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Вступ 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Загальна 

екологія (та неоекологія)» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей 

«Екологія», «Технологія захисту навколишнього середовища». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань про екологію як міждисциплінарну комплексну 

науку, що визначає шляхи ефективного співіснування техносфери 

та біосфери, розуміння структури природного середовища, внут-

рішньовидових і міжвидових взаємовідношень в природних 

екосистемах  та практичних навичок щодо: 1) оцінювання 

екологічних систем на популяційному, біоценотичному та 

глобальному рівнях; 2) вивчення джерел антропогенного 

забруднення довкілля; 3) оцінки наслідків впливу антропогенних 

чинників на довкілля; розробки рекомендацій  Міждисциплінарні 

зв’язки: дисципліна «Загальна екологія (та неоекологія)» є 

складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 

підготовки студентів за спеціальностями «Екологія», «Технологія 

захисту навколишнього середовища».. Вивчення курсу передбачає 

наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – 

«Хімія», «Фізика», «Біологія», «Вступ до фаху».  «Загальна 

екологія (та неоекологія)» є підґрунтям майже для всіх 

підфрактальних і галузевих (спеціальних) навчальних дисциплін. 

Серед них: «Економіка природокористування», «Екологія 

людини», «Екологічна експертиза», «Техноекологія», «Нормування 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище», 

«Моніторинг довкілля», «Організація управління в екологічній 

діяльності», «Екологічна безпека» тощо. Вимоги до знань та умінь 

визначаються галузевими стандартами вищої освіти України.  

 

 Анотація 
За сучасним уявленням, екологія – це наука, яка досліджує 

закономірності життєдіяльності організмів у їх природному 

середовищі існування з урахуванням змін, які вносяться у 

середовище діяльністю людини. Екологія – це наука про взаємодію 

живих істот між собою та з неорганічною природою, що їх оточує, 

про зв’язки в системах, яким підпорядковане існування організмів, 

про структуру і функціонування цих систем. Предметом 
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дослідження екології є вивчення процесів взаємодії між об’єктом 

дослідження і довкіллям його існування (причини виникнення цих 

процесів, їх механізм, наслідки дії, їх зворотний взаємозв’язок). 

Неоекологія (сучасна екологія) – галузь знань, присвячена 

вивченню екологічних проблем, не властивих класичній екології, 

побудованих на міждисциплінарних, а не тільки біологічних знан-

нях, що охопили всі сфери життєдіяльності до найдосконаліших 

життєвих форм, в нерозривному їх зв'язку не тільки з абіотичним 

середовищем, але і з соціальним та іншими. 

Навчальна дисципліна „Загальна екологія (та неоекологія)” 

забезпечує формування базових екологічних знань, основ 

екологічного мислення професійного фахівця, здатного приймати 

відповідні рішення щодо охорони та збереження довкілля, 

збалансованого використання природних ресурсів. 

Ключові слова: Екологічна система, екологічний фактор, 

аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія, біосфера, 

екологія, забруднення, навколишнє середовища, довкілля. 

 

Annotation 
Ecology is a science about interaction of living creatures with a 

natural environment, about the connections in the systems that are 

subordinate to organisms existence, about the structure and functioning 

of these systems. The subject of ecology research is a study of 

interaction processes between the object of research and environment of 

his existence (reasons of these processes appearance, their mechanism, 

action results, the reverse intercommunication). Neoecology (modern 

ecology) - a branch of knowledge devoted to the study of environmental 

problems, which are not inherent in classical ecology, built not just on 

biological knowledge, but on interdisciplinary knowledge , which are 

covering from all spheres of life to the most perfect life forms, in their 

inextricable connection not only with abiotic environment, but also with 

social and others. Educational discipline "General ecology ( and 

neoecology)" provides forming of base ecological knowledge, forming 

of professional specialist ecological thinking bases, who are able to 

accept appropriate decisions according to environmental saving, 

balanced natural resources preservation using. 
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Key words: ecological system, ecological factor, autecology, 

demecology, synecology, biogeocenology, biosphere, ecology, 

pollution, environment. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

04 – Природничі 

науки, 18 - 

Технології та 

виробництво 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

101 – Екологія,  

183 – Технології 
захисту 

навколишнього 

середовища 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 

3 
1-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  курсова 

робота  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

2-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента - 8 

Рівень вищої 

освіти: 

бакалавр 

 

34 год. 2 год. 

Лабораторні 

34 год. 16 год. 

Самостійна робота 
112 год. 162 год. 

Індивідуальні 
завдання: 18 год. 

Вид контролю: екзамен 
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Примітка:  Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми 

навчання – 39: 53: 8; для заочної форми навчання – 11:81: 8 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування 

фундаментальних базових знань із традиційної екології та 

неоекології і, використовуючи знання про будову і функціонування 

природи нашої планети, оцінювати сучасний екологічний стан та 

вміти приймати управлінські рішення щодо охорони та захисту 

навколишнього природного середовища.  

Завдання. Ознайомити студентів з складом, структурою та 

ієрархією природного середовища, в якому живуть живі організми, 

факторами, які на них діють і адаптаціями до них, законами 

співіснування живих організмів і неживої природи в популяціях, 

біоценозах, екосистемах, біосфері та антропогенно змінених 

екосистемах, агроландшафтах, тощо, основними підходами при 

оцінці стану природних екосистем і визначенням оптимальних  

співвідношень між природними та антропогенними чинниками. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати:  

- об'єкт, предмет, методи  екології; 

- еволюція поняття «екологія»; 

- екологічні загрози світового рівня; 

- потребу у новій екологічній моралі, нової моралі основ 

життя; 

- моделювання природних процесів в екосистемних 

дослідженнях; 

- знати переваги розмежування екології та неоекологія; 

- об'єкт, предмет, методи неоекологія; 

- глобальні проблеми неоекологія; проблему поведінки 

полютантів у біологічному та абіотичному середовищах; 

- пріоритетні неоекологічні проблеми України 
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- закономірності відповіді окремих організмів на дію факторів 

навколишнього середовища;  

- принципи взаємовідносин організмів в межах популяції і 

поміж організмами різних видів;  

- загальні екологічні закономірності функціонування і 

розвитку природних та антропогенних екосистем різного 

рівня складності. 

вміти:  
- використовувати екологічні знання в практичних 

дослідженнях екосистем різного рівня складності;  

- добирати адекватні методи дослідження, аналізувати сучасну 

наукову літературу та наявні Інтернет-ресурси з даної 

тематики; 

- оцінювати структурне різноманіття в екологічних системах; 

- характеризувати вертикальну, горизонтальну структуру 

екосистем; 

- визначати різні види забруднень довкілля;  

- аналізувати джерела забруднення довкілля. 

 Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• вчитися, здобувати нові знання, уміння з 

фундаментальної дисципліни Загально екологія (та 

неокологія) 

• працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й 

використовувати інформацію з різних джерел, необхідну 

для рішення наукових і професійних завдань загальної 

екології для дослідження стану об’єктів навколишнього 

природного середовища, оцінки механізмів впливу 

забруднень довкілля на живі організми 

• проводити відбір зразків (проб) і застосовувати 

необхідні методи, прилади та програмне забезпечення для 

оцінки стану довкілля 

• використовувати екологічні знання в практичних 

дослідженнях екосистем різного рівня складності;  
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• добирати адекватні методи дослідження, аналізувати 

сучасну наукову літературу та наявні Інтернет-ресурси з 

даної тематики; 

• оцінювати структурне різноманіття в екологічних 

системах; 

• характеризувати вертикальну, горизонтальну 

структуру екосистем; 

• визначати різні види забруднень довкілля;  

• аналізувати джерела забруднення довкілля. 
 

 

3.Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Екологія в системі природничих наук. Аутекологія 

(факторіальна екологія). Демекологія. 
Тема 1. Теоретичні аспекти екології. Вступ.  Предмет, об’єкт, 

методи, завдання екології, історія екології, відношення екології до 

інших наук і її значення. Ієрархія рівнів організації живої природи.  

Розділи екології: аутекологія, демекологія, синекологія. Галузі і 

підгалузі екології. Методи екологічних досліджень. Екологічні 

проблеми біосфери, України, Рівненщини.  
Тема 2. Аутекологія. Загальні відомості про екологічні 

фактори. Поняття про лімітуючий фактор, екологічну валентність, 

закон "мінімуму" Лібіха. Класифікація екологічних факторів: 

абіотичні, біотичні та антропогенні. Неоднозначність дії 

екологічних факторів. Принцип екологічної толерантності.  

Поняття середовища існування. Водне, ґрунтове, повітряне 

середовище, соціальне середовище.Наземно-повітряне середовище 

життя живих організмів. Едафічні фактори. Фактори водного 

середовища. Вплив на живі організми світлового і температурного 

режимів і адаптація до них живих організмів.  Повітря як 

екологічний фактор дії на наземні організми. Характеристика та 

особливості едафічного фактору режими ґрунту. Грунт,  рельєф, 

погодні і кліматичні особливості наземно-повітряного середовища 
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в житті живих організмів. Фізичні, хімічні властивості води. Вода 

як екологічний фактор. 

Тема 3. Біотичні фактори та їх характеристика. Біотичні 

фактори й явище коакції. Гомотипові реакції. Гетеро- типові 

реакції. Типи гетеротипових реакцій. Принцип конкурентного 

витіснення Гаузе. Взаємовплив рослин. Вплив тварин на рослини. 

Поняття про екологічну нішу. Фактори живлення.  

 

 

Тема 4. Демекологія. Популяція як загально біологічна 

одиниця. Поняття та основні характеристики популяцій. 

Нерівноцінність популяцій, ієрархія популяцій Екологічна 

структура популяцій: вікова, просторова, статева. Властивості 

популяцій: народжуваність, смертність, приріст, густота, 

чисельність Етологічна структура популяцій.  
Тема 5. Динаміка та регуляція чисельності популяцій.  

Динаміка чисельності. Популяційні фази. Біотичний потенціал 

росту популяцій. Народжувальність і смертність. Тривалість життя. 

Явище поліморфізму. Розселення. 

Тема 6. Взаємодія організмів всередині популяції і за її 

межами Енергетика популяції. Внутрішньовидові і міжвидові 

відношення у популяціях.  Хижацтво. Паразитизм. Позитивна 

взаємодія. Роль факторів живлення, світлового і температурного 

режимів у регуляції чисельності популяцій. Гомеостаз популяцій. 

Продуктивність і енергетика популяції. 

Змістовий модуль 2 
Синекологічний підхід у екології. Біогеоценологія 

(екосистемологія). Біосферологія (глобальна екологія). 
 

Тема 7. Синекологія. Біоценоз як природна система. Завдання 

об’єкт, предмет синекології (біоценології). Визначення біоценозу. 

Класифікація біоценозів. Властивості біоценозів.  

Тема 8. Структура та динаміка біоценозів. Видова структура 

біоценозів.  Просторова структура біоценозів. Ярусність складу 

рослинного і тваринного світу біоценозів. Екотон і континуум. 

Фітоценологія - вчення про фітоценози. Біоценотична структура 

біоценозу. Динаміка біоценозів. Трофічна структура, екологічні 

піраміди. Принципи виникнення сукцесій. Типи сукцесій.  
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Сингенетичні, ендоекосинетичні, екзогенетичні, гологенитичні, 

деградаційні сукцесії. Концепція клімаксу. 

Тема 9.  Біогеоценологія (екосистемологія). Вчення про 

біогеоценози та екосистему. Поняття і визначення біоценозу 

(екосистеми). Структура біоценозу. Складові компоненти 

біоценозу та основні фактори, які забезпечують його існування. 

Класифікація екосистем..  

Тема 10. Енергетика біогеоценозу. Біохімічні кругообіги в 

біогеоценозі. Рух потоку енергії. Біологічна продуктивність 

екосистем. Правила пірамід чисел, біомас, енергій. Поняття  про 

біохімічні цикли. Кругообіг вуглецю, кисню, води, азоту, фосфору, 

сірки та інш. 

Тема 11. Біосферологія (глобальна екологія). Біосферологія, 

завдання предмет об’єкт. Біосфера її будова, функції та 

характеристика. Сучасне уявлення про біосферу. Еволюція  

біосфери.  Складові частини біосфери.  

Тема 12. Вчення про біосферу В.І.Вернадського. Структура та 

склад біосфери за В.І.Вернацьким. Основні полження вчення 

В.І.Венадського про біосферу. Жива речовина біосфери, її 

геохімічна роль, функції. . Поняття про ноосферу як сферу розуму. 

Поняття ноосфери по В.І.Вернадському. Основні біогеохімічні 

цикли біосфери. Перетворення енергії в біосфері. Кругообіги води, 

вуглецю, кисню.  Кругообіги азоту, сірки, фосфору. Перетворення 

енергії в біосфері. 

  
Змістовий модуль 3. Концептуальні основи неоекології. 

Глобальні проблеми неоекології  
 

Тема 14.  Неоекологія. Об’єкт, предмет, методи дослідження. 
Система неоекологічних наук. Етапи виробничої діяльності 

людства. Господарська діяльність людини та вплив її на довкілля 

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела 

екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна 

безпека України. Форми та механізми деградації біосфери.. 

Класифікація та загальна характеристика джерел забруднення 

навколишнього середовища.  Природні фактори впливу на 

біосферу.  Антропогенний вплив на біосферу. 
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Тема 15. Принципи раціонального природокористування та 

охорони довкілля. Природні ресурси Землі їх характеристика. 

Класифікація природних ресурсів. Принципи раціонального 

природокористування. Природоохоронні концепції. Охорона 

генофонду, генофонду. Охорона екосистем. Моніторинг. Методи та 

форми контролю стану екосистем. Екологічне нормування 

антропогенних навантажень.Соціально-організаційні, правові та 

економічні  критерії охорони довкілля.  
 Тема 16. Джерела та наслідки забруднення атмосферного 

повітря. Атмосфера її будова та призначення . Джерела 

забруднення повітряного басейну. Глобальні екологічні проблем 

забруднення атмосфери. Парниковий ефект. Озонова дира. 

Кислотні дощі. Фотохімічні смоги. . Соціально-екологічне значення 

ресурсів літосфери та їх екологічні проблеми. Характеристика 

літосфери. Біосферні функції ґрунтового покриву. Шляхи 

забруднення ґрунтового покриву, класифікація ґрунтових 

забруднень. Наслідки забруднення ґрунтового покриву.. Соціально-

екологічне значення гідросфери та її екологічні проблеми.   

Характеристика гідросфери Джерела та наслідки забруднення 

водних ресурсів. Охорона поверхневих та підземних вод. 

 Тема 17. Сталий екологічно безпечний розвиток суспільства. 
Загальнобіологічні проблеми довкілля. Міжнародні екологічні 

об’єкти та проблеми. Міжнародні природоохоронні організації. 
Сталий розвиток суспільства. Конференція ООН „Природне 

середовище і розвиток ” (Ріо-92). Основні поняття і визначення 

стійкого розвитку. Регіональні екологічні проблеми  Україні та 

напрями розв’язання просторових екологічних проблем. 
 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л лаб ін

д 

с.р. л лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 
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Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Екологія в системі природничих 

наук. Аутекологія (факторіальна екологія).Демекологія.  
Тема 1. 

Теоретичні 

аспекти 

екології. 

Вступ 

* Основні 

екологічні 

закони та їх 

характерист

ика.   

10 2 2 1 6 10 2 - 1 8 

 

Тема 2. 

Аутекологія

. Загальні 

відомості 

про 

екологічні 

фактори. 

* 

Екологічна 

ніша та її 

характерист

ика Поняття 

середовища 

існування. 

Водне, 

ґрунтове, 

повітряне 

середовище, 

соціальне 

середовище. 

* Фактори 

водного 

середовища. 

10 2 2 1 6 10 2 - 1 8 

Тема 3.  10 2 2 1 6 10 - 2 1 8 
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Біотичні 

фактори та 

їх 

характерист

ика. 

* Фактори 

живлення та 

гомеостатич

ні реакції 

організмів. 

Тема 4. 

Демекологі

я. 

Популяція 

як загально 

біологічна 

одиниця. 

10 2 2 1 6 10 - - 1 10 

 

Тема5. 

Динаміка та 

регуляція 

чисельності 

популяцій.   

10 2 2 1 6 10  2  8 

Тема 6. 

Взаємодія 

організмів 

всередині 

популяції і 

за її межами 

Енергетика 

популяції. 

10 2 2 1 6 10    10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 1

2 

12 6 36 60 2 4  54 

Змістовий модуль 2 
Синекологічний підхід у екології. Біогеоценологія 

(екосистемологія). Біосферологія (глобальна екологія). 
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Тема 7. 

Синекологі

я. Біоценоз 

як природна 

система.  

*Фітоценол

огія – 

вчення про 

фітоценози. 

Морфологія

, екологія, 

10 2 2 1 6 10  2 1 8 

Тема 8.  

Динаміка 

фітоценозів. 

1Структура 

б1іоценозів. 

Біоценотич

на 

структура 

біоценозу.  

9 2 2 1 4 10  2 1 8 

Тема 9. 

Біогеоценол

о-гія 

(екосистемо

логія). 

Вчення про 

біогеоценоз

и та 

екосистему.  

* 

Екосистеми 

світу  та 

України. 

10 2 2 1 6 10  2 1 8 

Тема 10. 

Енергетика 

біогеоценоз

у. 

10 2 2 1 6 10   1 10 
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Біохімічні 

кругообіги 

в 

біогеоценоз

і. 

Тема 11. 

Біосферолог

ія 

(глобальна 

екологія). 

 

10 2 2 1 6 10   1 10 

Тема 12 

Вчення про 

біосферу 

В.І.Вернадс

ького. 

Структура 

та склад 

біосфери за 

В.І.Вернаць

ким. 

Основні 

біогеохіміч

ні цикли 

біосфери. 

Перетворен

ня енергії в 

біосфері. 

 

10 2 2 1 6 

 

 

 10  1 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 1

2 

12 6 36 58 6 4 6 44 

Змістовий модуль 3.  

Змістовий модуль 3. Концептуальні основи неоекології. 
Глобальні проблеми неоекології  

Тема 13.  

Неоекологія

12 2 2 1 8 12  2 1 10 
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. Об’єкт, 

предмет, 

методи 

дослідженн

я. 

Тема 14.  

Принципи 

раціонально

го 

природокор

истуван-ня 

та охорони 

довкілля  

 

12 2 2 1 8 12  2 1 10 

Тема 15. 

Джерела та 

наслідки 

забрудненн

я 

атмосферно

го повітря. 

12 2 2 1 8 12  2 1 10 

Тема 16. 

Соціально-

екологічне 

значення 

ресурсів 

літосфери 

та їх 

екологічні 

проблеми. 

Соціально-

екологічне 

значення 

гідросфери 

та її 

екологічні 

проблеми. 

12 2 2 2 8 12   2 12 
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Тема 17. 

Сталий 

екологічно 

безпечний 

розвиток 

суспільства. 

 

12 2 2 1 8 12   1 12 

Разом за 
змістовим 
модулем 

60 1

0 

10 6 40 60 0 6 6 462 

Усього 

годин 

180 3

4 

34 1

8 

112 180 2 16 1- 162 

Модуль 2 

Курсова 

робота  

216 - - 1

8 

- 216 - - 18 - 

Усього 

годин 

216 42 34 18 114 216 12 12 18 162 

* теми самостійної роботи 

                                                                                                              

5. Теми лабораторних занять 
№ лабораторної 

роботи 

Назва Денна 

форма 

навчання  

Заочна 

форма 

навчання  

Лабораторна 

робота №1 

Методика екологічних 

досліджень 

2 2 

Лабораторна 

робота №2 

Абіотичні екологічні 

чинники середовища. 

Визначення 

метеорологічних 

показників стану 

атмосферного повітря 

2 2 

Лабораторна 

робота №3 

Вивчення ролі 

продуцентів в 

екосистемах. Вивчення 

ролі консументів  в 

екосистемах 

2 2 
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Лабораторна 

робота №4 

Розкладання органічних 

решток ґрунтовими 

організмами 

2 - 

Лабораторна 

робота №5 

Визначення швидкості 

зростання чисельності 

популяцій ( на прикладі 

популяції дріжджів) 

2 2 

Лабораторна 

робота №6 

Визначення вікової 

структури популяцій 

двостулкових молюсків 

2 2 

Лабораторна 

робота №7 

Оцінка якості бджолиного 

меду. Мед, як індикатор 

якості довкілля 

2  

Лабораторна 

робота № 8 

Визначення якості 

продуктів харчування ( на 

прикладі хлібобулочних 

виробів) 

2 2 

Лабораторна 

робота №9 

Дослідження явища 

поліморфізму 

2  

Лабораторна 

робота №10 

Виявлення ураження 

тканин листка ваговим 

методом 

 2 

Лабораторна 

робота №11 

Асиметрія листків берези 

як метод біоіндикації 

атмосферного повітря 

  

Лабораторна 

робота №12 

  Оцінка екологічного  

стану поверхні водозбору 

річки і оптимізація її 

структурно-

функціональної 

організації  

2 2 

Лабораторна 

робота №13 

Оцінка впливу 

стаціонарних джерел 

забруднення на 

атмосферне повітря 

басейну річки  

2  

Лабораторна Визначення 2  
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робота №14 завантаженості вулиць 

автотранспортом  Оцінка 

ступеня забрудненості 

атмосферного повітря 

відпрацьованими газами 

(за концентрацією СО)  
Лабораторн 

робота №15 

Визначення вмісту 

нітратів в сирій рослинній 

продукції  

2  

Лабораторна 

робота №16 

Вивчення біоценотичних 

зв’язків в екологічній 

системі 

2  

Лабораторна 

робота №17 

Визначення кислотності 

опадів 

  

Всього  34 16 

 
 

6. Самостійна робота 
Самостійна робота студентів денної форми (заочної форми) 

навчання  передбачає: 

• опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год / 1 год 

аудиторних занять) –17 год.; (заочної – 1 год) 

• підготовка до лабораторних робіт (0,5 год / 1 год 

аудиторних занять) – 17  год; (заочної – 8 год) 

• підготовка та складання, екзаменів, контрольних робіт, 

тестування (6 годин на 1 кредит) –  36 год.;  

• опрацювання окремих тем програми, або їх частин, які не 

викладаються  на лекції (3,0 год / 1 год лекції, яка не 

передбачається) – 42 год. ; (заочної 117) 

•   

 

Самостійна робота студентів стаціонарної форми навчання 

(окремі теми програми, або їх частин, які не викладаються  на 

лекції) 

 

№ 

з.п 

Тема самостійної роботи Кількість 

годин 

Кількість 

годин 
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денна 

форма 

заочна 

форма 

    

1. Основні екологічні закони та їх 

характеристика 

3 9 

2. Фактори водного середовища. 

Класифікація рослин  відносно 

вологості. Щодо стійкості до 

органічних  забруднень  і дефіциту 

кисню розрізняють наступні 

індикаторні групи організмів 

3 9 

3. Екологічна ніша та її 

характеристика. 

3 9 

4. Фактори живлення та гомеостатичні 

реакції організмів. Корм і шляхи 

формування ланцюгів живлення. 

Якість та кількість корму. Поняття 

про гомеостатичні реакції.  

 

3 9 

5. Фітоценологія – вчення про 

фітоценози. Морфологія, екологія, 

динаміка фітоценозу. 

6 9 

6. Екосистеми світу  та України. 

Різноманіття екосистем: тундри, 

лісові екосистеми помірного поясу, 

вічнозелені тропічні дощові ліси, 

степи, пустелі, екосистеми луків, 

боліт та їх характеристика 

6 9 

7. Біогеохімічні цикли. Геохімічне 

середовище і геохімія організмів. 

Кругообіг речовин і хімічних 

елементів. Кругообіг води, вуглецю, 

азоту, сірки, фосфору 

3 9 

8. Охорона генофонду, генофонду. 

Охорона екосистем. Моніторинг. 

Методи та форми контролю стану 

екосистем. Екологічне нормування 

3 9 
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антропогенних навантажень. 

Соціально-організаційні, правові та 

економічні  критерії охорони 

довкілля. 

9. Наслідки забруднення ґрунтового 

покриву 

3 9 

10. Наслідки забруднення атмосферного 

повітря 

3 9 

11. Причини та наслідки забрудненя та 

виснаження водних ресурсів 

 9 

12. Міжнародні екологічні організації 3 9 

13. Регіональні екологічні проблеми 

України та напрями розв’язання 

просторових екологічних проблем. 

3 9 

 Всього 42 117 

 

7. Індивідуальні завдання 
Курсова робота виконується кожним студентом за 

індивідуально отриманим завданням. Зміст курсової роботи 

передбачає застосування отриманих теоретичних знань та навичок 

отриманих в процесі навчання. Обсяг курсової роботи складає 50 

стор. 

Курсова робота виконується кожним студентом за 

індивідуально отриманим завданням згідно варіанту. 

Студенти розробляють курсову роботу  на тему: "Оцінка стану 

екологічної системи басейну річки», яка має наступну структуру: 

Вступ 

Розділ 1. Загальні відомості та фізико-географічне положення 

басейну 

1.1. Загальні відомості про басейн річки Прозора  

1.2. Фізико-географічні умови розташування басейну річки 

Розділ 2. Характеристика абіотичних компонентів екосистеми 

басейну річки 

2.1. Кліматичні фактори 

2.2. Едафічні фактори 

2.3. Гідрологічні фактори  

Розділ 3. Характеристика біотичної складової екосистеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

  

3.1. Характеристика рослинного світу басейну річки 

3.2. Характеристика тваринного світу 

3.3. Екологічна структура популяції 

3.4. Дослідження вертикальної структури біоценозу 

3.5. Характеристика біоценотичних зв’язків 

Розділ 4. Оцінка стану поверхні водозбору і оптимізація її  

структурно-функціональної організації 

4.1.Визначення комплексного екологічного індексу стану поверхні 

водозбору 

4.2.Розробка природоохоронних заходів стабілізації структури 

басейну річки 

Розділ 5. Оцінка впливу стаціонарного джерела забруднення на 

атмосферне повітря басейну річки  

5.1Характеристика джерела забруднення 

5.2.Розрахунок маси викидів забруднюючих речовин стаціонарного 

джерела  

Висновок  

Література 

8. Методи навчання  
 Під час лекційного курсу застосовуються слайдові 

презентації (програмне забезпечення Power Point), роздатковий 

матеріал (ілюстрації, схеми, таблиці тощо за темою заняття), 

перегляд навчальних фільмів (програмне забезпечення Windows 

Media), дискусійне обговорення проблемних питань, використання 

Internet ресурсу.  На лабораторних заняттях виконуються прикладні 

завдання з основами науково-дослідного характеру. 
9. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

“Загальна екологія (та неоекологія)” проводять  у письмовій формі. 

Контрольні завдання за  змістовними модулями включають тестові 

питання 4-х рівнів складності (рівень I - дати відповідь на 

запитання “так” або “ні”; рівень II - дати вірну відповідь на 

запитання; рівень III - доповнити речення, вставити пропущені 

слова; рівень IV - визначити правильну відповідь серед 

приведених) або теоретичні питання. 

Контроль самостійної роботи з тем і питань, які не 

розглядалися під час аудиторних занять здійснюється шляхом:  
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1) перевірки викладачем наявності текстів законспектованих тем 

і питань (лекційний  конспект); 

2) включення питань тем самостійного вивчення до поточних 

тестових контролів знань (тести); 

3) включення питань тем самостійного вивчення до 

підсумкового контролю (тести). 

Підсумковий контроль знань відбувається на екзамені (модуль 

1) у вигляді комп’ютерних тестів, які включають  тестові питання 

4-х рівнів складності та письмово у вигляді рішення задач за 

відповідними білетами. 

     За індивідуальним дослідним завданням – за допомогою 

перевірки та захисту курсової роботи за обраною темою. Контроль 

виконання курсової роботи включає поточний контроль за 

виконанням розділів та захист перед комісією. Оцінка виконання та 

захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою         
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Модуль 1  

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 

Змістовий 

модуль №3 
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Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Розподіл балів за виконання курсової роботи 
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Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до __60_ до ___ до __40_ 100 

 

 
 
 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання семестрового контролю 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням залікового кредиту 

 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів 

спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. 

/ А.М. Прищепа,. І.М.Борщевська, З.М.Буднік Рівне: НУВГП, 

2018. -28 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8260 

2. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології): 

навч. посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, І. М. 
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Борщевська [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 273 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7504 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Андрейцев А.К. Основи екології. Підручник. - К. Вища 

школа, 2001. 

2. Анісімова С.В., Рибалова О.В., Подашкін О.В. Екологія. - 

К.: Грамота, 2001. 

3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи 

загальної екології. – К. Либідь, 1995. 

4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.О. Основи 

екологічних знань. - К.: Либідь, 2000. 

5. Джигирей В.С., Екологія та охорона навколишнього 

середовища: Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. - К. Знання, 

2000. 

6. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. Екологія. - К.: 

КНУ, 2001. 

7. Запольський А.К. Основи екології: Підручник. - К. Вища 

школа, 2001. 

8. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: „Лібра”, 1998. 

9. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2000. 

10. Клименко М. О., Ліхо О. А., Матушевська Н. Р., Статник І. 

І., Михальчук М. А. та ін. Екологія:Навч. посіб./За ред. М. О. 

Клименка. - Рівне:НУВГП,2008. - 404с. 

11. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии. Часть 1. 

- 1999; Часть 2. – 2001. - Харьков: ХГУ. 

12. Серебряков В.В. Основи екології: Підручник. - К. Знання-

Прес, 2002. 

 

Допоміжна 
1. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і 

охорона навколишнього середовища:Навч. посіб.-3-є вид, виправл. 

і доп.-Суми-Київ:Університетська книга, ВД "Княгиня Ольга",2005. 

- 302с 

2.  Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas:Довідкове 

видання/Наук. ред. В.В. Серебряков. - Київ:Знання-Прес,2001. - 

287с.-(іл.). - 966-7767-02-7.  
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3. Дерій С.І. Екологія/С.І.Дерій, В.О.Ілюха. - 

Київ:Фітосоціоцентр,1998. - 196с. - 4,17 грн.; 7,40  

4. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. 

Охорона природи: словник довідник. - К.: Знання, 2002. 

5. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. – Львів: 

Афіша, 1999. 

6. Національна доповідь про стан навколишнього середовища 

України у 1998-2006 рр. - К., 1999-2001. 

7. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. 

Екологія: теоретичні основи і практикум:Навч. посіб.-2-ге вид, 

перероб. і випр.-Львів:Новий світ-2000,2004. - 328с. 

8. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г.,Козак З.Я. 

Екологія: основи теорії і практикум: Навч. посібник. - Львів:Новий 

Світ-2000; Магнолія плюс,2003. - 296с 

9. Реймерс М.Ф. Экология: теории, законы, правила, 

принципы и гипотезы. - М.: Россия молодая, 1994. 

10. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - 

Львів: Новий світ-2000, 2003. 

 

Електронний репозиторій НУВГП 
Екологія : навч. посіб. / М. О. Клименко, О. А. Ліхо, Н. Р. 

Матушевська [та ін.] ; за ред. проф. М. О. Клименка. – Рівне : 

НУВГП, 2008 – 404 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2270 

Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології) 

: навч. посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, І. М. 

Борщевська [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 273 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7504 
 А.М. Прищепа,. І.М.Борщевська, З.М.Буднік Рівне: НУВГП, 2018. 

-28 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8260 

 
11. Інформаційні ресурси  
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/  
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2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України / [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/  

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/  

8. Цифровий репозиторій Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568  

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php  
 

Розробник  

к.с.-г.н., професор                                                        Прищепа А.М. 
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