

Сучасна екологія – складна багатогранна дисципліна, яка поєднує інженерно-

математичні, природничі, гуманітарні та соціальні науки з метою пошуку шляхів 

оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення 

нових методів збереження біосфери планети. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна екологія»  це дисципліна, на знанні 

основ якої в подальшому ґрунтується викладання таких дисциплін як 

«Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Радіоекологія»,  

«Ландшафтна екологія», «Урбоекологія», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», 

«Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Екологія 

людини», «Утилізація та рекуперація відходів», «Екологічна безпека», «Екологічна 

експертиза», «Економіка природокористування», «Організація та управління в 

природоохоронній діяльності» та ін., оскільки дисципліна «Загальна екологія» 

забезпечує засвоєння студентами основ фундаментальної екології як теоретичного 

підґрунтя охорони навколишнього середовища. 

 Викладання «Загальної екології» ведеться також у тісній взаємодії з 

викладанням таких дисциплін як «Вступ до фаху», «Біологія» та «Хімія з основами 

біогеохімії», що забезпечує краще розуміння студентами окремих фундаментальних 

природничо-наукових засад та принципів, а отже і вищу ефективність засвоєння 

зазначених дисциплін. 

В цілому, дисципліна «Загальна екологія» формує поняттєво-категорійний, 

теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони 

навколишнього середовища та дисциплін, пов'язаних із захистом довкілля в різних 

галузях виробництва; організацією природоохоронних заходів на рівні установ, 

відомств, організацій, регіонів, держави та на міжнародному рівні. 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

2.1. Метою вивчення даного кредитного модуля є формування у студентів 

базових уявлень про екологію як міждисциплінарну науку, що визначає шляхи 

ефективного співіснування техносфери та біосфери для подальшого кваліфікованого 

управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, 

установ та організацій. Відповідно до поставленої мети, підготовка бакалаврів 

вимагає формування у студентів наступних здатностей: 

 спостереження, аналізу та узагальнення щодо основних екологічних процесів 

та тенденцій, що відбуваються в довкіллі; 

 оцінювання характеру і направленості негативних впливів промислового та 

сільськогосподарського виробництва на природні комплекси та їх 

компоненти; 

 уміння встановити причини таких впливів і запропонувати систему заходів 

щодо їх обмеження та/або запобігання; 

 орієнтування в основних проблемах прикладної екології з метою здійснення 

природоохоронної діяльності в різних галузях виробництва та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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життєдіяльності суспільства для впровадження концепції сталого розвитку в 

усі сфери сучасного життя. 

 

2.2. Основні завдання кредитного модуля. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння 

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- екологічних термінів та понять, що входять до переліку програмних питань; 

- завдань, що стоять перед теоретичною та прикладною екологією; 

- основних екологічних законів; 

- структури популяцій та біоценозів; 

- властивостей та типів екосистем;  

- особливостей трофічних взаємин;  

- структури, складу та функцій біосфери;  

- причин виникнення комплексу глобальних екологічних проблем та шляхів 

їх вирішення. 

уміння: 

- коректного використання екологічних термінів в різних контекстах; 

- опису екологічної ситуації за допомогою сучасної термінології; 

- використання екологічних законів для розв’язання конкретних практичних 

завдань; 

- визначення характеру адаптацій у організмів в залежності від умов 

середовища; 

- оцінки антропогенного тиску та рівня забрудненості середовища шляхом 

визначення видової різноманітності та стану організмів; 

- орієнтування в основних проблемах прикладної екології з метою вибору 

оптимальних шляхів їх вирішення; 

- визначення негативних факторів техногенного впливу на навколишнє 

середовище з метою їх попередження або зменшення. 

досвід: 

- обговорення сутності та можливих шляхів вирішення екологічних проблем з 

метою здійснення природоохоронної діяльності; 

- визначення основних негативних факторів антропогенного впливу на 

навколишнє середовище; 

- використання знання про біорізноманіття  для оцінки стійкості природних 

та техногенно змінених екосистем. 
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3. Структура кредитного модуля 

Назви розділів і тем 
Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

Лекції Практичні  СРС 
 

1 2 3 4 6 

Розділ 1. Аутекологія 

Тема 1. Предмет та завдання екології. 10 4 2 4 

Тема 2. Фактори середовища та їх 
характеристика 

16 6 4 6 

Тема 3. Основні середовища життя і 
адаптації до них організмів 

16 8 2 6 

Разом за розділом 1 42 18 8 16 

Розділ 2. Екологія популяцій 

Тема 1. Популяційна структура виду 3 2 – 1 

Тема 2. Структура та динаміка популяцій 13 4 4 5 

Разом за розділом 2 16 6 4 6 

Розділ 3. Синекологія 

Тема 1. Екологія угруповань 7 2 2 3 

Тема 2. Біогеоценози та екосистеми 13 6 2 5 

Тема 3. Біосфера як найбільша екосистема 10 4 2 4 

Разом за розділом 3 30 12 6 12 

Розділ 4. Основні аспекти прикладної екології 

Тема 1. Головні структурні елементи 
довкілля та їх охорона 

33 14 6 13 

Тема 2. Основні джерела антропогенного 
забруднення довкілля: фізична, хімічна та 
біологічна складова  

24 4 10 10 

Разом за розділом 4 57 18 16 23 

МКР 5 – 2 3 

Екзамен 30 – – 30 

Всього годин  180 54 36 90 
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4. Лекційні заняття 

Лекційні заняття спрямовані на: 

 надання сучасних та цілісних знань з дисципліни «Загальна екологія», об’єм 

яких визначається цільовою установкою до кожної конкретної теми; 

 визначення сучасного рівня розвитку науки і техніки в області охорони 

довкілля та прогнозування їх розвитку на найближчі роки; 

 виховання у студентів професійно-ділових якостей і розвиток у них 

самостійного творчого мислення; 

 залучення студентів до процесу творчої роботи спільно з викладачем: аналізу 

інформації та генерування ідей; 

 використання методичних особливостей обробки матеріалу для кращого його 

розуміння та сприйняття (виділення головних думок і положень, підкреслення 

висновків, повторення їх у різних формулюваннях); 

 використання наочних елементів для сприйняття матеріалу: поєднання лекції з 

демонстрацією аудіовізуальних матеріалів, схем, таблиць та моделей; 

 роз'яснення всіх нововведених термінів і понять; 

 доступність для сприйняття даної аудиторією; 

 формування у студентів необхідної мотивації та зацікавленості у продовженні 

навчання в рамках самостійної роботи. 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Предмет та завдання екології. 

Предмет екології. Місце екології в системі інших наук. Аутекологія, 

популяційна екологія, синекологія. Екологія рослин, тварин, мікроорганізмів. 

Енвайронментологія. Соціоекологія.  

Література: 1 [10-24], 2 [8-9], 6 [5-17], 7 [12-14, 285], 8 [12-19]. 

Завдання на самостійну роботу: Намалювати схеми та скласти таблицю з 

відображенням різноманітних напрямків та підрозділів екології, її 

взаємодії з іншими науками та сфери компетенції екології.  

2 Основні терміни і поняття екології. 

Основні терміни і поняття екології. Природне середовища та його 

компоненти. Біологічний вид, популяція. Ареал і розповсюдження видів у 

його межах. Екологічна ніша. Екологічна система як центральне поняття 

екології. Властивості екосистем. 

Література: 1 [24-28], 2 [11-21], 6 [32-37], 7 [12-14], 25 [12-16, 22-35]. 

Завдання на самостійну роботу: Вивчити основні екологічні терміни та 

поняття. Підготувати доповідь щодо історії розвитку екології як науки та 

факти з історії взаємин людини та природи. Виписати основні екологічні 

закони. Звернути увагу на їх різноманіття. 
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3-5 Фактори середовища та їх характеристика 

Фактори середовища. Поняття про лімітуючий фактор. Екологічна 

валентність. Класифікація факторів середовища та загальні закономірності 

їхнього впливу на живі організми. Екологічна класифікація організмів. 

Абіотичні фактори. Температура. Вологість. Вітер. Атмосферний тиск. 

Промениста енергія. Класифікація ресурсів. Незамінні ресурси. Взаємозамінні 

ресурси. Їжа як головний ресурс. Біотичні фактори. Гомотипові і гетеротипові 

коакції. Нейтралізм. Негативні взаємодії: конкуренція, аменсалізм, хижацтво, 

паразитизм. Принцип конкурентного виключення. Позитивні взаємодії: 

коменсалізм, протокооперація, мутуалізм. 

Література: 2 [24-32], 3 [11-20], 6 [35-42], 18 [21-197], 25 [12-15]. 

Завдання на самостійну роботу: Повторити класифікацію екологічних 

факторів та екологічну класифікацію організмів. Опрацювати матеріал 

щодо кліматичних та орографічних факторів середовища та адаптацій 

організмів до цих факторів. Знайти інформацію та підготувати доповіді 

про стихійні лиха (урагани, повені, землетруси, зсуви, селі, виверження 

вулканів, цунамі і т.д.) та їхній вплив на довкілля. Повторити матеріал про 

основні типи взаємодії живих організмів між собою: внутрішньо- та 

міжвидові. Підготуватися до дискусій на теми: 1) „Людина як хижак: збір 

врожаю, рибальство, мисливство” та 2) „Паразити і хвороби, мутуалізм. Їх 

сутність, причини, наслідки”. 

6-9 Основні середовища життя і адаптації до них організмів 

Основні властивості водного середовища. Густина води, кисневий режим, 

сольовий режим, світловий режим. Специфічні пристосування гідробіонтів до 

життя у водному середовищі. Наземно-повітряне середовище існування. 

Еволюційне пристосування організмів до життя у цьому середовищі. Ґрунт як 

середовище життя. Живі організми як середовище життя. Життєві форми. 

Біологічні ритми. 

Література: 2 [34-36], 3 [20-24], 6 [48-51], 11 [63-127]. 

Завдання на самостійну роботу: Опрацювати матеріал щодо характерних 

особливостей водного середовища. Класифікація гідробіонтів та 

екологічних зон Світового океану. Скласти перелік глобальних 

екологічних проблем Світового океану, річок та підземних вод планети. 

Навести приклади раціонального та нераціонального водокористування. 

Повторити матеріал про особливості наземно-повітряного середовища та 

адаптації живих організмів до існування в ньому. Підготувати доповідь 

про глобальні екологічні проблеми атмосфери та про методи 

перешкоджання її забрудненню. Ґрунти як один з найважливіших природних 

ресурсів. Підготуватися до обговорення характерних особливостей 

ґрунтового середовища, його екологічного значення та проблем, 

пов’язаних з деградацією ґрунтів. Обґрунтувати необхідність проведення 

заходів для відтворення структури та родючості ґрунтів. Підготувати 

інформацію про біоіндикацію та методи екологічної діагностики.  
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10 Популяційна структура виду 

Унітарні і модулярні організми. Популяційна структура виду. Класифікації 

популяцій. Популяційні закони. 

Література: 6 [69-74], 8 [52-69], 11 [42-63], 14 [т.1, 45-57], 18 [197-255], 24 

[151-176]. 

Завдання на самостійну роботу: Підготувати доповіді про етологічну 

(поведінкову) структуру популяцій та соціальну ієрархію у тварин, що 

відносяться до різних систематичних груп.  

11-12 Структура та динаміка популяцій 

Екологія популяцій. Структура популяцій: статева, вікова, розмірна, 

просторова, екологічна, генетична. Динаміка популяцій. Біотичний потенціал. 

Народжуваність, смертність, швидкість росту. Гомеостаз популяції. Загальні 

закономірності регуляції чисельності популяції. Розселення рослин і тварин. 

Література: 3 [24-36], 6 [69-74], 8 [52-69], 11 [42-63], 14 [т.1, 45-57], 24 

[151-176]. 

Завдання на самостійну роботу: Підготувати доповіді про етологічну 

(поведінкову) структуру популяцій та соціальну ієрархію у тварин, що 

відносяться до різних систематичних груп. Підготуватися до дискусії про 

основні демографічні процеси та проблеми сучасності. Оцінити переваги 

та недоліки різних шляхів та моделей вирішення демографічних проблем.  

13 Екологія угруповань 

Екологія угруповань. Біотоп і біоценоз. Структура і властивості біоценозів. 

Розвиток біоценозів. Екологічні сукцесії. Серії і клімакс. 

Література: 2 [68-74], 3 [36-50], 6 [82-95], 7 [68, 72-73, 141], 22 [18-21]. 

Завдання на самостійну роботу: Знайти інформацію про використання 

знань про екологічні сукцесії на практиці. Підготувати доповіді на теми: 1) 

«Біологічні методи боротьби»; 2) «Життєвий цикл як один із 

найважливіших аспектів традиційної екології. Різноманітність життєвих 

циклів». 

14-16 Біогеоценози та екосистеми 

Біогеоценоз та екосистема. Структура екосистеми. Розвиток і еволюція екосистем. 

Гомеостаз екосистем. Харчові (трофічні) ланцюги і сітки. Пасовищні і детритні 

ланцюги. Екологічні піраміди. Піраміди чисел, біомас, енергії. Енергія в екосистемах. 

Потік енергії та продуктивність екосистем. Валова і чиста продуктивність. Первинна і 

вторинна продуктивність. Біоми як суперекосистеми. Основні наземні біоми. 

Екосистеми Світового океану. Їх фізико-хімічні особливості і біота. 

Література: 3 [50-53], 6 [102-107], 8 [211-219], 18 [255-352], 22 [21-24]. 
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Завдання на самостійну роботу: Підготуватися до обговорення типів 

наземних екосистем та розповсюдження головних співтовариств суші. 

Систематизувати інформацію про особливості та склад основних наземних 

біомів: тундри, тайги, хвойних лісів, листопадних лісів, степу, саванни, 

тропічних дощових лісів, пустель та напівпустель. 

17-18 Біосфера як найбільша екосистема 

Біосфера як найбільша екосистема. Структура біосфери. Еволюція біосфери. 

Біогеохімічні цикли. Кругообіг води та основних біогенних елементів. 

Література: 1 [34-59], 3 [54-63], 4 [3-121], 6 [102-110], 13 [89-114], 16 [19-41]. 

Завдання на самостійну роботу: Повторити та систематизувати лекційний 

матеріал. Замалювати схеми кругообігу води та основних біогенних 

елементів Підготувати доповіді: 1) „Еволюція біосфери” та 2) „Вчення В.І. 

Вернадського про ноосферу”.  

19-22 Головні структурні елементи довкілля та їх охорона  

Будова, газовий склад та фізико-хімічні властивості атмосфери. Глобальні 

проблеми атмосфери. Охорона повітряного середовища. Склад і будова 

гідросфери. Значення води для життя на Землі. Аномальні властивості води. 

Основні джерела водопостачання. Використання води в промисловості, 

комунальному та сільському господарстві. Глобальні проблеми гідросфери. 

Охорона водного середовища. Шляхи забруднення гідросфери та їх 

класифікація. Методи очищення води. Стічні води та їх знешкодження. 

Водопідготовка та проблеми забезпечення людства питною водою. Стан 

водних басейнів України. Структура і склад літосфери. Глобальні проблеми 

літосфери. Ґрунти та корисні копалини України. Проблема збереження ґрунтів 

в сільському господарстві. Техногенне забруднення ґрунтів. 

Література: 3 [63-67], 5 [т.1-2], 9 [64-65], 10 [18-21], 12  [5-521], 13 [116-

262], 15 [178-203], 17 [т. 1-2], 19 [кн. 1-2], 20 [т.1-4], 21 [9-15, 168-171]. 

Завдання на самостійну роботу: Методи очистки та знешкодження 

газоподібних відходів промислових виробництв. Кругообіг води в природі 

та водні ресурси Землі. Водні ресурси України: коротка характеристика та 

проблеми сучасності. Раціональне водокористування. Земні надра та їх 

охорона. Нові методи ведення сільського господарства в умовах України. 

Підготуватись доповіді: «Зміна клімату на планеті: причини та наслідки 

цього явища» та «Можливість використання геофізичної зброї». 

23-24 Глобальні екологічні проблеми біосфери Землі 

Форми та механізми деградації біосфери. Вплив промислового та 

сільськогосподарського виробництва на ці процеси. Охорона рослинного і 

тваринного світів. Цивілізоване використання природних угідь. Зелена книга 

охорони фауни. Наслідки антропогенного забруднення навколишнього 

середовища для тваринного світу. Червона книга. Охорона екосистем. 
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Література: 1 [60-131], 6 [116-189], 10 [117-176], 15 [195-203], 19 [кн. 1-

2], 20 [т.1-4], 21 [168-297]. 

Завдання на самостійну роботу: Вплив людини на глобальні біосферні 

процеси. Перспективи збереження різноманіття тварин і рослин в умовах 

існування, що швидко змінюються.  

25 Природні ресурси їх використання та охорона 

Класифікація природних ресурсів. Використання людством земельних угідь, 

лісів, води, повітря, мінеральних, енергетичних ресурсів та корисних копалин. 

Ресурсний цикл як антропогенний кругообіг речовин в біосфері. Основні 

відмінності та протиріччя між природним кругообігом речовин та 

антропогенним ресурсним циклом. 

Література: 6 [345-376], 8 [211, 225], 13 [117-189], 19 [кн. 1-2], 20 [т.1-4], 

21 [168-297]. 

Завдання на самостійну роботу: Підготуватись до дискусії «Природні 

ресурси – джерело існування людства. Можливості та перспективи 

використання альтернативних джерел енергії». 

26 Основні джерела антропогенного забруднення довкілля: фізична 

складова 

Вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я людини та розповсюдження даного 

фактора в сучасному світі. Радіобіологія та радіоекологія. Вплив електромагнітного та 

шумового забруднення середовища та їх віддалені наслідки. Екологічний вплив 

іонізуючого та електромагнітного випромінювання. 

Література: 3 [68-73], 13 [139-147], 17 [т.2], 23 [258-294]. 

Завдання на самостійну роботу: Вивчити основні одиниці вимірювання 

радіоактивності. Скласти таблицю, що відображає характеристику цих 

величин та їх співвідношення в системі СІ та внесистемних одиницях.  

27 Основні джерела антропогенного забруднення довкілля: хімічна та 

біологічна складові 

Хімічні техногенні забруднення довкілля. Особливості розповсюдження та 

накопичення хімічних забруднювачів в довкіллі та їх біологічна дія.  

Біологічне забруднення біосфери. 

Література: 1 [60-111], 2 [112-148], 3 [68-73], 5 [т.1-3], 10 [171-199], 12  

[5-521], 13 [116-262], 15 [178-203], 17 [т. 1-2], 21 [9-15, 168-171]. 

Завдання на самостійну роботу: Виникнення та поширення нових 

небезпечних хвороб як невід’ємна ознака сучасного світу. Екологічні 

причини та соціальні наслідки даного явища. Пріонна хвороба.  
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5. Практичні заняття 

В рамках викладання навчальної дисципліни «Загальна екологія» передбачено 

проведення практичних занять, які займають 40% аудиторного навантаження. На 

практичні заняття виносяться теми, які охоплюють широке коло питань. Вони 

дозволяють краще зрозуміти лекційний матеріал, опанувати методику екологічних 

розрахунків, з’ясувати вплив окремих груп забруднювачів на довкілля та оцінити 

ступінь екологічних ризиків. 

Зміст цих занять і методика їх проведення сприяють забезпеченню розвитку 

творчої активності особистості. Вони розвивають наукове мислення і здатність 

користуватися спеціальною термінологією, дозволяють перевірити знання, у зв'язку з 

чим даний вид роботи виступає важливим засобом оперативного зворотного зв'язку. 

Тому практичні заняття виконують не тільки пізнавальну і виховну функції, але 

покликані сприяти зростанню студентів як творчих працівників в області екології. 

Основні завдання циклу практичних занять:  

 допомогти студентам систематизувати, закріпити і поглибити знання 

теоретичного характеру в області екології та охорони довкілля; 

 навчити їх прийомам вирішення практичних завдань; 

 сприяти оволодінню студентами навичками та вміннями по виконанню 

екологічних розрахунків, графічних та інших видів завдань;  

 навчити студентів працювати з науковою та довідковою літературою, 

документацією і схемами; 

 сформувати вміння вчитися самостійно, допомогти опановувати методи, 

способи і прийоми самоосвіти та саморозвитку. 

 
№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Предмет та завдання екології 

Історія розвитку екології. Історія взаємин людини та природи. Основні 

екологічні закони та поняття. Їх різноманіття. 

Література: 1 [10-28], 2 [8-21], 3 [9-11] 6 [5-37], 7 [12-14, 285], 8 [12-19]. 

Завдання на самостійну роботу: Намалювати схеми та скласти 

таблицю з відображенням різноманітних напрямків та підрозділів екології, 

її взаємодії з іншими науками та сфери компетенції екології. Вивчити 

основні екологічні терміни та поняття. Підготувати доповідь щодо історії 

розвитку екології як науки та факти з історії взаємин людини та природи. 

Виписати основні екологічні закони. Звернути увагу на їх різноманіття. 

2-3 Фактори середовища та їх характеристика 

Кліматичні та орографічні фактори середовища та адаптації до них організмів. 

Стихійні лиха (урагани, повені, землетруси, зсуви, селі, виверження вулканів, 

цунамі і т.д.) та їхній вплив на довкілля. Різноманіття та основні типи 

взаємодії живих організмів. Внутрішньовидова конкуренція, міжвидова 

конкуренція. Людина як хижак: збір врожаю, рибальство, мисливство. 

Паразити і хвороби, мутуалізм. Їх сутність, причини, наслідки. 
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Література: 2 [24-32], 3 [11-20], 6 [35-42], 18 [21-197], 25 [12-15]. 

Завдання на самостійну роботу: Повторити класифікацію екологічних 

факторів та екологічну класифікацію організмів. Опрацювати матеріал 

щодо кліматичних та орографічних факторів середовища та адаптацій 

організмів до цих факторів. Знайти інформацію та підготувати доповіді 

про стихійні лиха (урагани, повені, землетруси, зсуви, селі, виверження 

вулканів, цунамі і т.д.) та їхній вплив на довкілля. Повторити матеріал про 

основні типи взаємодії живих організмів між собою: внутрішньо- та 

міжвидові. Підготуватися до дискусій на теми: 1) „Людина як хижак: збір 

врожаю, рибальство, мисливство” та 2) „Паразити і хвороби, мутуалізм. Їх 

сутність, причини, наслідки”. 

4 Основні середовища життя і адаптації до них організмів 

Характерні особливості живої матерії, організмів. Теорії виникнення життя 

на Землі. Еволюція біосфери. Еволюція людини. 

Література: 2 [34-36], 3 [20-24], 6 [48-51], 11 [63-127]. 

Завдання на самостійну роботу: Опрацювати матеріал щодо характерних 

особливостей водного середовища. Класифікація гідробіонтів та 

екологічних зон Світового океану. Скласти перелік глобальних 

екологічних проблем Світового океану, річок та підземних вод планети. 

Навести приклади раціонального та нераціонального водокористування. 

Повторити матеріал про особливості наземно-повітряного середовища та 

адаптації живих організмів до існування в ньому. Підготувати доповідь 

про глобальні екологічні проблеми атмосфери та про методи 

перешкоджання її забрудненню. Ґрунти як один з найважливіших природних 

ресурсів. Підготуватися до обговорення характерних особливостей 

ґрунтового середовища, його екологічного значення та проблем, 

пов’язаних з деградацією ґрунтів. Обґрунтувати необхідність проведення 

заходів для відтворення структури та родючості ґрунтів. Підготувати 

інформацію про біоіндикацію та методи екологічної діагностики.  

5-6 Структура та динаміка популяцій 

Взаємний вплив соціумів людей (мікро- та макропопуляцій) та 

навколишнього середовища. Етологічна або поведінкова структура 

популяцій. Соціальна ієрархія у тварин. Основні демографічні процеси та 

проблеми сучасності. Шляхи вирішення демографічних проблем. 

Література: 3 [24-36], 6 [69-74], 8 [52-69], 11 [42-63], 14 [т.1, 45-57], 18 

[197-255], 24 [151-176]. 

Завдання на самостійну роботу: Підготувати доповіді про етологічну 

(поведінкову) структуру популяцій та соціальну ієрархію у тварин, що 

відносяться до різних систематичних груп. Підготуватися до дискусії про 

основні демографічні процеси та проблеми сучасності. Оцінити переваги 

та недоліки різних шляхів та моделей вирішення демографічних проблем.  
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7 Екологія угруповань 

Екосистемні закони. Теорія чисельності видів. Закономірності різниці в 

кількості організмів. Використання знань про екологічні сукцесії на практиці. 

Біологічні методи боротьби. Життєвий цикл як один із найважливіших 

аспектів традиційної екології. Різноманітність життєвих циклів. 

Література: 2 [68-74], 3 [36-50], 6 [82-95], 7 [68, 72-73, 141], 22 [18-21]. 

Завдання на самостійну роботу: Знайти інформацію про використання 

знань про екологічні сукцесії на практиці. Підготувати доповіді на теми: 1) 

„Біологічні методи боротьби”; 2) „Життєвий цикл як один із 

найважливіших аспектів традиційної екології. Різноманітність життєвих 

циклів”. 

8 Біогеоценози та екосистеми 

Типи наземних екосистем. Розповсюдження головних співтовариств суші. 

Біоми: тундра, тайга, хвойні ліси, листопадні ліси, степ, саванна, тропічні 

дощові ліси, пустелі та напівпустелі. 

Література: 3 [50-53], 6 [102-107], 8 [211-219], 18 [255-352], 22 [21-24]. 

Завдання на самостійну роботу: Підготуватися до обговорення типів 

наземних екосистем та розповсюдження головних співтовариств суші. 

Систематизувати інформацію про особливості та склад основних наземних 

біомів: тундри, тайги, хвойних лісів, листопадних лісів, степу, саванни, 

тропічних дощових лісів, пустель та напівпустель. 

9 Біосфера як найбільша екосистема 

Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу. 

Література: 1 [34-59], 3 [54-63], 4 [3-121], 6 [102-110], 13 [89-114], 16 [19-41]. 

Завдання на самостійну роботу: Повторити та систематизувати лекційний 

матеріал. Замалювати схеми кругообігу води та основних біогенних 

елементів Підготувати доповіді: 1) „Еволюція біосфери” та 2) „Вчення В.І. 

Вернадського про ноосферу”.  

10-12 Головні структурні елементи довкілля та їх охорона 

Зміна клімату на планеті: причини та наслідки цього явища. Можливість 

використання геофізичної зброї. Отруйні речовини. Історія виникнення та 

використання отрут. Бойові отруйні речовини різного механізму дії. Тероризм 

з використанням отруйних речовин.  

Література: 3 [63-67], 5 [т.1-2], 9 [64-65], 10 [18-21], 12  [5-521], 13 [116-

262], 15 [178-203], 17 [т. 1-2], 19 [кн. 1-2], 20 [т.1-4], 21 [9-15, 168-171]. 

Завдання на самостійну роботу: Методи очистки та знешкодження газоподібних 

відходів промислових виробництв. Кругообіг води в природі та водні ресурси 

Землі. Водні ресурси України: коротка характеристика та проблеми сучасності. 

Раціональне водокористування. Земні надра та їх охорона. Нові методи ведення 
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сільського господарства в умовах України. Підготуватись доповіді: «Зміна 

клімату на планеті: причини та наслідки цього явища» та «Можливість 

використання геофізичної зброї». Вплив людини на глобальні біосферні процеси. 

Перспективи збереження різноманіття тварин і рослин в умовах існування, що 

швидко змінюються. Підготуватись до дискусії «Природні ресурси – джерело 

існування людства. Можливості та перспективи використання альтернативних 

джерел енергії». 

13-17 Основні джерела антропогенного забруднення довкілля: фізична, 

хімічна та біологічна складова  

Вплив на людину фізичних чинників біосфери. Шумове забруднення 

довкілля та його вплив на здоров’я та самопочуття. Ультрафіолетове 

опромінення та механізми захисту від нього. Вплив хімічних забруднень на 

організм людини та біосферу. Вплив на людину важких металів. Пестициди, 

ПАВи, діоксини як небезпечні забруднювачі довкілля. Побутова хімія і 

здоров’я людей (миючі засоби, будівельні матеріали, синтетичний одяг, 

посуд з полімерних матеріалів та ін.). Наркотичні засоби та їхній вплив на 

здоров’я людини. Алкоголь та паління як фактори впливу на нервову 

систему. Харчові домішки та їх вплив на організм: консерванти; барвники; 

підсилювачі смаку та ін. Проблема ГМО. Екологічне маркування. Біотичні 

впливи як потенційно небезпечні фактори довкілля. Природні отрути тварин, 

рослин та мікроорганізмів. Отруйні рослини. Допомога при отруєнні 

рослинами. Мікотоксини як продукти вторинного метаболізму мікроміцетів. 

Антибіотики та проблеми виникнення резистентності до них. Пріони. 

Література: 1 [60-111], 2 [112-148], 3 [68-73], 5 [т.1-3], 10 [171-199], 12  [5-

521], 13 [139-147], 15 [178-203], 17 [т. 1-2], 21 [9-15, 168-171], 23 [258-294]. 

Завдання на самостійну роботу: Вивчити основні одиниці вимірювання 

радіоактивності. Скласти таблицю, що відображає характеристику цих 

величин та їх співвідношення в системі СІ та внесистемних одиницях. 

Виникнення та поширення нових небезпечних хвороб як невід’ємна ознака 

сучасного світу. Екологічні причини та соціальні наслідки даного явища. 

Пріонна хвороба.  

18 Написання підсумкової МКР 

6. Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум) 

Згідно до робочого навчального плану лабораторних робіт (комп’ютерних 

практикумів) не передбачено. 

7. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів займає 50% часу вивчення кредитного модуля «Загальна 

екологія». Головне завдання самостійної роботи студентів – це опанування наукових знань в 

області охорони довкілля, що не ввійшли до переліку лекційних питань шляхом особистого 

пошуку інформації; систематизація та повторення пройденого матеріалу; формування активного 

інтересу та творчого підходу до навчання. У процесі самостійної роботи в рамках кредитного 

модуля «Загальна екологія» студент повинен навчитися глибоко аналізувати наявну проблематику, 

що виноситься на розгляд, обробляти її та приходити до власних обґрунтованих висновків. 
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№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин СРС 

Розділ 1. Аутекологія 

1 Предмет та завдання екології 

Намалювати схеми та скласти таблицю з відображенням 

різноманітних напрямків та підрозділів екології, її взаємодії з 

іншими науками та сфери компетенції екології. Вивчити основні 

екологічні терміни та поняття. Підготувати доповідь щодо історії 

розвитку екології як науки та факти з історії взаємин людини та 

природи. Виписати основні екологічні закони. Звернути увагу на 

їх різноманіття.  

Література: 1 [10-28], 2 [8-21], 3 [9-11] 6 [5-37], 7 [12-14, 285], 8 

[12-19]. 

4 

2 Фактори середовища та їх характеристика 

Повторити класифікацію екологічних факторів та екологічну 

класифікацію організмів. Опрацювати матеріал щодо кліматичних 

та орографічних факторів середовища та адаптацій організмів до 

цих факторів. Знайти інформацію та підготувати доповіді про 

стихійні лиха (урагани, повені, землетруси, зсуви, селі, виверження 

вулканів, цунамі і т.д.) та їхній вплив на довкілля. Повторити 

матеріал про основні типи взаємодії живих організмів між собою: 

внутрішньо- та міжвидові. Підготуватися до дискусій на теми: 1) 

„Людина як хижак: збір врожаю, рибальство, мисливство” та 2) 

„Паразити і хвороби, мутуалізм. Їх сутність, причини, наслідки”. 

Література: 2 [24-32], 3 [11-20], 6 [35-42], 18 [21-197], 25 [12-15]. 

6 

3 Основні середовища життя і адаптації до них організмів 

Опрацювати матеріал щодо характерних особливостей водного 

середовища. Класифікація гідробіонтів та екологічних зон 

Світового океану. Скласти перелік глобальних екологічних 

проблем Світового океану, річок та підземних вод планети. 

Навести приклади раціонального та нераціонального 

водокористування. Повторити матеріал про особливості 

наземно-повітряного середовища та адаптації живих організмів 

до існування в ньому. Підготувати доповідь про глобальні 

екологічні проблеми атмосфери та про методи перешкоджання її 

забрудненню. Ґрунти як один з найважливіших природних ресурсів. 

Підготуватися до обговорення характерних особливостей 

ґрунтового середовища, його екологічного значення та проблем, 

пов’язаних з деградацією ґрунтів. Обґрунтувати необхідність 

проведення заходів для відтворення структури та родючості ґрунтів. 

Підготувати інформацію про біоіндикацію та методи екологічної 

діагностики.  

Література: 2 [34-36], 3 [20-24], 6 [48-51], 11 [63-127]. 

6 
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Розділ 2. Екологія популяцій 

4 Популяційна структура виду 

Підготувати доповідь про етологічну (поведінкову) структуру 

популяцій та соціальну ієрархію у тварин, що відносяться до 

різних систематичних груп.  

Література: 3 [24-36], 6 [69-74], 8 [52-69], 11 [42-63], 18 [197-

255], 24 [151-176]. 

1 

5 Структура та динаміка популяцій 

Підготуватися до дискусії про основні демографічні процеси та 

проблеми сучасності. Оцінити переваги та недоліки різних 

шляхів та моделей вирішення демографічних проблем.  

Література: 3 [24-36], 6 [69-74], 8 [52-69], 11 [42-63], 18 [197-255]. 

5 

Розділ 3. Синекологія 

6 Екологія угруповань 

Знайти інформацію про використання знань про екологічні 

сукцесії на практиці. Підготувати доповіді на теми: 1) 

„Біологічні методи боротьби”; 2) „Життєвий цикл як один із 

найважливіших аспектів традиційної екології. Різноманітність 

життєвих циклів”. 

Література: 2 [68-74], 3 [36-50], 6 [82-95], 8 [179-202], 22 [18-21]. 

3 

7 Біогеоценози та екосистеми 

Підготуватися до обговорення типів наземних екосистем та 

розповсюдження головних співтовариств суші. Систематизувати 

інформацію про особливості та склад основних наземних біомів: 

тундри, тайги, хвойних лісів, листопадних лісів, степу, саванни, 

тропічних дощових лісів, пустель та напівпустель. 

Література: 3 [50-53], 6 [102-107], 8 [211-219], 18 [255-352], 22 

[21-24]. 

5 

8 Біосфера як найбільша екосистема 

Повторити та систематизувати лекційний матеріал. Замалювати 

схеми кругообігу води та основних біогенних елементів 

Підготувати доповіді: 1) „Еволюція біосфери” та 2) „Вчення В.І. 

Вернадського про ноосферу”.  

Література: 1 [34-59], 3 [54-63], 4 [3-121], 6 [102-110], 13 [89-114], 

16 [19-41]. 

4 

Розділ 4. Основні аспекти прикладної екології 

9 Головні структурні елементи довкілля та їх охорона 

Методи очистки та знешкодження газоподібних відходів 
13 
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промислових виробництв. Кругообіг води в природі та водні 

ресурси Землі. Водні ресурси України: коротка характеристика 

та проблеми сучасності. Раціональне водокористування. Земні 

надра та їх охорона. Нові методи ведення сільського 

господарства в умовах України. Підготуватись доповіді: «Зміна 

клімату на планеті: причини та наслідки цього явища» та 

«Можливість використання геофізичної зброї». Вплив людини на 

глобальні біосферні процеси. Перспективи збереження 

різноманіття тварин і рослин в умовах існування, що швидко 

змінюються. Підготуватись до дискусії «Природні ресурси – 

джерело існування людства. Можливості та перспективи 

використання альтернативних джерел енергії». 

Література: 3 [63-67], 5 [т.1-2], 9 [64-65], 10 [18-21], 12  [5-521], 

13 [116-262], 15 [178-203], 17 [т. 1-2], 19 [кн. 1-2], 20 [т.1-4], 21 

[9-15, 168-171]. 

10 Основні джерела антропогенного забруднення довкілля: 

фізична, хімічна та біологічна складова 

Вивчити основні одиниці вимірювання радіоактивності. Скласти 

таблицю, що відображає характеристику цих величин та їх 

співвідношення в системі СІ та внесистемних одиницях. 

Виникнення та поширення нових небезпечних хвороб як 

невід’ємна ознака сучасного світу. Екологічні причини та 

соціальні наслідки даного явища. Пріонна хвороба.  

Література: 1 [60-111], 2 [112-148], 3 [68-73], 5 [т.1-3], 10 [171-

199], 12  [5-521], 13 [139-147], 15 [178-203], 17 [т. 1-2], 21 [9-15, 

168-171], 23 [258-294]. 

10 

11 Підготовка до написання підсумкової контрольної роботи 3 

12 Підготовка до екзамену 30 

Всього годин 90 

8. Індивідуальні завдання 

Згідно до робочого навчального плану індивідуальних завдань з дисципліни 

«Загальна екологія» не передбачено. 

9. Контрольні роботи 

Робочим навчальним планом передбачається виконання модульної контрольної 

роботи, яка проводиться наприкінці семестру та виступає одним з основних етапів 

проміжного контролю по засвоєнню матеріалу даного кредитного модуля. Кожен 

варіант контрольної роботи складається з 4 завдань, які відносяться до різних розділів 

кредитного модуля «Загальна екологія» та оцінюються окремо. Приблизний перелік 

завдань до контрольної роботи наведено у додатку А. 
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10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання  

За денною формою навчання пропонується впровадження м’якої рейтингової 

системи оцінки успішності засвоєння студентами навчального матеріалу з кредитного 

модуля. Рейтинг студента з кредитного модуля «Загальна екологія» складається з 

балів, що отримуються за: 

1) активну участь у роботі 12-ти практичних занять (за умови, що на одному 

занятті опитується 15 студентів при  чисельності групи 15-30 осіб): 

; 

         
 

2) виконання модульної контрольної роботи; 

3)  відповідь на екзамені. 

Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 60 балів. Необхідною 

умовою допуску до екзамену є зарахування всіх практичних занять і стартовий 

рейтинг не менше 36 балів. 

На екзамені студент письмово виконує завдання, що містяться в  

екзаменаційному білеті. Кожен білет містить по 4 питання, два з яких відносяться до 

теоретичних, одне  розрахункове і ще одне містить аналітичне завдання. Кожне 

питання оцінюється у 10 балів. Перелік екзаменаційних питань наведено у Додатку Б. 

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного 

модуля «Загальна екологія» наведено в Додатку В. 

 

11. Методичні рекомендації 

Лекційні та практичні заняття проводяться у навчальних групах чисельністю 

15-30 студентів. 

Дисципліна вивчається шляхом аудиторного прослуховування лекцій, 

повторення пройденого матеріалу в аудиторні години, детального вивчення 

програмного матеріалу в домашніх умовах з використанням рекомендованої 

літератури, спеціальних періодичних видань та Інтернет-ресурсів, які висвітлюють 

сучасний стан та проблеми галузі охорони навколишнього середовища. 

Наголос робиться на комплексності курсу «Загальна екологія», його численним 

взаємозв’язкам з інженерними науками, а також важливості екологічних знань для 

втілення концепції сталого розвитку.  

Курс «Загальна екологія» є визначальним для успішного засвоєння базових 

знань та навичок,  необхідних для вивчення у подальшому охорони навколишнього 

середовища та дисциплін, пов'язаних із захистом довкілля в різних галузях 

виробництва, організацією природоохоронних заходів на різних рівнях. Тому студенти 

мають засвоїти значний об’єм екологічних понять, термінів, методологічних прийомів 

та навчитись коректно використовувати їх у відповідних ситуаціях. 

Окрім фундаментальних знань, студенти мають оволодіти практичними 

навичками з пошуку необхідної наукової інформації, її систематизації, проведенні 

доповідей та участі у дискусіях. Вони мають виробити навички аналізу великих 

12
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масивів інформації з залученням математичного апарату та сучасних комп’ютерних 

технологій, а також навчитися підбирати відповідні методи та підходи для 

проведення конкретних природоохоронних заходів. 

Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено курс лекцій, 

комплекс презентацій, а також методичні вказівки до проведення практичних 

(семінарських) занять та до виконання самостійної роботи з курсу «Загальна 

екологія» [3], рекомендовані Вченою Радою ІХФ. 

 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова 

1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології. – К.: Лібра, 2002. – 

352 с. 

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 

2000. – 320 с. 

3. Вембер В.В. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та 

до виконання самостійної роботи з курсу «Загальна екологія». – Київ, 2012. – 81 с. 

4. Вернадський В.І. Вибрані праці. – К.: Наукова думка, 2005. – 258. 

5. Вредные вещества в промышленности. Справочник. – Л.: Химия, 1976. Т. 1 – 592; Т. 

2 – 624; Т. 3 – 608 с. 

6. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 499 с. 

7. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. – К.: 

Либідь, 2004. – 376 с. 

8. Одум Ю. Экология (в 2-х томах). – М.: Мир, 1986. – 367 с.  

9. Чернобаев И.П. Химия окружающей среды: Учебн. Пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 

191 с. 

10. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / Пер. с англ. – 

М.: Мир, 1982. – 281 с.  

11. Чернова Н.М., Билова О.М. Екологія. – Київ: Вища школа, 1986. – 230 с. 

 

12.2. Допоміжна 

12. Беспамятнов Г.П., Кротов Г.П. Предельно допустимые концентрации веществ в 

окружающей среде. – Л.: Химия, 1985. – 528 с. 

13. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 

1995. – 308 с. 

14. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества (в 2-х 

томах). – М.: Мир, 1989. 

15. Боков В. А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. – Сімферополь: 

СОНАТ, 1998. – 224 с. 

16. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 258 с.  

17. Воздействие на организм человека опасных и вредных экологических факторов: 

Метрол. аспекты: [Справочник] (в 2 т.) / Под ред. Исаева Л.К. – М.: ПАИМС, 1997. – 

509 с. 
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18. Дажо Р. Основы экологии. – М.: Из-во „Прогресс”, 1975. – 415 с. 

19. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. У двох книгах. Київ: Юрінком 

Інтер, 1997. Книга 1 – 698 с.; Книга 2 – 574 с.  

20. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного 

середовища. Збірник у 4-х томах. Чернівці: Зелена Буковина, 1997. Т. 1 – 344 с.; Т. 2 

– 336 с.; Т. 3 – 477 с., Т. 4 – 387 с. 

21. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив 

покращення. – К., 2001. – 311 с. 

22. Криволуцкий Д.А., Покаржевский А.Д. Введение в биогеоценологию. – М.: Из-во 

МГУ, 1990. – 101 с. 

23. Павлов А.Н. Экология: Рациональное природопользование и безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Высшая школа, 2005. – 343 с. 

24. Реймерс Н.Ф. Экология. – М.: Россия молодая, 1994. – 367 с.  

25. Сытник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.В. Экология. Охрана природы (Справочное 

пособие). – К.: Наукова думка, 1987. – 523 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

Електронні ресурси з дисципліни «Загальна екологія», а саме: 

 навчальну програму дисципліни, 

 робочу навчальну програму кредитного модуля, 

 методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та 

до виконання самостійної роботи з курсу «Загальна екологія» розміщено за 

адресою http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student, а також у електронному 

кампусі. 

http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student
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ДОДАТОК А 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. Навести загальні положення щодо предмету та завдань екології 

2. Розшифрувати поняття лімітуючого фактору. Пояснити його значення для 

вирішення різноманітних завдань екології 

3. Провести аналіз основних ознак екосистеми 

4. Навести загальні положення щодо поняття екологічної ніші 

5. Представити відомі класифікації екологічних факторів. Проаналізувати 

переваги та недоліки наведених класифікацій 

6. Навести загальні положення щодо поняття екологічної валентності 

7. Представити екологічні класифікації організмів за різними ознаками і 

параметрами. Зробити висновок щодо різноманітності подібних класифікацій 

та причин такої різноманітності  

8. Навести загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі 

організми 

9. Охарактеризувати структуру популяцій: статеву, вікову, розмірну, просторову, 

екологічну, генетичну 

10. Порівняти поняття динаміки та гомеостазу популяцій. Дати характеристику 

біотичного потенціалу та обґрунтувати його екологічне значення 

11. Описати динамічні процеси, що відбуваються в популяціях та визначити 

напрямок та причини даних змін 

12. Охарактеризувати  загальні закономірності регуляції чисельності популяції в 

природних екосистемах 

13. Навести визначення та порівняти поняття екосистеми та біогеоценозу. 

Охарактеризувати різницю між ними. Схематично зобразити структуру 

біогеоценозів та описати властивості екосистем 

14. Дати визначення та охарактеризувати поняття біосфери та ноосфери. 

Представити перелік функцій біосфери за В.І. Вернадським  

15. Описати систему кругообігу речовин у біосфері. Навести основні 

закономірності її функціонування та приклади кругообігів найважливіших 

біогенних речовин 

16. Визначити основні відмінності та протиріччя між природним кругообігом 

речовин та антропогенним ресурсним циклом 

17. Навести загальні положення щодо трофічних ланцюгів і трофічних сіток. 

Охарактеризувати потік енергії та продуктивність екосистем 

18. Проаналізувати особливості процесу передачі забруднень по трофічним 

ланцюгам  
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19. Навести загальні положення щодо екологічних пірамід. Прокласифікувати їх за 

типами та описати особливості. Навести приклади 

20. Проаналізувати особливості розповсюдження та накопичення хімічних 

забруднювачів в довкіллі та охарактеризувати їх біологічну дію 

21. Визначити роль світла в житті зелених рослин 

22. Охарактеризувати значення світла для тварин 

23. Описати температурні адаптації рослин 

24. Охарактеризувати адаптації рослин щодо підтримання водного балансу 

25. Описати можливості температурних адаптацій у тварин 

26. Описати способи одержання води у тварин 

27. Дати оцінку атмосферному тиску як екологічному фактору. Провести його 

порівняння з іншими екологічними факторами 

28. Описати особливості будови атмосфери, її газовий склад. Провести аналіз 

глобальних проблеми атмосфери 

29. Оцінити основні джерела та види забруднень атмосфери. Навести перелік 

методів захисту атмосфери від забруднень антропогенного походження 

30. Дати характеристику складу та будови гідросфери. Навести причини та 

описати наслідки забруднення поверхневих та підземних вод. Надати 

рекомендації щодо зменшення забруднення даного середовища 

31. Провести порівняльний аналіз систем водопостачання в промисловості. 

Визначити основні положення раціонального підходу до водопостачання. 

Охарактеризувати проблеми водопідготовки та забезпечення людства питною 

водою 

32. Описати основні технології очищення стічних вод. Порівняти їх з методами, 

що використовують для очистки питної води  

33. Надати класифікацію екологічних проблем, пов’язаних з літосферою 

34. Дати оцінку ґрунтів з точки зору їхнього значення для життєзабезпечення. 

Охарактеризувати процеси, які сприяють формуванню ґрунтового шару та  

вплив ґрунтів на живі організми. Проаналізувати процеси, які призводять до 

деградації ґрунтів  

35. Навести класифікацію природних ресурсів. Проаналізувати ризики щодо 

можливості вичерпання певних груп ресурсів у найближчій перспективі. Дати 

оцінку  перспективам використання альтернативних джерел енергії 

36. Описати форми та механізми деградації біосфери. Охарактеризувати вплив 

промислового та сільськогосподарського виробництва на ці процеси 

37. Описати та охарактеризувати видозміни, що відбуваються в природних 

екосистемах та біогеоценозах внаслідок їх еволюції або під впливом 

несприятливих факторів середовища. Навести класифікацію типів екологічних 

сукцесій 
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ДОДАТОК Б 

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

1. Проведіть порівняльний аналіз термінів «екосистема» та «біогеоценоз». 

Визначте, в чому полягають спільні риси та відмінності даних понять.  В яких 

випадках слід вживати термін «екосистема», а в яких – «біогеоценоз»? 

2. В чому полягає сутність поняття емерджентності? Проаналізуйте, яке значення 

емерджентні властивості екосистем та закон емерджентності мають для 

екологічного мислення. 

3. Які основні компоненти мають існувати в екосистемі для підтримання в ній 

кругообігу речовин? Визначте екологічну роль продуцентів, консументів та 

редуцентів. 

4. Визначте, якими є екологічні вигоди пойкілотермії та гомойотермії? З якими 

проблемами при оволодінні різними місцеіснуваннями стикаються 

представники даних екологічних груп? 

5. Проведіть порівняльний аналіз сциофітів та геліофітів. Якими є основні 

адаптивні особливості представників даних екологічних груп? 

6. Порівняйте відомі Вам класифікації екологічних факторів. В чому полягають 

їхні переваги та недоліки? 

7. Проаналізуйте, чи залежать кліматичні особливості середовища існування від 

розмірів живих організмів. Якими є особливості формування макро-, мезо- та 

мікроклімату? 

8. В чому полягає екологічне значення явища біолюмінесценції? Для яких 

місцеіснувань воно є найбільш характерним? 

9. Проведіть порівняльний аналіз термінів «екологічна ніша» та 

«місцеіснування». Проаналізуйте, чим фундаментальна екологічна ніша 

відрізняється від реалізованої? Чи можуть різні види займати одну екологічну 

нішу? 

10. Порівняйте діапазон адаптацій нехолодостійких, неморозостійких та 

морозостійких (льодовитривалих) рослин. 

11. Надайте порівняльну характеристику r- та K-типам життєвих стратегій. 

Проаналізуйте, реалізація якого типу стратегії є найбільш характерною для 

організмів, що заселяють піонерну екосистему, а якого – для клімаксової?  

12. Чим розрізняються поняття «вид» та «популяція»? За яких умов вид може бути 

представлений однією єдиною популяцією? 

13. Проведіть порівняння кореневих систем екстенсивного та інтенсивного типу. 

Для яких екологічних умов існування вони характерні? Чи існують між ними 

перехідні типи? 

14. Проаналізуйте, яку роль світло та зорове сприйняття відіграє у житті тварин. 

Як повнота зорового сприйняття залежить від ступеня еволюційного розвитку 

організму? 

15. Перерахуйте існуючі типи екологічних пірамід. Проаналізуйте, чим 

відрізняються між собою піраміда біомас та піраміда продукції. Чи може кожна 

з цих пірамід мати різний («перевернутий») вигляд? 

16. Визначте основні шляхи температурних адаптацій тварин. 
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17. Проведіть узагальнення та зробіть висновки щодо екологічного значення 

біотичних факторів, їхньої користі або шкодочинності для природи та 

народного господарства. В чому полягає різниця між гомотиповими та 

гетеротиповими коакціями? 

18. Чи може в екосистемах існувати кругообіг речовини та енергії. Обґрунтуйте 

свою відповідь. 

19. Визначте умови, за яких може розвиватися екологічна сукцесія. Порівняйте 

причини та тривалість проходження сукцесій первинного та вторинного типів. 

20. Прокласифікуйте та наведіть приклади способів регуляції водного балансу у 

тварин. Які пустельні гомойотермні тварини (великі чи дрібні) мають 

можливість запобігти перегріванню свого тіла за рахунок випаровування? 

21. Порівняйте діапазон адаптацій нежаростійких та жаровитривалих рослин із 

жаростійкими прокаріотами. Які рослини відносять до категорії пірофітів? 

Проаналізуйте, якими є загальні адаптації, що дають змогу рослинам уникати 

перегрівання? 

22. Визначте, в чому полягають особливості сприйняття світлового спектру для 

представників різних екологічних груп, які мешкають у специфічних 

екологічних умовах. З чим пов’язана здатність до кольорового зору? Чим 

відрізняються адаптації в умовах сутінкового освітлення від тих, що характерні 

для організмів, які мешкають в афотичній зоні? Опишіть особливості зорового 

апарату видів, що живуть біля поверхні водойм. 

23. Опишіть початковий та кінцевий етапи проходження первинної сукцесії з 

точки зору видового різноманіття, регуляторних можливостей, продуктивності 

та стабільності системи. Яке значення має знання законів проходження 

сукцесійних змін для господарської діяльності людини? 

24. В чому полягає сутність класифікації екологічних факторів за  Мончадським? 

Як дана класифікація пов’язана з ідеєю адаптації? 

25. Порівняйте пойкілогідричні та гомойогідричні рослини та шляхи їх адаптацій 

до існування в умовах коливань водопостачання та випаровування. 

26. Проаналізуйте, чи можлива перебудова фотосинтетичного апарату при зміні 

світлового режиму. Якою є найбільш загальна адаптація рослин до 

максимального використання фотосинтетично-активної радіації (ФАР)? 

27. Визначте, в чому полягають особливості пойкілотермних та гомойотермних 

тварин. Які таксономічні підрозділи є представниками даних екологічних груп? 

В чому полягає явище гетеротермії? 

28. Перерахуйте існуючі типи екологічних пірамід. Проаналізуйте, чим 

відрізняються між собою піраміда чисел та піраміда продукції. Чи може кожна 

з цих пірамід мати різний (в тому числі і «перевернутий») вигляд? Яке 

практичне значення має знання законів продуктивності екосистем?  

29. В чому полягає явище загартування та підготовки рослин до зимових 

заморозків? Чому стан загартованості втрачається рослиною після відлиги в 

середині або наприкінці зими? 

30. Що відображає біотичний потенціал? Яку роль високий потенціал 

розмноження відіграє у регуляції гомеостазу популяцій? 
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31. Проаналізуйте та поясність причини та наслідки засолення поверхневих та 

підземних вод. Запропонуйте шляхи зменшення засолення прісних та 

підземних вод. 

32. Обґрунтуйте форми та механізми деградації біосфери Землі. Як розвиток  

промислового та сільськогосподарського виробництва впливає на ці процеси?  

33. Проведіть порівняльний аналіз відомих Вам методів очищення питної води. Які  

проблеми водопідготовки існують на сьогоднішній день? 

34. Охарактеризуйте роль озонового шару для життя на Землі. До чого може 

призвести руйнування озонового шару та якими є можливості людства щодо 

його збереження? 

35. Наведіть перелік основних компонентів, що мають існувати в екосистемі для 

підтримання в ній кругообігу речовин? Визначте екологічну роль продуцентів, 

консументів та редуцентів. 

36. Опишіть процеси, які йдуть в водоймах при їх самоочищенні. До чого може 

призвести забруднення водних ресурсів біогенними елементами? 

37. Охарактеризуйте роль В.І. Вернадського у створенні вчення про біосферу та 

ноосферу. Дайте визначення ноосфери та проаналізуйте сучасний стан її 

сформованості. 

38. Дайте оцінку проблемі збереження ґрунтів в сільському господарстві. Опишіть 

сучасні методи ведення сільського господарства. До яких наслідків може 

призвести техногенне забруднення ґрунтів? 

39. Наведіть перелік основних демографічних проблем і процесів, що домінують у 

світі. Запропонуйте шляхи вирішення даних проблем. 

40. Опишіть позитивні та негативні сторони масштабної меліорації та зрошування. 

41. Дайте характеристику будови, газового складу та фізико-хімічних властивостей 

атмосфери. Обґрунтуйте значення даних властивостей для збереження 

біосфери Землі.  

42. Проаналізуйте особливості використання води в промисловості, комунальному 

та сільському господарстві. Які типи систем водопостачання Вам відомі? Що 

означає термін «раціональне водопостачання»? 

43. Проаналізуйте особливості протікання кругообігів основних біогенних 

елементів в біосфері та визначте їхні спільні риси та відмінності.  

44. Проаналізуйте шляхи забруднення гідросфери та наведіть їх класифікацію. В 

чому полягають глобальні проблеми гідросфери.   

45. Проаналізуйте та надайте стислу характеристику основним проблемам 

енергопостачання та енергоспоживання в сучасному світі. Чи можуть 

альтернативні джерела енергопостачання вирішити існуючі проблеми? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

46. Дайте оцінку причинам та можливим наслідкам глобального потепління 

клімату планети. Якими є можливості людства на сучасному етапі щодо 

вирішення даної проблеми? 

47. Дайте характеристики методів зниження рівня радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища і поховання радіоактивних відходів. Наведіть 

приклади методів знешкодження рідких радіоактивних стоків. 



 27 

48. Чи існують перспективи збереження різноманіття тварин і рослин в умовах 

існування, що швидко змінюються? Якими є наслідки антропогенного 

забруднення навколишнього середовища для тваринного світу? Обґрунтуйте 

значення Червоної книги для збереження біорізноманіття. 

49. Охарактеризуйте сучасний стан питання стосовно вивчення Земних надр та їх 

охорони. Яке екологічне та економічне значення мають корисні копалини 

України?  

50. Опишіть структуру та хімічний склад літосфери. Які глобальні проблеми 

літосфери на сьогоднішній день є найбільш нагальними?  

51. Охарактеризуйте основні шляхи регуляції чисельності популяцій в біосфері. За 

яким типом зв’язку підтримується гомеостаз популяцій? 

52. Визначте значення біогенних елементів для збереження гомеостазу біосфери. 

Опишіть механізми виникнення біогеохімічних провінцій та біогеохімічних 

ендемій. 

53. Проаналізуйте та порівняйте різноманітні методи захисту атмосфери від 

забруднень антропогенного походження. Які методи щодо очищення та захисту 

атмосфери від газових викидів Вам відомі? 

54. Наведіть класифікацію природних ресурсів Землі та проаналізуйте які типи їх 

видобутку та використання є найбільш перспективними для підтримання 

сталого розвитку біосфери Землі. 

55. Надайте характеристику ресурсному циклу, як антропогенному кругообігу 

речовин. Які проблеми мають місце при його функціонуванні? 

56. Проведіть порівняльний аналіз вмісту основних біогенних елементів в 

атмосфері, гідросфері, літосфері та біосфері. Які висновки можна зробити за 

результатами проведеного аналізу? 

57. Опишіть основні причини та наслідки глобальних проблем атмосфери. В чому 

полягає охорона повітряного середовища на сучасному етапі? 

58. Визначте, які етапи та стадії протікання біологічних кругообігів є лімітуючими 

та можуть значно розбалансовуватись при впливі на них антропогенних 

факторів. 

59. Проаналізуйте процес водопідготовки для різних галузей народного 

господарства. Охарактеризуйте стан водних басейнів України та визначте стан 

вирішення проблеми забезпечення людства питною водою на сучасному етапі. 

60. Проведіть аналіз умов існування для представників певної екологічної групи, 

заповнивши наведену таблицю. Зробіть висновок про переваги існування в 

даному середовищі в порівнянні з іншими середовищами. 

61. Розрахуйте кількість рослинної чи тваринної біомаси, що забезпечить певний 

приріст маси тіла кожної особини у популяції, що займає наступний трофічний 

рівень.  

62. Порівняйте приріст маси тіла у пойкілотермних та гомойотермних організмів 

за умови харчування останніх однотипним чи різним типом кормів. 

63. Розрахуйте кількість особин в популяції, якщо відомий загальний приріст 

біомаси популяції за умови поглинання кожною особиною певної кількості 

корму. 
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ДОДАТОК  В 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

з  кредитного  модуля   «Загальна екологія»  . 

для  спеціальності  101 «Екологія» , спеціалізації «Екологічна безпека» 

І н ж е н е р н о - х і м і ч н о г о  ф а к у л ь т е т у  
 

 

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим 

навчальним планом. 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 

1) активну участь у роботі 12-ти практичних занять (за умови, що на одному занятті 

опитується 15 студентів при  чисельності групи 15-30 осіб): 

12
.21

.15.17




ст

стпр
; 

2) виконання модульної контрольної роботи; 

3) відповідь на екзамені. 

 

 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання 

 

1. Робота на практичних заняттях: 

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях: 

 

При відсутності на практичному занятті без поважної причини – (-2 бали). 

Одному або двом кращим студентам може додаватися для заохочення 1 бал. 

Таким чином, максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях: 3 бали  12 

занять = 36 балів. 

 

2. Модульна контрольна робота: 

Білети модульного контролю складаються з чотирьох завдань.  

Ваговий бал за кожну відповідь – 6. Кожна з відповідей оцінюється окремо, після чого 

отримані бали підсумовуються. 

Таким чином, максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи 

дорівнює 6 балів  4 завдання = 24 бали. 

 

Семестр 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кредити 
акад. 

год. 
Лекції Практичні 

Лаб. 

роб. 
СРС МКР РР 

Семестрова 

атестація 

1 6 180 54 36 – 90 1 – екзамен 

Повнота та ознаки відповіді Бали 

«Відмінно»: Гарна підготовка і активна участь у обговоренні всіх питань 3 

«Добре»: У відповідях не наведено достатньої кількості фактів, прикладів та 

висновків, або допущено окремі неточності 
2 

«Задовільно»: Дана часткова відповідь, конкретне формулювання законів та 

термінів відсутнє або допущено серйозні помилки, студент не готовий до 

обговорення окремих дискусійних питань 

1 

«Незадовільно»: Підготовка до практичної роботи незадовільна 0 
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Критерії оцінювання окремих завдань модульних контрольних робіт: 

Повнота та ознаки відповіді Бали 

«Відмінно»: Повна відповідь на запитання 6 

«Добре»: У відповіді не наведено достатньої кількості фактів, прикладів та 

висновків, або допущено окремі неточності 
5 

«Задовільно»: Дана часткова відповідь, конкретне формулювання законів та 

термінів відсутнє або допущено серйозні помилки 
3…4 

«Незадовільно»: Питання не зараховане або відсутнє 0 

 

Рейтингова шкала з кредитного модуля «Загальна екологія» складає: 
 

R = RC + Rекз = 60 + 40 = 100 балів 

 

Екзаменаційна складова дорівнює 40 % від R:  Rекз = 40 балів 

 

Рейтингова семестрова шкала з кредитного модуля складає: 
 

RC  = 3  12 + 6 4 = 60 балів 
 

 

Отже, максимальна сума балів стартової складової, яку може отримати студент 

протягом семестру, складає 60 балів.  

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний студент» має 

набрати 15 балів. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо 

його поточний рейтинг складає не менше 8 балів. 

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 30 балів. На 

другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг 

складає не менше 15 балів. 

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх практичних занять, а 

також виконання МКР на достатньому рівні (12 балів) при загальному рівні стартового 

рейтингу не менше 36 балів. 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 36 балів, а також ті, хто хоче 

підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому усі 

отримані раніше рейтингові бали скасовуються. Бали за залікову контрольну роботу 

підсумовуються і ця рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи 

складається з чотирьох запитань, що відносяться до різних тем робочої програми. Перелік 

питань до залікової контрольної роботи наведено у Додатку А.  

За правильну відповідь на кожне питання студенти отримують по 15 балів. Отже, 

максимальна кількість балів за залікову контрольну складає 15 балів  4 = 60 балів. 

Система оцінювання окремих питань залікової контрольної роботи: 

Повнота та ознаки відповіді Бали 

«Відмінно»: Повна та вірна відповідь на питання 15 

«Добре»: У відповіді не наведено достатньої кількості фактів, прикладів, не 

зроблено висновків, або допущено окремі неточності;  
12…14 

«Задовільно»: Дана часткова відповідь, конкретне формулювання законів та 

термінів відсутнє або допущено грубі помилки;  
9…11 

«Незадовільно»: Питання не зараховане або відсутнє 0 

 

На екзамені студенти виконують письмову екзаменаційну роботу. Кожен 

екзаменаційний білет містить по 4 завдання, два з яких відносяться до теоретичних, одне  

розрахункове і ще одне містить аналітичне завдання. Відповідь на кожне питання оцінюється 

у 10 балів. Перелік екзаменаційних питань наведено у Додатку Б. 
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Система оцінювання екзаменаційних питань: 

 Повнота та ознаки відповіді  Бали 

«Відмінно»: Повна відповідь на запитання 10 

«Добре»: У відповіді не наведено достатньої кількості фактів, прикладів та 

висновків, або допущено окремі неточності; при розрахунках допущено 

технічні помилки 

8…9 

«Задовільно»: Дана часткова відповідь, конкретне формулювання законів та 

термінів відсутнє або допущено серйозні помилки 

6…7 

«Незадовільно»: Питання не зараховане або відсутнє 0 

 

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 

Бали 

R = EC rr     
ECTS-оцінка 

Екзаменаційна 

оцінка  

 95...100 A Відмінно 

85...94 B 
Добре 

75...84 C 

65...74 D 
Задовільно 

60...64 E 

 60 FX Незадовільно 

rC  30 F Не допущено 

 

 

Склав: доц. Вембер В.В.   
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