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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів - 8 
Галузь знань  

18. –  Виробництво та 

технології 
 

Нормативна  навчальна дисципліна 

з циклу загальної підготовки 

плану підготовки бакалавра  

 

Спеціальність  183. – 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

 
 

Модулів - 2  

 

Освітня програма – Технології 

захисту навколишнього 

середовища 
 

  

Рік підготовки 

Змістових модулів - 4 2-й, 3-й 

Тести,  МКР Семестр 

2-й, 3-й  

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3 

самостійної роботи  

студента - 5 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

60 год 

Практичні роботи 

30 год 

Лабораторні роботи 

- 

Самостійна робота 

150 год 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

Залік, екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 3:5.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  

Метою та завданнями вивчення дисципліни «Загальна екологія» є формування в 

студентів сучасних уявлень про біологічні системи від рівня організму до біосфери в 

їх взаємодіях з довкіллям. 

Предмет вивчення дисципліни – це екологічні системи, біогеоценози, у 

загальноприйнятому змісті, а також біосфера Розуміння процесів, які відбуваються в 

екологічних системах, підводять до усвідомлення необхідності й можливості 

моделювати процеси, котрі відбуваються в них, та прогнозувати можливі результати 

природних та антропогенних впливів. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

-    основні поняття класичної екології (середовище життя, екосистема, біосфера, 

біомаса,  живі істоти, популяції, кругообіг речовин); 

- головні напрямки класичної та сучасної екології (ауто-, син-, дем- загальна, 

глобальна, прикладна екологія, біогеоценологія, біосферологія, неоекологія); 

- основні екологічні закони Б. Коммонера, В.Вернадського, Ю.Одума,  Д.Чіраса та 

Ю.Гольдшміта; 

- основні постулати концепційї стійкого розвитку,   

- знати характеристики абіогенних компонентів довкілля (географічного, 

геологічного, водного та повітряного середовищ) 

- характеристики середовища життя та рівні адаптації живих організмів до умов 

довкілля; 

- передумови сукцесійного процесу; 

- характеристики різнорівневих екосистем, біогеоценозу та ландшафту та  причини  

порушення  їх рівноваги;  

- характеристики найважливіших  антропогенних впливів  на довкіля,    причини  і  

наслідки  антропогенного   забруднення та фактори деградації екосистем;   

- шляхи  вирішення  екологічних  проблем;   

 

 

вміти : 

-    визначати трофічні звязки в головних типах природних біогеоценозів; 

-    діагностувати стан довкілля за об’єктивними показниками; 

- визначати головні потоки енергії та речовини у природних та антропогенно-

змінених екосистемах; 

- виконувати  нескладні  екологічні  узагальнення  і розрахунки;  

- застосовувати  базові  екологічні  знання  при  виконанні  екологічних  досліджень; 

-  розробляти  заходи  по  оптимізації природокористування; 

- аналізувати та оцінювати небезпечні екологічні ситуації; 

-  застосовувати екологічні знання при їх поширенні серед  широких  верств 

населення.   
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Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей:  

 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

 

К14. Здатність проводити спостереження 

та інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього середовища, 

впливу на нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) природних 

компонентів. 

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Організми і середовище 

ТЕМА 1. Понятя середовища. Земля як середовище життя.   

ТЕМА 2. Екологічні фактори та їх класифікації. Абіотичні фактори: сонячна 

енергія, світло, температура, вологість, іонізуючі випромінювання, едефічні 

фактори.   

ТЕМА 3. Біотичні фактори: гомотипові реакції (груповий ефект, масовий ефект, 

внутрішньовидова конкуренція); гетеротипові реакції (нейтралізм, коменсалізм, 

аменсалізм, симбіоз, паразитизм, хижацтво, міжвидова конкуренція). Закон Гаузе. 

ТЕМА 4. Антропогенні фактори: прямий та непрямий вплив .  

ТЕМА 5. Загальні принципи дії екологічних факторів. Толерантність та 

екологічна валентність. Еврибіонти, стенобіонти. Гомеостатичні реакції 

організмів. Регулятори та конформісти. Концепція екологічної ніші. Лімітуючі 

фактори. 

ТЕМА 6. Поняття забруднень. Класифікація забруднень. 

   

Змістовний модуль 2. Популяції. Їх характеристика, структура, динаміка.  

ТЕМА 7. Поняття «популяція». Ієрархія популяцій. Особливості популяцій 

рослин і тварин. 

ТЕМА 8. Структура популяції: статева, вікова, просторова, генетична.   
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ТЕМА 9. Динамічні характеристики популяції: народжуваність, смертність, 

тривалість життя, чисельність, щільність. Експлуатація популяцій. 

ТЕМА 10. Популяції як об´єкт використання, управління, моніторингу. 

 

Модуль 2. 

Змістовний модуль 1. Угруповання та екосистеми   

ТЕМА 11. Біоценоз, біогеоценоз, екосистема. Поняття «екосистема». Складові 

компоненти екосистеми. Екосистеми різних рівнів   

ТЕМА 12. Розвиток екосистем. Сукцесії. Трофічна структура екосистем. Ланцюги 

та мережі живлення. Енергетика екосистем. Екологічне значення двох законів 

термодинаміки.  Біохімічні колообіги у екосистемах. 

ТЕМА 13. Різноманіття екосистем. Агроекосистеми. Штучні екосистеми.   

 

Змістовний модуль 4. Біосфера. Роль людини у біосфері.   

ТЕМА 14. Структура біосфери. Динаміка біосфери. Загальні уявлення про 

геохімічні колообіги у біосфері. Еволюція біосфери. Ноосфера.   

ТЕМА 15. Роль людини в біосфері. Основні види антропогенного впливу на 

біосферу. Вплив людини на природу. Екологічна криза. Обмеженість ресурсів і 

забруднення природного середовища .  

ТЕМА 16. Глобальні екологічні проблеми. Екологічні катастрофи і лиха . 

Визначення і прогноз екологічного ризику. Національна і глобальна екополітика. 

Програма дій на ХХІ століття.   
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організми і середовище 

ТЕМА 1. Понятя середовища. Земля як 

середовище життя.   

8 2 - 1 - 6 - - - - - - 

ТЕМА 2. Екологічні фактори та їх 

класифікації. Абіотичні фактори: сонячна 

енергія, світло, температура, вологість, 

іонізуючі випромінювання, едефічні 

фактори.   

9 3 - 1 - 6 
- - 

- - - - 

ТЕМА 3. Біотичні фактори: гомотипові 

реакції. Закон Гаузе. 
9 2 - 1 - 6 - - - - - - 

ТЕМА 4. Антропогенні фактори: прямий 

та непрямий вплив. .  
9 3 - 1 - 6 - - - - - - 

ТЕМА 5. Загальні принципи дії 

екологічних факторів.  
10 2 - 2 - 6 - - - - 

- - 

ТЕМА 6. Поняття забруднень. 

Класифікація забруднень. 
12 3 - 1 - 8     

  

Разом за змістовим модулем 1 60 15 - 7 - 38 - - - - - - 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2. Популяції. Їх характеристика, структура, динаміка. 

ТЕМА 7. Поняття «популяція». Ієрархія 

популяцій. Особливості популяцій рослин і 

тварин. 

14 3 - 2 - 9 - - - - - - 

ТЕМА 8. Структура популяції: статева, 

вікова, просторова, генетична.   
15 4 - 2 - 9 

- - 
- - - - 

ТЕМА 9. Динамічні характеристики 

популяції: народжуваність, смертність, 

тривалість життя, чисельність, щільність. 

Експлуатація популяцій. 

16 4 - 2 - 10 - - - - - - 

ТЕМА 10. Популяції як об´єкт 

використання, управління, моніторингу. 
15 4 - 2 - 9 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 60 15 - 8 - 37 - - - - - - 

Разом за модулем 2 120 30 - 15 - 75       
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Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Угруповання та екосистеми. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 11. Біоценоз, біогеоценоз, 

екосистема. Поняття «екосистема». 

Складові компоненти екосистеми. 

Екосистеми різних рівнів.   

19 5 - 3 - 11 - - - - - - 

ТЕМА 12. Розвиток екосистем. Сукцесії. 

Трофічна структура екосистем. Ланцюги та 

мережі живлення. Енергетика екосистем. 

Екологічне значення двох законів 

термодинаміки.  Біохімічні колообіги у 

екосистемах. 

21 5 - 3 - 13 - - - 
- - 

- 

ТЕМА 13. Різноманіття екосистем. 

Агроекосистеми. Штучні екосистеми.   

20 5 - 2 - 13 - - - 
- - 

- 

Разом за змістовим модулем 3 60 15 - 8 - 37 - - - 
- - - 

. 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Біосфера. Роль людини у біосфері. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 14. Структура біосфери. Динаміка 

біосфери. Загальні уявлення про геохімічні 

колообіги у біосфері. Еволюція біосфери. 

Ноосфера.   

19 5 - 2 - 12 - - - - - - 

ТЕМА 15. Роль людини в біосфері. 

Основні види антропогенного впливу на 

біосферу. Вплив людини на природу. 

Екологічна криза. Обмеженість ресурсів і 

забруднення природного середовища .  

20 5 - 2 - 13 - - - 
- - 

- 

ТЕМА 16. Глобальні екологічні проблеми. 

Екологічні катастрофи і лиха. Визначення і 

прогноз екологічного ризику. Національна і 

глобальна екополітика. Програма дій на 

ХХІ століття. 

21 5 - 3 - 13 - - - 
- - 

- 

Разом за змістовим модулем 4 60 15 - 7 - 38 - - - 
- - - 

Разом за модулем 2 120 30 - 15 - 75 - - - 
- 

- 
- 

ІНДЗ - - - - - - - - - - 
- 

- 

Усього годин 240 30 - 15 - 150 - - - - - - 
. 
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5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Екологічна ситуація в України за екологічними картами. 2 

2  Екологічна ситуація у Миколаївській області. 2 

3  Забруднення гідросфери. 2 

4  Забруднення атмосфери. 2 

5  Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. 2 

6  Вивчення трофічних ланцюгів за допомогою екологічних пірамід. 2 

7  Характеристика водойм за біологічними показниками. 2 

8  Демографічна ситуація в світі. 2 

9  Сортування і переробка відходів. 2 

10  Альтернативні види палива. 2 

11  Альтернативні джерела енергії 2 

12  Екологічна характеристика типового об´єкта. 4 

13  Методи аналізу продуктів харчування. 2 

14  Чорнобильська катастрофа. Її наслідки на сучасному етапі  2 

Разом 30 

 

6. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1    

2    

3    

 

7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Вчення В.І.Вернадського про ноосферу, його сучасне уявлення. 6 

2  Українські вчені - екологи та їхні праці. 6 

3  Паливно-енергетичні ресурси та їх використання. 6 

4  Проблеми використання енергетичних ресурсів Світового океану.  6 

5  Екологічні аспекти вирішення глобальної продовольчої проблеми 6 

6  Сучасні прогнози щодо „парникового ефекту” атмосфери. 6 

7   Проблеми Азовського моря. Захист від засолення. Проблеми 

накопичення сірководню в Чорному морі. 
6 

8  Концепція сталого розвитку сучасного суспільства. Стратегія 

виживання людства. 
6 

9  Забруднення атмосфери. Виникнення „кислих” опадів. 6 

10  Природні катастрофи в Україні за останні 20 років. 6 
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11  

Вплив шуму, вібрацій та електромагнітних полів на живі 

організми. 

6 

12  

Захист родючого шару від ерозії (на прикладі Миколаївської 

області) 

6 

13  Стан підземних та поверхневих вод на Україні. 6 

14  СНІД та туберкульоз в Україні. Причини та наслідки. 6 

15  Підготовка питної води. 6 

16  Ритміка у біосфері, що пов’язана з сонячною активністю. 6 

17 Відеоекологія та типи візуального середовища. 6 

18 Альтернативні джерела енергії. 6 

19 Альтернативне паливо та автопромисловість. 6 

20 Радіаційне забруднення довкілля: причини та наслідки. 6 

21 Екологічні проблеми навколоземного простору. Космічна екологія. 6 

22 Природні ресури України. 6 

23 Методи управління природокористуванням. 6 

24 Рекультивація ґрунту. 6 

25 Методи очищення води та повітря від забруднень.  6 

Разом 150 

 

8. Індивідуальні завдання 

№ Назва тем індивідуальної роботи Години 

1   

 
9. Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 
поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 
складності, захист практичних робіт, виконання етапів індивідуального завдання та 
підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 
(модульний) контроль, результатів виконання індивідуальних завдань та заліку. У 
разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 
лабораторних та практичних робіт, виконання індивідуального завдання, отримання 
мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може 
бути виставлена без складання заліку. За всі контрольні заходи (КЗ) протягом 
семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ 
є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх 
елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 
допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 
виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі КЗ 
протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від 
семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає 
підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну 
сесію), до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених 
елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Модуль 1 Модуль 2 МКР  Модуль 1 Модуль 2 МКР  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 1 2  Т11 Т12 

 

Т13 Т14 Т15 Т16 1 2  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 10 10 10 10 1 0 1 0 20 20 100 

Т1, Т2, …. Т36 – теми змістових модулів 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
„Відмінно” – студент вільно володіє матеріалом, знає основні поняття класичної 

екології (середовище життя, екосистема, біосфера, біомаса,  живі істоти, 

популяції, кругообіг речовин); головні напрямки класичної та сучасної екології 

(ауто-, син-, дем- загальна, глобальна, прикладна екологія, біогеоценологія, 

біосферологія, неоекологія); основні екологічні закони Б. Коммонера, 

В.Вернадського, Ю.Одума,  Д.Чіраса та Ю.Гольдшміта; основні постулати 

концепційї стійкого розвитку,   характеристики абіогенних компонентів довкілля 

(географічного, геологічного, водного та повітряного середовищ); 

характеристики середовища життя та рівні адаптації живих організмів до умов 

довкілля; передумови сукцесійного процесу; характеристики різнорівневих 

екосистем, біогеоценозу та ландшафту та  причини  порушення  їх рівноваги; 

характеристики найважливіших  антропогенних впливів  на довкіля,    причини  і  

наслідки  антропогенного   забруднення та фактори деградації екосистем; шляхи  

вирішення  екологічних  проблем;   

„Добре” – студент знає основні поняття класичної екології (середовище життя, 

екосистема, біосфера, біомаса,  живі істоти, популяції, кругообіг речовин); 

головні напрямки класичної та сучасної екології (ауто-, син-, дем- загальна, 

глобальна, прикладна екологія, біогеоценологія, біосферологія, неоекологія); 

основні постулати концепційї стійкого розвитку,   характеристики абіогенних 

компонентів довкілля (географічного, геологічного, водного та повітряного 

середовищ); характеристики середовища життя та рівні адаптації живих 

організмів до умов довкілля; передумови сукцесійного процесу; характеристики 

різнорівневих екосистем, біогеоценозу та ландшафту та  причини  порушення  їх 

рівноваги; характеристики найважливіших  антропогенних впливів  на довкіля,    

причини  і  наслідки  антропогенного   забруднення та фактори деградації 

екосистем;  

„Задовільно” – студент має уявлення про основні поняття класичної екології 

(середовище життя, екосистема, біосфера, біомаса,  живі істоти, популяції, 

кругообіг речовин); головні напрямки класичної та сучасної екології (ауто-, син-, 

дем- загальна, глобальна, прикладна екологія, біогеоценологія, біосферологія, 

неоекологія); основні постулати концепційї стійкого розвитку; характеристики 

середовища життя та рівні адаптації живих організмів до умов довкілля; 

передумови сукцесійного процесу; характеристики різнорівневих екосистем, 

біогеоценозу та ландшафту та  причини  порушення  їх рівноваги; 

характеристики найважливіших  антропогенних впливів  на довкіля,    причини  і  

наслідки  антропогенного   забруднення та фактори деградації екосистем;  

 „Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою „задовільно”.  

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист практичних робіт; 

2) за виконання індивідуальних робіт; 

3) за 4 модульні контрольні роботи (тривалістю по 2 години); 
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Система рейтингових балів 

 

у 2 семестрі 
1. Практичні роботи 

Ваговий бал –8 (8*8=64), 5 балів за виконання практичної роботи. 

При складанні практичної роботи додається 3 бали за самостійну роботу. 

Всього 8 балів. 7 балів – за неточності у роботі. 6 балів – неповне розкриття теми. 5 балів – немає 

відповідей на додаткові питання. 4 бали – 3-4 помилки. 3 бали – відповідь на ½ завдання. 2 бали – 

наявність роботи з 1 правильною відповіддю, 1 бал – приймав участь у обговоренні питань 

практичної роботи або у мозковому штурмі. 

1. Самостійній робота  

Крім того, що до кожної практичної роботи додається 3 бали за самостійну роботу, є 2 

індивідуальних завдання, що оцінюються по 8 балів (2*8 = 16) за схемою оцінки практичних 

робіт. 

3. Модульний контроль 

Ваговий бал другого семестру – 10 (10+10=20). 

МКР включає 5 питань по 2 бали при повному розкритті питання 

у 3 семестрі 
1. Практичні роботи 

Ваговий бал –10(10*6=60), 5 балів – виконання практичної роботи, 5 балів – індивідуальне 

завдання до кожної практичної роботи. 

Всього 10 балів. 9-8 балів – за неточності у роботі. 6-7 балів – неповне розкриття теми. 4-5 балів – 

немає відповідей на додаткові питання. 3-4 бали – 4-5 помилок. 3 бали – відповідь на 1/3 завдання. 

2 бали – наявність роботи з 1 правильною відповіддю, 1 бал – приймав участь у обговоренні 

питань практичної роботи або у мозковому штурмі. 

2. Самостійній робота  

До кожної практичної роботи додається 5 балыв за самостійну роботу.  

3. Модульний контроль 

Ваговий бал третього семестру –20 (20+20=40). 

МКР включає 20 тестових питань: 1 бал за правильну відповідь. 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 2 бали 

- не допуск до практичної роботи за відсутності самостійної частини роботи - 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи університетський)олімпіаді з дисц. + 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

11. Методичне забезпечення 
З метою забезпечення наочності лекцій та практичних занять під час їх 

проведення використовуються такі наочні матеріали: тематичні плакати, схеми, 

спеціалізовані карти, матриці і таблиці планів експериментів реально виконаних 

наукових досліджень, анотовані і підсумкові звіти НДР, ОВД, проектна 

документація, ДСТУ, ГОСТи, ОСТи та інша нормативна документація. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри. 

Використовуються лабораторні прилади за призначенням. 
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12. Методи навчання 

 
Як наочний матеріал на лекціях та практичних заняттях застосовується 

презентації. На сьогодні на практичних заняттях впроваджуються інноваційні 

методи та форми навчання, такі як використання GPS–навігації при польових 

дослідженнях, кооперативне навчання: робота групами, парами, ротація трійками; 

колективно-групове навчання: метод мікрофона та мозкового штурму; різні сучасні 

форми ведення дискусій: конференція, прес-конференція, дебати. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та 

виконання практичних та деяких індивідуальних робіт. 

 

 

13. Рекомендована література 
Базова: 

 

1. Андрейцев А.К. Основи екології: Підручник. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с. 

1. Анісімова C., Риболова О.В., Поддашкін О.В. Екологія. — К.: Грамота, 2001.— 

136с. 

2. Білявський Г.О., Падун ММ., Фурдуй P.C. Основи загальної екології. — К.: 

Либідь, 1995. — 368 с. 

3. Білявський Г.О., Фурдуй P.C., Костіков Î.O. Основи екологічних знань. — К.: 

Либідь, 2000. — 334 с. 

4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй P.C. Основи екології. — К.: Либідь, 1993. 

5. Бойчук Л Д., Соломенно Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього 

середовища: Навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2003. — 284 с. 

6. Гайнріх Д., Герат M. Екологія: dtv — Atlas. Пер. з 4-го нім. вид. — К.: Знання — 

Прес, 2001. — 287 с. 

7. Голубець MA. Від біосфери до соціосфери. — Львів: Поллі, 1997. — 256 с. 

8. Гідроекологія: підручник / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, Ю.Р. Гроховська, 

О.В. Лянзберг, О.О. Бєдункова. – Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2016. – 380 с. 

9. Дедю ИЛ. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Гл. ред. 

МСЭ, 1989. — 408 с. 

10. Дорогунцов СЛ., Коценко К.Ф., Аблова O.K. Екологія. — К.: КНЕУ, 2001. —162 

с. 

11. Загальна екологія : підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох ; 

вид. друге випр. і доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 352 с. 

12. Запольсъкий А.К. Основи екології: Підручник. — К.: Вища шк., 2001. —358 с. 

13. Злобін ЮА. Основи екології — К.: Вид-во "Лібра", TOB, 1998. — 248 с. 

14. Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток : монографія / І. 

С. Варламова. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 316 с. 
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15. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М. С. 

Мальований, Г. З. Леськів. – Стереотип. вид. – Херсон : ОЛДІПЛЮС, 2017. – 

316 с. 

16. Залеський І. І., Клименко М. О. Екологія людини: підручник – Херсон: «Олді-

плюс», 2018. – 340 с. 

17. Екологія: Навчальний посібник / [Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай, С.О. 

Глінська, І.М. Трохимчук, О.А. Деркач] за редакцією С. М. Лико. – 2-ге вид. – 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 300 с. 

18. Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення : навч. 

посіб. для практич. занять / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., 

Іщенко В. А., Трач І. А. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 196 с. 

19. Кучерявий ВЛ. Екологія. — Львів: Світ, 2000. — 500 с. 

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

Словник-довідник. — К.: Знання. 2002. — 550 с. 

21. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. — Львів: Афіша, 1999. — 255 с. 

22. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Україні у 1998— 2000 рр. — К., 1999 — 2001. 

23. Новиков ГшА. Основы общей экологии и охраны природы: Учеб. пособие. — 

Л.: Изд- во Ленингр. ун-та, 1979. — 352 с. 

24. Одум Ю. Основы экологии. Пер. с англ. /Под ред. Н.П. Наумова. — М.: Мир, 

1975. — 740 с, ил. 

25. ОдумЮ. Экология: В 2 т. — М.: Мир, 1986. 

26. Основи біологічної безпеки (екологічна складова): Навчальний посібник / Під 

загальною науковою редакцією доктора біологічних наук Шматкова Г.Г./ 

О.І.Бондар, Л.П. Новосельська, Т.Г. Іващенко. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. 

– 372 с. 

27. Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины: кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 1988. — 319с. 

28. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. — М.: Мысль,1990. — 

639 с. 

29. Реймерс Н. Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. — М.: 

Россия молодая, 1994. — 367 с. 

30. Серебряков В.В. Основи екології: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 300 с. 

31. Сухарев С. М., Чудак С O., Сухарева O.Ю. Технологія та охорона 

навколишнього середовища: Навч. посіб. — Львів: Новий Світ — 2000, 2004. — 

256 с. 

32. Хімічна екологія: Навч. Посібник / О. П. Мітрясова. / видання 2-е, виправлене та 

доповнене – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 318 с. 

 

Допоміжна: 

 

1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія: - К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. - 252 с. 

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології, теорія та 

практикум.- К.: Лібра, 2002. - 352 с. 
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3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології. Навч. посібник. - К.: 

Либідь, 1997. - 160 с. 

4. Біологічне   рослинництво:   Навч.   посібник /   О.І. Зінченко,   О.С. Алексеева, П.М. 

Приходько та ін.; За ред. О.І. Зінченка. - К.: Вища шк., 1996.-239 с. 

5. Боб'як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2001. -216 с. 

6. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва /Е.Г. Дегодюк, В.Ф. Сайко, 

М.С. Корнійчук та ін. За ред. Е.Г. Дегодюка. -К.: Урожай, 1992.- 320 с. 

7. Григора І.М., Саламаха В.А. Основи фітоценології. - Київ: Фітоцентр, 2000.-240 с. 

8. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України. - К.:   

      ЕКМО, 2006. - 306 с. 

9. Дьомкін В.О. Вступ до екологічної політики. - К.: Тандем, 2000. - 194 с.  

10. Дерій С. І., Ілюха В.О. Екологія. - К.: Видавництво Українського  фітоцентру,      

       1998.-196 с. 

11. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч.    

       посібник. - К.: Тов.„Знання", КОО, 2000. - 203 с.  

12. Запальський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. / За ред.  К.М.          

      Ситника. - К.: Вища школа, 2001. - 358 с.  

13. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю.   

      Методичні рекомендації щодо збереження біорізноманіття та охорони   

земель, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю/ Соламаха В.А.,     

      Малієнко А.М., Мовчан Я.І. та ін.- К.: Центр учбової ліератури, 2005.- 123 с. 

14. Зелена книга України. Ліси. / За ред. Ю.Р. Шеляга - Сосонка. – К.:          

     Наукова думка, 2002. -  248 с. 

15. Корсак К. В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. 2-ге вид.- 

 К.:МАУП,2000.-240с.  

16. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. 3-тє вид.- 

 К.:МАУП,2002.-296с. 

17. Кучерявий В. П. Урбоекологія: Підручник. - Львів: Світ, 2001 - 440 с. 

18. Куценко О.М., Писаренко В.М. Агроекологія. - Київ, Урожай, 251 с.  

19. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. - Київ: KM          

      Академія, 2002. - 203 с.  

20. Михеев А.В., Константинов В.М. Охрана природы: Учеб. Пособие для СПТУ. -     

      М.: Высшая школа, 1986. - 256 с.  

21. Мудрак О.В. Загальна екологія. Навчальний посібник для студентів вищих   

      навчальних закладів.- Вінниця : ВАТ „Міська друкарня”, 2006. - 444 с. 

22. Надточий П.П., Гермашенко В.Г., Вольвач Ф.В. Екологія грунту та його   

      забруднення.-К.: Аграрна наука, 1998.-285 с.  

23. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології.- Львів: Афіша, 1999. - 256 с. 

24. Основи хімічної екології. Посібник для вчителів: 8 клас / А. М. Ясинська. –  

    Абрис, 1999.-88 с. 
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25. Охорона грунтів: Підручник / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко    

      та ін.- 2-ге вид., випр.- К.: Тов. „Знання”, КОО, 2004. - 398 с. 

26. Промислова екологія : Навчальний посібник/ С.О. Апостолюк, В.С.   

      Джигирей, А.С. Апостолюк та ін.- К.: Знання, 2005.- 474 с. 

27. Романенко О.В., Костилов О.В. Основи екології: Навчальний посібник. - 

 Київ: Фітосоціоцентр. - 2001. – 150 с. 

28. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб./ Ф. В. 

 Вольвач, М. І. Дробноход, В. Г. Дюканов та ін.; За ред. М. І. Дробнохода. 

 - К.: МАУП,2002.-104с.  

29. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування: 

монографія // Д. Л. Шофолов. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 238 с.  

30. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє  середовище  та  економіка 

  природокористування: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 1999. - 176 с. 

31. Чайка В.Є., Чайка В.В. Екологія. - В.: „Книга-вега", 2002. - 408 с. 

32. Шевчук В., Пилипчик М., Карпенко Н.,  та  інші   Довідник з  питань    

      економіки та фінансування природокористування і природоохоронної 

  діяльності: „Геопринт Київ, 2000. –  409 с.  

   

 

 

14. Інформаційні ресурси 
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2. https://sites.google.com/site/buzhdygan/teaching/zagalna-ekologia 

3. http://www.eco-live.com.ua/book/osnovi-zagalnoi-ekologii 

4. http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=4 

5.http://www.book.sumy.ua/index.php?option=com_zoo&task=callelement&format=raw

&item_id=246&element=402790a9-f8f3-497e-a0f1-90e357fb5c29&method=download 

6. http://eko.civicua.org/progekt/ 

7. http://svit.gov.ua/index.php?productID=744 

8. http://bioweb.lnu.edu.ua/phys_ecol/edu_prg_neoeco/ 

9. http://healthy-

society.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2011-05-29-06-52-

57&catid=35:2011-04-19-08-30-36&Itemid=57 

10. http://buklib.net/books/22275/ 
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Додаток 

 

15. Основні питання розділів програми 

Розділ 1  Предмет „Загальна екологія”. Об’єкти вивчення в загальній екології 

 
Питання 1.1 Предмет, завдання і основні концепції екології. Етапи розвитку науки „Загальна 

екологія”. Стислий підхід до вивчення комплексів.  

Питання 1.2 Поняття „екосистема”. Класифікація екосистем. Біосфера – планетарна 

екосистема.. Сучасні уявлення про межі біосфери. Основні характеристики біосфери. Трофічні 

зв’язки. 

Питання 1.3 Динаміка екосистем. Екологічна сукцесія. Гомеостаз. Біоти (класифікація за 

Ю.Одумом). 

Питання 1.4 Популяції та їх існування. Поняття „екологічна ніша”. Ценотичний контроль 

продуктивності. Взаємозв’язки  між організмами. Екологічна валентність. 

Питання 1.5 Поняття „екологічний фактор”. Класифікація факторів середовища. Специфіка. 

Адаптація та пристосованість. 

 

Розділ 2  Глобальні екологічні проблеми, що виникли в біосфері в наслідок 

діяльності людини 

 
Питання 2.1 Поняття „екологічна криза” та „екологічна катастрофа”. Оцінка якості 

навколишнього середовища. Моніторинг. Прогнозування в екології. Здоров’я людини  як 

екологічний фактор навколишнього середовища. 

Питання 2.2 Антропогенні впливи на атмосферу. Знищення озону в стратосфері. Зміна складу 

тропосферного повітря - „парниковий ефект”. Виникнення „кислих дощів”. Смоги. 

Питання 2.3 Антропогенні впливи на гідросферу. Господарське використання води. Джерела 

забруднення водойм. Забруднення Світового океану. Екологічні наслідки впливу людини на річки. 

Проблеми, які виникли з побудовою водосховищ. 

Питання 2.4 Сучасні екологічні проблеми, що пов’язані  з грунтами. Процес 

«опустелювання». Видобуток корисних копалин та проблеми, що виникли в наслідок цього.  

Питання 2.5 Екологічні проблеми рослинного та тваринного світу. Втрата екологічної 

різноманітності. Зелена книга. Червона книга. 

 

Розділ 3 Антропогенні екосистеми, їх існування та значення в біосфері 

 
Питання 3.1 Агроекосистеми – штучні екосистеми. Особливості їх існування. Гербіциди, 

пестициди та біоциди. Використання мінеральних добрив. 

Питання 3.2 Урбанізація та її наслідки. Особливості урбоекосистем. Зміни природних 

компонентів у міських  екосистемах. Роль штучних зелених насаджень у місті. Районування міста. 

Розвиток транспорту як головного забруднювача атмосферного повітря міста. 

Питання 3.3 Особливі види впливу на біосферу. Забруднення навколишнього середовища 

небезпечними відходами. Види відходів, їх переробка. Утворення полігонів для відходів. Шумове 

забруднення. Хвороби людини, що виникають внаслідок шумового забруднення. Електромагнітні 

забруднення. 

Питання 3.4 Біологічне забруднення. Поняття  „ сапробність води”. Виникнення „нових” 

захворювань - загроза життю майбутніх поколінь. 

 

Розділ 4 Екологічні проблеми в Україні, їх причини та вирішення 

 
Питання 4.1 Причини екологічної кризи в Україні. Екологічне право в Україні та його 

дотримання. Екологічний моніторинг. 
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Питання 4.2 Чорнобильська катастрофа – екологічна трагедія; райони екологічного лиха. 

Наслідки аварії на сучасному етапі. 

Питання 4.3 Проблеми Донецького регіону. 

Питання 4.4 Проблеми Чорного та Азовського морів. Проблеми побудови водосховищ на 

Дніпрі. 

Питання 4.5 Сучасний екологічний стан у Сумській області.  

 

4. Контрольні питання , що виносяться на іспит 

 
1 Предмет, завдання, основні концепції екології. 

2 Етапи розвитку науки „Екологія”. Системний підхід до вивчення комплексів. 

3 Об’єкти вивчення в загальній екології. Особливості живих організмів. 

4 Поняття „ екосистема”. Класифікація екосистем. Біосфера – планетарна природна 

система. Її основні компоненти. 

5 Сучасні уявлення про межі біосфери та її будову. 

6 Жива речовина та її роль у біосферних процесах. Автотрофи та гетеротрофи. 

7 Основні характеристики біосфери: біомаса та продуктивність. Трофічні ланцюги. 

8 Форми взаємозв’язку організмів у біосфері. Конкретні приклади. 

9 Основні закони біосфери. 

10 Диференціація біосфери. Екосистеми, їх класифікація. 

   11 Біоми, класифікація за Ю.Одумом. Їх стисла характеристика. 

12 Динаміка екосистем. Екологічна сукцесія. Клімаксна  система. Сукцесія первинна та 

вторинна. 

13 Саморегулювання екосистем. Гомеостаз. 

14 Популяція. Статистичні та динамічні показники популяції. 

15 Існування популяції, необхідні умови виживання. Екологічна ніша. 

16 Основні види організації популяцій. 

17 Взаємозв’язок статевої та репродуктивної структури з тривалістю існування. 

Популяції інвазійні, нормальні та регресивні. 

18 Ценотичний контроль продуктивності в екосистемах. Взаємозв’язки між 

організмами. 

19  Аменсалізм (коменсалізм) в екосистемі. Алелопатія у рослин. 

20 Принципи лімітування продукції. Закон Мітчерліха та Брауна (закон оптимуму). 

21 Стенобіонти та еврибіонти. Екологічна валентність. 

22 Стабільність існування екосистеми. Принцип Ла-Шательє. 

23 Поняття „екологічний фактор”. Класифікація факторів середовища. Адаптація та 

пристосованість. 

24 Особливості наземно-повітряного середовища існування живих організмів. 

Адаптація до них. 

25 Специфіка водного середовища. Основні адаптації до них організмів. 

26 Ґрунти – середовище для живих організмів. Адаптації до нього. 

27 Живі організми як середовище існування. Основні адаптації внутрішніх та зовнішніх 

паразитів. 

28 Поняття „екологічна криза”. Історія екологічних криз на різних етапах розвитку 

суспільства.. 

29 Поняття „екологічна катастрофа”. Природні катастрофи. 

30 Стійкість організму до негативних умов середовища. Ксенобіотики. Закономірність 

Оллі. 

31 Прогнозування в екології. Види та методи прогнозування. 

32 Моделювання в екології. Види моделей та їх роль в прогнозуванні екологічної 

ситуації. 

33 Фактори навколишнього середовища та здоров’я людини. Поняття індивідуального 

та популяційного здоров’я. 
34 Оцінка якості навколишнього середовища. Стандартніи якості. Ефект сумації. 
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35 Моніторинг. Основні види моніторингу. 

36 Причини та екологічні наслідки демографічного вибуху на планеті 

37 Вплив людини на біосферу. Етапи розвитку суспільства та збільшення тиску на 

екосистемуи. 

38 Сучасні антропогенні впливи на атмосферу. Глобальні проблеми людства: знищення 

озонового екрана. 

39 Зміна складу тропосферного повітря. ”Парніковий ефект”. 

40 Виникнення „кислих” дощів. Смог зимовий (лондонський) та фотохімічний  (лос-

анжелеський). 

41 Поняття „забруднення атмосферного повітря”. Головні забруднення та забруднювачі 

(полютанти). 

42 Антропогенні впливи на гідросферу. Господарське використання води. Питне водо 

забезпечення, основні принципи. Класифікація водокористувачів. 

43 Джерела забруднення водойм. Види забруднень. Забруднення Світового океану. 

44 Екологічні наслідки впливу діяльності людини на річки. Проблеми, що виникли з 

побудовою водосховищ. 

45 Самоочищення водойм. Фактори водоочищення. 

46 Екологічні проблеми Азовського моря. 

47 Екологічні проблеми Чорного моря. 

48 Сучасні екологічні проблеми ґрунтів. Процес „опустелювання”. 

49 Екологічні проблеми, пов’язані з видобутком корисних копалин. 
50 Екологічні проблеми рослинного світу. Втрата біологічної різноманітності. Зелена 

книга. 

51 Тваринний світ як активний компонент біосфери екологічні проблеми. Червона 

книга. 

52 Особливі види впливу на біосферу. Небезпечні підходи. Забруднення середовища  

53 Шумове забруднення. Хвороба людини, що виникають внаслідок шумового 

забруднення. 

54 Біологічне забруднення. Поняття „сапробність води”. Виникнення „нових” 

захворювань. 

55 Агроекосистеми – штучні екосистеми. Особливості їх існування. 

56 Урбанізація та її наслідки. Особливості урбоекосистем. 

57 Причини екологічної кризи в Україні. 

58 Основні екологічні проблеми України. 

 

5 Тестові питання  з предмета „Загальна екологія” 
 

Варіант 0; 5 

 

1 Переселення особин окремих видів рослин або тварин за межі їх ареалів, де вони раніше не 

жили, називають (акліматизація, гомеостаз, інтродукція). 

2 Поодиноке життя характерне для ... 

3 Фаза рівноваги популяції характеризується ... 

4 Організми, які перетворюють в процесі життєдіяльності складні органічні речовини на прості 

сполуки називаються... 

5 Розвиток екосистеми у напрямку зростаючої стабілізації системи називається... 

6 Четвертий трофічний рівень ланцюга живлення представлений... 

7 Який хімічний елемент за розумінням В.І.Вернадського є найголовнішим при створенні 

біосфери… 

8 До механічних забруднень відносять... 

9 Всі природні умови середовища, необхідні для життя, відіграють (однакову, неоднакову 

роль). 

10 Організми, які мають широкий діапазон толерантності до світла , називаються ... 

11 Організми, які пристосовані до умов існування на соляних ґрунтах, називаються ... 
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12 Сонячна радіація, атмосферні опади, швидкість вітру називаються факторами (екзогенними, 

ендогенними). 

13 Можна назвати вовка паразитом (так, ні)? 

14 Олігофаги – види, які живуть за рахунок (різноманітних видів , близьких між собою видів, 

одного господаря). 

15 Кількість шкідливих речовин у навколишньому середовищі, яка за певний проміжок часу не 

впливає на здоров’я людини і не викликає несприятливих наслідків у його потомстві, 

називається … 

16 Стан і почуття повного фізичного, психологічного і соціального комфорту називаються ... 

17 Здоров’я різних демографічних груп називається... 

18 Забруднення, які дають електростанції, – це... 

19 Можливе потепління клімату пов’язане із газами ... 

20 Основна причина зниження озону в стратосфері пов’язана з ... 

21 Прикладами негативного впливу „кислих” дощів на озера є... 

22 Основними біологічними забрудненнями водойм є ... 

23 Найбільше забруднення водоймам дає ... 

24 Вплив нафтової плівки на поверхні океану змінює... 

25 Водна ерозія ґрунтів активно проявляється при дії ... 

26 Гербіциди – це отруйні хімікати, які знищують... 

27 Патогенне забруднення родючих ґрунтів проявляється через... 

28 Захист родючого ґрунту від водної  та вітрової ерозії проводять за рахунок... 

29 Головна екологічна функція тварин -... 

30 Відходи виникають в наслідок...  

31 Зміна стану атмосфери в цілому на планеті пов’язана з... 

32 Важкі метали потрапляють у ґрунти за рахунок... 

33 Звалище сміття – причина забруднення  ... 

34 До „нових” хвороб людства відносять... 

35 До найбільшої природної катастрофи останнього періоду відносять... 

 

Варіант 1;6 

 

1 Абсолютно безвідходне виробництво (можливе, неможливе). 

2 Організми, які мають широкий діапазон до умов зволоження ґрунту, називаються ... 

3 Види з широкою зоною екологічної толерантності називаються ...  

4 Можливість виду існувати лише в присутності іншого називається ( нейтралізм, мутуалізм, 

конкуренція). 

5 Взаємний хімічний вплив сумісно з існуючими організмами шляхом виділення в середовище 

продуктів життєдіяльності називається ( алелопатія, експлуатація, конкуренція). 

6 Стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, який підтримується 

відновленням основних її структур і енергетично-речовинного складу називається (гомеостаз, 

алелопатія, адаптація) 

7 Швидкість зростання чисельності популяції – це... 

8 Від чого залежить чисельність популяції ... 

9 Паразит – це... 

10 Локальні угрупування видів в середині біома називаються  

11 Третій трофічний рівень ланцюга живлення представлений... 

12 До біотичного блоку екосистеми входять ... 

13 Цілеспрямована дія, в результаті якої повинно стати відновлення порушеного ландшафту 

називається ... 

14 Антропогенні забруднення поділяються... 

15 До фізичних забруднень відносяться ... 

16 При спільному утримуванні в повітрі або воді кількох забруднюючих речовин, які мають 

дію сумації дотримуються умови ... 
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17 Сукупність дій, які дозволяють винести судження щодо дії природних  систем у 

майбутньому, називається ... 

18 Зміна стану атмосфери в цілому на планеті пов’язана з ... 

19 Лос-Анжелеський  тип смогу виникає у містах за умов... 

20 Зниження відсоткової кількості озону в стратосфері називається ... 

21 Прикладом негативного впливу „кислих ”дощів у містах є... 

22 Теплове забруднення водойм пов’язане з роботою... 

23 Цвітіння води спостерігається завдяки... 

24 Родючі ґрунти агросистем деградують в наслідок процесів... 

25 Основні забруднення родючого ґрунту відбуваються за рахунок… 

26 Важкі метали потрапляють у ґрунт  за рахунок... 

27 Екологічний стан надр, які  пов’язані  з видобутком корисних копалин, погіршується за 

рахунок... 

28 До основних токсикантів . які негативно впливають на ліси відносяться... 

29 Радіоактивні відходи – продукти з ... 

30 Синтетичні органічні речовини класу хлорвуглеводів називаються ... 

31 Шумове забруднення викликає у людини ... 

32 Території, на яких внаслідок антропогенної (або природної) діяльності виникають зміни в 

середовищі, які загрожують здоров’ю людини, називаються ... 

33 До найбільшої природної катастрофи останнього періоду відносять... 

34 Основні джерела антропогенного шуму є ... 

35 Світова організація, яка займається охороною природи ... 

 

Варіанти 2; 7 

 

1 В екосистемі випадання однієї частини системи призводить до (зміни системи в цілому, до 

зміни тієї системи на іншу). 

2 Організми які дуже добре пристосовані  до сухих умов існування, називаються ... 

3 Види, які мають вузький діапазон змін даного фактора, називаються ... 

4 Взаємозв’язок, при якому один вид угруповання одержує користь від співжиття з іншим 

видом, а останній її не має називається (мутуалізм, коменсалізм, хижацтво). 

5 Позитивний взаємовплив рослин називається (мікориза, алелопатія, паразитизм). 

6 Комплексна реакція, спрямована на створення гомеостазу називається (алелопатія, адаптація, 

консорція). 

7 Нижня межа біосфери пов’язана з ... 

8 До виробничо-господарських стандартів якості відносяться..... 

9 Захворювання, що пов’язані з антропогенним забрудненням середовища називаються ... 

10 Головні забруднення називаються... 

11 Лондонський тип смогу виникає у містах за умов:.. 

12 Кислі опади утворюються за рахунок викидів... 

13 Основні хімічні забруднення водойм є… 

14 Основні фізичні забруднення водойм є....  

15 Ізоляція популяції виникає як наслідок ..... 

16 Фаза зростання популяції характеризується ... 

17 Хижак – це... 

18 Рослинні комплекси, які займають значний простір і регулюються макрокліматом, 

називаються ... 

19 Другий трофічний рівень ланцюга живлення представлений... 

20 Кінцева екосистема в сукцессії називається ... 

21 Енергетичний вміст пальних копалин: 

для  1 кг вугілля   - …ккал 

для  2 л бензину   - …ккал  

для 1 м3 газу  - …ккал. 

22 Природні забруднення – це ... 
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23 Антропогенна евтрофікація пов’язана з ... 

24 Великі водосховища та їх вплив на підземні води проявляються ... 

25 Вітрова ерозія ґрунтів впливає на виникнення ... 

26 Мінеральні добрива засвоюються рослинами не більш, ніж ... 

27 Опустелювання ґрунтів пов’язане з ... 

28 До непрямого впливу на ліси відносять ... 

29 Надмірне мисливство та браконьєрство призводять ... 

30 Відходи, які мають небезпечні властивості, називаються... 

31 Електромагнітне забруднення виникає за рахунок ... 

32 Основне джерело антропогенного шуму – це... 

33 До найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття відносяться ... 

34 До найбільшої природної катастрофи останніх років відносяться ... 

35 Система навчання, яка спрямована на засвоювання правил охорони природи, є ... 

 

Варіанти 4; 9 

 

1 В піраміді енергії з одного трофічного рівня на інші рівні не більше (  10,  20,   50 відсотків 

енергії). 

2 Межа екологічної толерантності - це (діапазон між мінімумом і максимумом  дії фактора; 

оптимальні умови існування екосистеми). 

3 Організми, які мають дуже вузький діапазон до температурного режиму, називають…  

4 Здатність виду заселяти різне середовище називається (екологічна валентність виду; варіація 

виду). 

5 Взаємозв’язок, при якому один вид відчуває пригнічення, а інший не відчуває, називається 

(мутуалізм, коменсалізм, аменсалізм). 

6 Організм, що  використовує як кормовий ресурс інший організм ще за життя – це 

(коменсалізм, паразитизм, хижацтво). 

7 Значні морфологічні або фізіологічні модифікації організму внаслідок зміни середовища 

називаються (акліматизація, гомеостаз, адаптація). 

8 Ділянка місцевості, на якій існує популяція та активно її захищає називається ... 

9 Фаза спаду популяції характеризується ... 

10 Продуктивність популяції характеризується... 

11 Перехідна зона від однієї асоціації до другої називається... 

12 До абіотичного блоку екосистеми входять... 

13 Цілеспрямована дія, яка направлена на уповільнення деструкції, називається... 

14 Дія, яка призводить до втрати, руйнування багатств та якостей природного середовища, 

заради яких засвоювалась територія, називається... 

15 Рівень будь-якого фізичного виду забруднення, що протягом якогось проміжку часу є 

безпечним для здоров’я 

людини називається... 

16 Поява „екологічних біженців” обумовлена... 

17 Збереження і розвиток біологічних, фізіологічних та психічних функцій людини 

називаються... 

18 Природне забруднення атмосферного повітря спостерігається при дії... 

19 До головних забруднень атмосферного повітря відносять... 

20 Лос-Анджелеський тип смогу називається... 

21 Озоновий шар захищає все живе на планеті внаслідок.. 

22 Прикладом негативного впливу „кислих” дощів на ліс є... 

23 Підвищення температури водойм вище природної призводить до ... 

24 Головним забрудненням світового океану є... 

25 Руслові водосховища залишають наслідки  в природному середовищі на гідро біонти через... 

26 Пестициди – це отрутохімікати, які знищують… 

27 Аварії на нафтопроводах впливають на ґрунти через.. 

28 Основне джерело кисню на планеті... 
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29 У світі потребують охорони...відсотків флори. 

30 Надмірне вимирання тварин пов’язане з... 

31 Діоксини викликають у людини... 

32 Втручання в екосистему нехарактерних для неї мікроорганізмів називається... 

33 Перевищення природного рівня будь-яких речовин у воді називається... 

34 До найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття відноситься... 

35 Модель, яка відображає кількість особин або енергію, що в них знаходиться на кожному 

трофічному рівні називається... 

 

Варіант 3;8 

 

1 В екосистемі, яка ізольована, саморозвиток (можливий, не можливий). 

2 Організми, які мають широкий діапазон толерантності, до температурного режиму 

називаються... 

3 Екологічна валентність – це (діапазон екологічної толерантності , напруженість екологічного 

фактора). 

4 Негативний вплив одного виду на інший називається (нейтралізм, мутуалізм, конкуренція).  

5 Ступінь біологічної спеціалізації даного виду називається (кормова конкуренція, екологічна 

ніша, алелопатія). 

6 Групи організмів, які не в змозі використовувати інші організми, поки вони живі, – 

називаються (хижаки, паразити, деструктори). 

7 Перелічіть основні характеристики популяції. 

8 Колонія існування популяції. 

9 Стосунки хижак – жертва характеризуються... 

10 Сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють певну ділянку, називається... 

11 Перший трофічний рівень ланцюга живлення представлений... 

12 Кінцевий трофічний рівень ланцюга живлення представлений... 

13 Верхня межа біосфери пов’язана з ... 

14 Привнесення в середовище або виникнення в ньому нових, як правило, нехарактерних для 

нього речовин або збільшення концентрації, наявних називається...  

15 До хімічних забруднень відносять... 

16 До екологічних стандартів якості відносять... 

17 Захворювання, що пов’язані з природним надлишковим утримуванням будь-яких елементів 

у навколишньому середовищі, називаються... 

18 Антропогенне забруднення атмосферного повітря спостерігається при дії... 

19 Отруйна суміш диму, пилу та туману називається... 

20 Озоновий шар в атмосфері залягає на висоті... 

21 Захист озонового шару пов’язаний із ... 

22 Зниження біосферних та екологічних функцій водойм  внаслідок потрапляння в них 

отруйних речовин називається... 

23 Природний процес, який проходить повільно, але внаслідок антропогенної діяльності він 

прискорюється називається... 

24 Головною причиною трагедій Аральського моря (Балхаша, Мертвого моря та інших) є ... 

25 Яружна ерозія ґрунтів впливає на зменшення водного стоку річок через...  

26 Отрутохімікати, що знищують все живе, називаються.... 

27 Вторинне засолення ґрунту розвивається в районах... 

28 До прямого впливу на ліси відносять... 

29 Вирубування лісу для тварин є... 

30 Відходи поділяються на ... 

 

31 Аварія технічного засобу, яка призводить до масової загибелі живих організмів та 

екологічного збитку, називається... 

32 Перевищення природного рівня звукових коливань називається... 

33 Пилок деяких рослин, який є алергеном для людини, називається... 
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34 До найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття відносять... 

35 Модель, яка відображає біомасу особин на кожному трофічному рівні, називається ... 
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8. Індивідуальні завдання           13 

9. Методи контролю            14 

10. Розподіл балів, які отримують студенти        15 

10.1.Шкала оцінювання: національна та ECTS       15 

10.2.Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів    15 

11. Методичне забезпечення           17 

12. Методи навчання                                                                                                  17 

13. Рекомендована література           18 

14. Інформаційні ресурси            21 
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