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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Основи загальної екології» 

Код: Ф5 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 8 

Курс: 2-й 

Семестр вивчення: 3-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 240 

Викладачі: 

- Артем Володимирович Павличенко, д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, 

pavlichenko.a.v@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Pavlichenko.php; 

- Вячеслав Вікторович Федотов, асистент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, fedotov.v.v @nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Fedotov.php. 

 

Результати навчання. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та 

фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та 

вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері; обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі природозахисних 

технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців 

екологічного світогляду, знань про взаємодію живих організмів, популяцій та 

угруповань вищих рангів між собою та навколишнім середовищем; особливості 

функціонування екосистем різних ієрархічних рівнів під впливом природних і 

антропогенних факторів; екологічні основи збалансованого природокористування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1915851702/?cto=wb7XvLmCwMaK0IqhYLvDpG25yIKTlJA%3D
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Pavlichenko.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Основи загальної екології» 
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 Лекції  

108 160 

1 

 

1. Екологія в системі природничих, соціальних і 

технічних наук. Визначення, предмет і завдання екології. 

Об’єкт, предмет, методи досліджень та понятійно-

термінологічний апарат екології. Основні етапи розвитку 

екологічної науки 

4 

2 

3 

2. Сучасна екологія як міждисциплінарна наука. 

Поняття і структурні підрозділи сучасної екології. Основи 

системного аналізу, ієрархічність систем, рівні організації 

біосистем («біологічний спектр» за Ю. Одумом, 1986), 

принцип емерджентності. Основні етапи екологічних 

досліджень. Методи прогнозу в екології (експертної оцінки, 

екстраполяції, моделювання тощо). Загальні уявлення щодо 

екологічних законів, правил, принципів 

8 

4 

5 

3. Основні положення аутекології (факторіальної 

екології). Визначення поняття «середовище», типи 

середовищ. Закон єдності організму та середовища (В.І. 

Вернадський). Екологічні фактори, умови, ресурси. 

Класифікація екологічних факторів (М.Ф. Реймерс, 1990): за 

часом, періодичністю, черговістю виникнення, 

походженням, середовищем виникнення, характером, 

об’єктом, умовами, ступенем і спектром дії. Абіотичні 

екологічні фактори: кліматичні (світло, тепло, волога, тиск 

тощо); ґрунтові або едафічні (гранулометричний склад, 

щільність, вологість, склад ґрунтових розчинів тощо); 

хімічні (хімічний склад атмосферного повітря, природних 

вод, ґрунтів, геологічного середовища тощо). Біотичні 

екологічні фактори: гомотипові та гетеротипові реакції; 

фактори живлення. Антропогенні екологічні фактори та їх 

вплив на абіогенні і біогенні природні компоненти. 

Адаптації до дії факторів: фізіологічна, еволюційна, 

енергетична, речовинна, інформаційна 

8 

6 4. Основні закони факторіальної екології.  

Закони мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, сумісної 

дії факторів Мітчерліха-Бауле, конкурентного виключення 

Гаузе тощо). Поняття «екологічна ніша» як центральний 

предмет вивчення екології. Правило обов’язкового 

заповнення екологічної ніші. Структура екологічної ніші 

(топічна, часова, трофічна, термальна, фундаментальна та 

реалізована, багатовимірна) та параметри екологічної ніші 

(ширина, ступінь перекриття) 

4 

7 Контрольні заходи 4 

8 5. Основні положення демекології (популяційної 4 
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екології). Визначення терміну «популяція». 

Нерівноцінність популяції. Ієрархія популяцій. Статичні 

параметри популяції: чисельність, щільність, біомаса. 

Вікова, статева, етологічна та генетична структури. 

Динамічні параметри популяції: народжуваність, 

смертність, типи росту та продуктивності. Основні типи 

біотичних взаємодій між популяціями в угрупованнях і 

біоценозах (нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, 

паразитизм, хижацтво, коменсалізм, протокооперація, 

мутуалізм). Поняття коеволюції. Популяція як акцептор, 

який сприймає всю різноманітність порушень, що вносить в 

довкілля діяльність людини. Прикладні аспекти 

популяційної екології 

9 

10 

6. Основні положення синекології (теорії екосистем). 
Екосистема як основний об’єкт вивчення в сучасній 

екології. Властивості біоценозу і біотопу – основних 

складових (підсистеми) екосистеми. Визначення та 

класифікація біоценозів. Критерії виділення біоценозів та 

їхні властивості. Закономірності просторового розміщення 

біоценозів. Принципи функціонування та структура 

біоценозу. Динаміка біоценозів. Екологічні сукцесії. 

Концепція клімаксу. Особливості структури та динаміки 

екосистеми. Показники динамічної рівноваги екосистем. 

Особливості кругообігу речовин в екосистемах 

(біогеохімічні цикли основних біогенних елементів та їх 

антропогенна складова). Загальна схема трансформації 

енергії в екосистемах (екологічна ентропія, правила 10% і 

1% тощо). Поняття про екологічні піраміди і їх типи 

(чисельності, біомаси, енергії). Принципи класифікації 

екосистем; біомна та енергетична класифікація екосистем 

Ю. Одума (1986). Приклади природних, напівприродних і 

штучних екосистем. Стисла характеристика основних 

природних екосистем України 

8 

11 7. Основні положення біосферології (глобальної 

екології). Сучасні уявлення про біосферу. Структура і 

динаміка біосфери. Жива речовина і її роль в біосфері. 

Еволюція біосфери. Екосистемна теорія еволюції біосфери: 

когерентна та некогерентна еволюція. Основні біосферні 

кризи, їх причини та наслідки. Сучасний етап розвитку 

біосфери; проблема трансформації біосфери в ноосферу. 

Формування соціальної сфери як планетної підсистеми. 

Антропогенне навантаження – основна причина сучасної 

деградації біосфери. Показники порушення стійкості 

біосфери. Основні глобальні екологічні проблеми 

сучасності 

4 

12 8. Основні уявлення про антропогенний вплив на 

біосферу та її складові. Зміни природних екосистем під 
4 
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впливом процесів техногенезу (виробничої діяльності 

людини). Особливості природного й антропогенного 

забруднення довкілля. Екологічна складова 

природокористування. Принципи оптимального 

природокористування. Основні закони, правила та 

принципи оптимального природокористування. 

Особливості управління природними системами. Основні 

екологічні проблеми регіонів України. Екологічний 

імператив та концепція сталого розвитку 

13 Контрольні заходи 4 

  Практичні заняття  

54 80 

1 

2 

1. Дослідження механізмів дії хімічних речовин, фізичних 

полів та біологічних агентів на життєдіяльність організмів 
4 

3 

4 

2. Визначення впливу абіотичних і біотичних екологічних 

факторів на стан та розвиток організмів 4 

5 3. Дослідження впливу антропогенних факторів на стан 

організмів  
2 

6 4. Дослідження структури та параметрів екологічної ніші 2 

7 Контрольні заходи 2 

8 

9 

5. Оцінка параметрів розвитку і структури популяції в 

природних та антропогенних умовах 
4 

10 6. Дослідження функціональної і трофічної структури  

біоценозу 
2 

11 7. Розрахунок біопродукції екологічної системи в 

природних та антропогенних умовах 
2 

12 8. Розробка проекту з популяризації природоохоронних 

рішень і технологій в повсякденному житті та професійній 

діяльності 
2 

13 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий, 2 

чверть – іспит 

Разом 78 162 240 

Лекції 52 108 160 

Практичні заняття 26 54 80 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання у комп’ютерному класі з використанням 

інформаційних технологій (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової кафедри 

та кафедри екологічної та техногенної безпеки на базі ДП НВО «Павлоградський 



 6 

хімічний завод», а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- розуміти основні принципи взаємовідношень між організмами, 

популяціями і угрупованнями та навколишнім середовищем; 

- розуміти механізми дії хімічних речовин, фізичних полів і біологічних 

агентів на життєдіяльність організмів; 

- застосовувати екологічні знання при оцінці стану різних природних 

середовищ; 

- використовувати набуті знання при вирішенні питань охорони 

навколишнього середовища; 

- оцінювати негативні наслідки антропогенного впливу на стан 

атмосферного повітря, природних вод, ґрунтового покриву, геологічного 

середовища та біоценозів; 

- виконувати нескладні екологічні узагальнення і розрахунки, що пов’язані з 

оцінкою екологічної ситуації; 

- вміти знаходити вірні рішення з питань збалансованого співіснування 

людини і природи; 

- вміти впроваджувати та популяризувати екологічні природоохоронні 

рішення і технології в повсякденному житті та професійній діяльності. 

 

Література для вивчення дисципліни. 

 

1. Загальна екологія та неоекологія: Підручник/ Некос В.Е., Некос А.Н., 

Сафранов Т.А. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 596 с. 

2. Загальна екологія: Підручник / Кучерявий В. П. – Львів: Світ, 2010. – 520 с.  

3. Загальна екологія: навчальний посібник/ Мусієнко М.М., Войцехівська О.В. – 

К. : Сталь, 2010. – 379 с.  

4. Основи екології: Підручник / Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. – К.: 

Либідь, 2005. – 408 с.  

5. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник / Білявський Г.О., 

Бутченко Л.І. – К.: Лібра, 2006. – 368 с. 

6. Екологія: Підручник / Батлук В.А. – К. :Знання, 2007. – 519 с. 

7. Екологія: Навч. посіб. / Потіш Л.А.– К.: Знання, 2008. – 272 с. 

 

Додаткові 

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

9. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль,1990. – 

639 с.  

10. Сытник К.М. и др. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наукова думка, 

1994. – 665 с. 

11. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: 

Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 с. 

12. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Видавництво «Поллі», 
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1997. – 256 с. 

13. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества 

(в 2-х томах). – М.: Мир. – 1989. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів 

      України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України.  

      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua  Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, яка також 

використовується для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 
Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Лімітуючи екологічні фактори. 

2. Охарактеризуйте організми за ступенем чутливості до температури. 

3. Охарактеризуйте біотичні фактори. 

4. Наведіть характеристику показників популяції. 

5. Основні типи речовини в біосфері. 

6. Охарактеризуйте вплив світла на умови існування організмів. 

7. Охарактеризуйте адаптаційні механізми організмів до змін температури. 

8. Наведіть характеристику популяції. 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
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9. Охарактеризуйте вплив антропогенних чинників на стійкість екологічних 

систем. 

10. Наведіть характеристику типів взаємовідносин організмів. 

11. Охарактеризуйте роль абіотичних факторів у житті організмів. 

12. Охарактеризуйте адаптаційні механізми організмів до змін вологості.  

13. Наведіть характеристику екосистеми. 

14. Охарактеризуйте механізми регулювання чисельності організмів в популяції. 

15. Наведіть приклади позитивних і негативних типів взаємовідносин організмів. 

16. Охарактеризуйте роль вологості для живих організмів. 

17. Охарактеризуйте організми за ступенем чутливості до світла. 

18. Наведіть характеристику біогеоценозу. 

19. Охарактеризуйте трофічну структуру екологічної системи. 

20. Охарактеризуйте типи взаємовідносин (конкуренція, хижацтво, паразитизм).  

21. Охарактеризуйте особливості впливу екологічних факторів на організми. 

22. Охарактеризуйте адаптаційні механізми організмів до світла. 

23. Наведіть характеристику біосфери. 

24. Охарактеризуйте популяції за показником зміни чисельності. 

25. Охарактеризуйте структуру біогеоценозу. 

26. Охарактеризуйте вплив температури на організми. 

27. Охарактеризуйте організми за ступенем чутливості до вологості. 

28. Наведіть характеристику основних типів взаємовідносин організмів.  

29 Охарактеризуйте чинники, що впливають на чисельність популяції. 

30. Наведіть порівняльну характеристику ноосфери та техносфери. 

 


