
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ТА НЕОЕКОЛОГІЯ)» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 101 − «ЕКОЛОГІЯ», 

183 – «ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів зі спеціальностей: 101 − 

«Екологія», 183 – «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та 

заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач   к. г. н., доц. Т. М. Алєксєєва  

Рецензент к. п. н., доц. І. О. Солошич 

 

 

Кафедра ЕБОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ______ від ________________ 

Голова методичної ради _________________ проф. В. В. Костін 



ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………………....….4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій i самостійної роботи..................................6 

2 Перелік тем i питань для самостійного опрацювання..………….……….……..8 

3 Питання до модульного контролю……………………………………………...19 

4 Критерії оцінювання знань студентів...............………………………….....…..28 

Список літератури…………………………………………………………....…….31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Ці методичні розробки призначені для активізації та розвитку навичок  

самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни «Загальна екологія  

(та неоекологія)». 

Навчальна дисципліна «Загальна екологія (та неоекологія)» є необхідною 

у підготовці фахівців зі спеціальностей: 101 – «Екологія», 183 – «Технологія 

захисту навколишнього середовища» освітнього ступеня «Бакалавр». Отримані 

знання з цієї навчальної дисципліни дозволять майбутнім екологам отримати 

сучасне уявлення про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну 

науку, що інтегрує знання про структурно-функціональну організацію живої 

речовини на популяційно-видовому, екосистемному та біосферному рівнях.    

Завданнями навчальної дисципліни є: 

– сформувати уявлення про загальну екологію як комплексну 

міждисциплінарну науку про живу природу; 

– вивчити основні чинники формування екосистем; 

– оволодіти навичками раціональної організації антропогенної діяльності 

для зменшення шкідливого впливу на екосистеми. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

– відомості про загальну екологію як науку, її підрозділи, методи 

дослідження, зв'язок з іншими природничими науками; 

– структуру, риси системи «природа»-«суспільство»; 

– основні поняття та закони загальної екології; 

– основні природні абіотичні чинники, що впливають на екосистему; 

– основні природні біотичні чинники формування екосистем, види 

біотичних взаємодій; 

– головні антропогенні чинники впливу на екосистеми, наслідки їх дії; 

– закономірності впливу екологічних чинників на живі організми, реакції 

організмів на їх дію; 



– рівні організації живої речовини - популяції, біоценози, екосистеми, 

біосфера; 

– напрями діяльності, спрямованої на раціональне природокористування 

та охорону екосистем. 

 уміти:  

– пояснювати вплив будь-якого екологічного чинника на формування 

екосистеми; 

– визначати шляхи покращення екологічного стану екосистем; 

– аналізувати екологічний стан екосистеми. 

Самостійна робота студентів є важливою формою навчального процесу, 

за допомогою якої не тільки розширяється світогляд, а й поглиблюються вміння 

працювати з літературою. 

На самостійну роботу студентів виносяться розділи та питання, що не 

були розглянуті у навчальному курсі лекцій.  

Вивчаючи питання для самостійної роботи, надані  до кожної теми, 

студент повинен перевірити набуті знання та відповідати на питання для 

самоперевірки.  

Перелік питань до модульного контролю допоможе студентам самостійно 

підготуватися й успішно здати модульний контроль. 

Критерії оцінювання знань студентів містять перелік знань і умінь 

студентів, що відповідають кожному рівню успішності. 

Перелік бібліографічних посилань допоможе швидко знайти інформацію 

щодо кожного питання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ I ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль № 1 Екологія в системі природничих, соціальних та 

технічних наук 

Тема 1 Предмет, структура й становлення сучасної екології 

1. Становлення та історія розвитку екології. 

Питання для самоперевірки 

1. Предмет науки екології та неоекології. 

2. Галузі та підрозділи екології. 

3.  Рівні організації живої матерії. 

Література: [1, с. 16–22; 6, с. 34–39; 7, с. 123–135; 11, с. 4–22]. 

 

Тема 2 Теоретичні основи та методологія сучасної екології 

1. Теоретичні методи екологічних досліджень. 

2. Аналіз і синтез. 

3. Методи порівняння і аналогії. 

4. Методи індукції, дедукції. 

5. Польові методи дослідження. 

6. Біоіндикація. 

7. Біотестування. 

Питання для самоперевірки 

 1. Закон обмеження природних ресурсів. 

 2. Закон зменшення природно-ресурсного потенціалу. 

 3. Закон рівнозначності всіх умов життя. 

 4. Закон спільної дії екологічних чинників. 

 5. Закон внутрішньої динамічної рівноваги. 

 6. Закони Коммонера. 

 7. Типологія методів екологічних досліджень. 



 8. Методи збору екологічної інформації. 

 9. Методи обробки отриманої інформації. 

10. Методи інтерпретації отриманих результатів. 

Література: [2, с. 36–52; 3, с. 36–88; 10, с. 113–130; 11, с. 34–42]. 

 
Змістовий модуль № 2 Основні положення аутекології (факторіальної 

екології) 

Тема 3 Середовище існування людини. Поняття про екологічні 

фактори 

1. Основні групи природних ресурсів (енергетичні, харчові і т. д.). 

2. Поняття про географічне середовище. 

3. Характеристика умов існування живих організмів. 

4. Характеристика наземного середовища. 

5. Характеристика водного середовища. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття про середовище. 

2. Компоненти середовища людини і суспільства. 

3. Поняття про природне, квазіприродне, артеприродне, соціальне 

середовище. 

4. Закон єдності організмів і середовища. 

5. Поняття про умови, умови існування. 

6. Поняття про ресурси. 

7. Поняття про чинник. 

8. Типологія екологічних чинників за походженням, за часом дії, 

черговістю виникнення, характером тощо. 

Література: [1, с. 40–59; 2, с. 66–79; 7, с. 53–67; 10, с. 17–41]. 

 

Тема 4 Абіотичні чинники впливу на екосистеми 

1.  Повітря як екологічний чинник. 

2.  Вода як середовище. 



3.  Едафічні фактори довкілля. Ґрунти як природне утворення. 

Питання для самоперевірки 

  1. Поняття про абіотичні чинники. 

  2. Типологія абіотичних чинників за значенням, дією на живі організми, 

належністю до компонентів природи. 

  3. Значення температури як екологічного чинника. 

  4. Екологічні групи живих організмів за відношенням до температури. 

  5. Кліматичні пояси. Характеристика кліматичних поясів. 

  6. Явище аклімації. Прояви аклімації в природі. 

  7. Природа сонячної радіації. 

  8. Роль світла як екологічного чинника. 

  9. Поняття про фотосинтетично активну радіацію. 

10. Групи живих організмів за їх відношенням до світлового чинника. 

11. Поняття про фотоперіодизм, фотоперіоди. 

12. Значення води як екологічного чинника. 

13. Властивості води, важливі для живих організмів. 

14. Елементи гідросфери. 

15. Групи рослин за відношенням до водного чинника. 

16. Поняття про гідротермічний режим. 

17. Територія як екологічний чинник. 

18. Поняття про екологічну нішу. 

19. Газовий склад повітря як екологічний чинник. 

20. Радіаційний фон як екологічний чинник. 

21. Джерела радіоактивності у навколишньому природному середовищі. 

22. Вплив радіоактивності на живі організми. 

Література: [1, с. 93–120; 4, с. 30–69; 5, с. 23–65; 9, с. 35–67]. 

 
 

 

 



Тема 5 Біотичні чинники формування екосистем 

 1.  Сучасні дослідження біотичних чинників. 

Питання для самоперевірки 

 1. Поняття про біотичні чинники. 

 2. Типологія біотичних чинників. 

 3. Фітогенні чинники. Дія фітогенних чинників (пряма, опосередкована).  

 4. Поняття про явище алелопатії. 

 5. Поняття про едифікатори. 

 6. Зоогенні чинники. Вплив зоогенних чинників. 

 7. Типи міжвидових взаємодій. 

 8. Нейтралізм. 

 9. Аменсалізм. 

10. Коменсалізм. 

11. Конкуренція. 

12. Мутуалізм. 

13. Взаємодія «ресурс-експлуататор». 

Література: [1, с. 125–152; 6, с. 49–65; 8, с. 79–93; 11, с. 88–122]. 

 

Тема 6 Антропогенні чинники впливу на природні екосистеми: їх 

природа, механізм дії, типологія, наслідки впливу 

1. Вплив антропогенних чинників на атмосферне повітря. Поняття про 

забруднення атмосфери. 

2. Вплив антропогенних чинників на природні води. Поняття про 

забруднення гідросфери. 

3. Вплив антропогенних чинників на ґрунтовий покрив. Поняття про 

забруднення ґрунту. 

4. Вплив антропогенних чинників на літосферу. Поняття про 

трансформацію літосфери. 

5. Вплив антропогенних чинників на рослинний і тваринний світ. 



6. Вплив антропогенних чинників на стан здоров'я людини. 

7. Поняття про стрес екосистем. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття про антропогенні чинники. 

2. Типологія антропогенних чинників за природою, поширенням, 

режимом впливу, здатністю накопичуватися у навколишньому середовищі. 

3. Поняття про забруднення навколишнього середовища. Види 

забруднень: механічне, хімічне, фізичне, біологічне, радіаційне, інформаційне. 

4. Типологія фізичних видів забруднення навколишнього природного 

середовища: теплове, світлове, шумове, електромагнітне. 

5. Якісне оцінювання антропогенних чинників. 

6. Кількісна характеристика антропогенних чинників. 

Література: [1, с. 288–300; 3, с. 134–157; 4, с. 176–190; 10, с. 111–128]. 

 

Тема 7 Лімітуючі чинники. Закони факторіальної екології 

1. Властивості екологічної ніші. 

2. Екологічна ніша людини. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття про лімітуючі чинники. 

2. Закон мінімуму Ю. Лібіха. 

3. Допоміжні принципи Ю. Одума до закону мінімуму. 

4. Закон толерантності В. Шелфорда. 

5. Доповнення Ю. Одума до закону толерантності. 

6. Групи організмів за амплітудою толерантності. 

7. Діапазон дії екологічного чинника. 

8. Поняття про зони оптимуму, песимуму, точки максимуму, мінімуму, 

летальні значення чинника. 

9. Поняття про екстремальні чинники. 

10. Екологічна валентність. 



11. Концепція екологічної ніші. 

12. Поняття про фундаментальну нішу, реалізовану екологічну нішу. 

13. Екологічна диверсифікація. 

14. Принцип Гаузе. 

Література: [4, с. 147–167; 7, с. 154–167; 9, с. 190–196; 11, с. 124–139]. 

 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль № 3 Основні положення демекології (популяційної 

екології) 

Тема 8 Популяції: їх структура, типологія, ієрархія 

1. Передумови виникнення вчення про популяцію. 

2. Явище зональності у природі. 

3. Висотна поясність. 

Питання для самоперевірки 

 1. Поняття про популяції, деми. 

 2. Поняття про демекологію. Завдання демекології. 

 3. Типологія популяцій за стабільністю, зв'язком з іншими популяціями, 

за становищем у біогеоценозі. 

 4. Ієрархія популяцій. 

 5. Екологічна структура популяції. Елементи екологічної структури 

популяцій. 

 6. Чисельність популяцій. 

 7. Щільність популяції. Види щільності популяцій: середня, екологічна, 

максимальна, мінімальна. 

 8. Статева структура популяції. Групи популяцій за статевою 

структурою. 

 9. Вікова структура. Групи популяцій за віковою структурою. 

10. Просторова структура популяцій: вертикальна, горизонтальна.  



11. Агрегація особин у природі. Значення агрегації. 

12. Ізоляція особин у природі. Значення ізоляції. 

Література: [3, с. 46–65; 4, с. 57–74; 5, с. 144–158; 11, с. 4–22]. 

 

Тема 9 Динаміка популяцій 

 1. Поняття про біотичний потенціал. 

 2. Опір середовища. 

 3. Розмір організму як чинник, що визначає рівень народжуваності-

смертності. 

Питання для самоперевірки 

 1. Динаміка чисельності популяцій. 

 2. Народжуваність і смертність як основні показники чисельності 

популяції. 

 3. Чинники, що визначають рівні смертності-народжуваності. 

 4. Графічне відображення чисельності популяцій. Типи кривих 

виживання. 

 5. Вікові піраміди. Типи вікових пірамід. 

 6. Коливання чисельності популяцій. 

 7. Тактики розмноження організмів. 

 8. Головні ознаки К-відбору. 

 9. Головні ознаки r-відбору. 

10. Типи залежності чисельності популяцій від щільності. 

Література: [1, с. 16–22; 10, с. 34–39; 11, с. 123–135; 12, с. 4–22]. 

 

Змістовий модуль № 4 Основні положення синекології (теорії 

екосистем) 

Тема 10 Біоценози: їх властивості, структура, функціонування 

 1. Становлення поняття «біоценоз». 

 2. Динаміка біоценозів. Сукцесії. 



 3. Географічні закономірності розподілу біоценозів: зональність 

провінціальність. 

 4. Класифікація біоценозів. 

Питання для самоперевірки 

 1. Що називають біоценозом? 

 2. Склад біоценозу. Поняття про фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз, 

мікоценоз. 

 3. Поняття «біогеоценоз». Відмінності між поняттями «біоценоз» і 

«біогеоценоз». 

 4. Видовий склад біоценозу. 

 5. Показники видового складу біоценозу: видове багатство, видова 

насиченість. 

 6. Кількісне співвідношення між видами. Поняття про домінанти. 

 7. Що називають едифікаторами? 

 8. Поняття про асектатори. 

 9. Просторова структура біоценозу. 

10. Вертикальна просторова структура. Її значення. 

11. Горизонтальна просторова структура, її значення. 

12. Елементи горизонтальної просторової структури: мікроценози, 

синузії. 

13. Трофічні зв'язки в біоценозі. 

14. Ланцюги живлення. типи ланцюгів живлення. 

15. Трофічні рівні біоценозу. 

16. Топічні зв'язки в біоценозі. 

17. Поняття про консорцію. 

18. Форичні зв'язки. 

19. Фабричні зв'язки. 

20. Поняття про зональні, інтразональні, екстразональні біоценози. 



Література: [1, с. 16–22; 10, с. 34–39; 11, с. 123–135; 12, с. 4–22]. 

 

Тема 11 Екосистеми: їх властивості, склад, закономірності 

функціонування 

 1. Становлення поняття «екосистема». 

 2. Співвідношення понять «екосистема» і «біогеоценоз». 

 3. Екологічні піраміди. Види екологічних пірамід. 

 4. Поняття про біоми. 

Питання для самоперевірки 

  1. Що називають екосистемою? 

  2. Сучасна концепція екосистеми. 

  3. Будова екосистеми. 

  4. Основні компоненти екосистеми. 

  5. Поняття про біотоп, кліматоп, едафотоп. 

  6. Гомеостаз. Типи гомеостазу. 

  7. Типи екосистем за стійкістю. 

  8. Продуктивність екосистеми. 

  9. Показники продуктивності екосистеми: біомаса, врожай на корню. 

10. Ступені утворення органічної речовини. 

11. Валова первинна продуктивність. 

12. Чиста первинна продуктивність. 

13. Чиста продуктивність угруповання. 

14. Вторинна продуктивність. 

15. Енергетичні співвідношення в екосистемі. 

16. Поняття про екотони. 

17. Динаміка екосистем. Поняття про сукцесію. 

18. Особливості сукцесії. 

19. Штучні екосистеми. Відмінності штучних і природних екосистем. 



Література: [1, с. 16–22; 10, с. 34–39; 11, с. 123–135; 12, с. 4–22]. 

 

Змістовий модуль № 5 Основні положення біосферології (глобальної 

екології) 

Тема 12 Біосфера: її структура, склад, функціонування, сучасні 

проблеми  

 1. Історія формування уяви про біосферу. 

 2. Еволюція біосфери. 

Питання для самоперевірки 

 1. Поняття про біосферу. 

 2. Структура біосфери. 

 3. Межі біосфери. 

 4. Рівні організації живої матерії. 

 5. Унікальні особливості живої речовини. 

 6. Функції живої речовини. 

 7. Поняття про біомасу. Розподіл біомаси між живими організмами. 

 8. Закономірності біосфери. 

 9. Організованість біосфери. 

10. Стабільність біосфери. 

11. Саморегуляція біосфери. 

12. Відкритість біосфери. 

13. Різноманітність життя в біосфері. 

14. Поняття про ноосферу. 

15. Передумови виникнення ноосфери за Вернадським. 

Література: [1, с. 16–22; 10, с. 34–39; 11, с. 123–135]. 

 

Тема 13 Глобальні екологічні проблеми людства та шляхи їх 

розв'язання 

 1. Поняття про охорону природи. Основні шляхи охорони природи. 



 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного 

середовища. 

Питання для самоперевірки 

 1. Поняття про екологічну кризу. 

 2. Поняття про екологічну катастрофу. 

 3. Забруднення навколишнього середовища – глобальна екологічна 

проблема. 

 4. Види забруднень навколишнього природного середовища. 

 5. Глобальне потепління клімату. Його причини, наслідки. 

 6. Руйнування озонового шару. 

 7. Втрата біологічного різноманіття. 

 8. Виснаження вичерпних природних ресурсів. 

 9. Охорона атмосферного повітря. Поняття про маловідходні технології, 

очищення промислових газів. 

10. Очищення природних вод. 

11. Поняття про охорону ґрунтів. Методи боротьби з забрудненням 

ґрунту, ерозією, вторинним засоленням, кислотною деградацією. 

12. Охорона флори і фауни. Заповідання як шлях збереження біологічного 

різноманіття. 

13. Міжнародна співпраця в галузі охорони довкілля. Міжнародні 

природоохоронні конвенції. 

14. Поняття про біосферні заповідники. Програма фонового моніторингу 

біосферних заповідників. 

Література: [1, с. 216–235; 2, с. 189–199; 3, с. 180–200; 6, с. 114–129]. 

 

 

 

 

 



3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

  1. Предмет науки екології та неоекології. 

  2. Галузі та підрозділи екології. 

  3. Становлення та історія розвитку екології. 

  4.  Рівні організації живої матерії. 

  5. Теоретичні методи екологічних досліджень. 

  6. Аналіз і синтез. 

  7. Методи порівняння і аналогії. 

  8. Методи індукції, дедукції. 

  9. Польові методи дослідження. 

 10. Біоіндикація. Біотестування. 

 11. Закон обмеження природних ресурсів. 

 12. Закон зменшення природно-ресурсного потенціалу. 

 13. Закон рівнозначності всіх умов життя. 

 14. Закон спільної дії екологічних чинників. 

 15. Закон внутрішньої динамічної рівноваги. 

 16. Закони Коммонера. 

 17. Типологія методів екологічних досліджень. 

 18. Методи збору екологічної інформації. 

 19. Методи обробки отриманої інформації. 

 20. Методи інтерпретації отриманих результатів. 

 
Змістовий модуль 2  

 21. Основні групи природних ресурсів (енергетичні, харчові і т. д.). 

 22. Поняття про географічне середовище. 

 23. Характеристика умов існування живих організмів. 

 24. Характеристика наземного середовища. 

 25. Характеристика водного середовища. 



 26. Поняття про середовище. 

 27. Компоненти середовища людини і суспільства. 

 28. Поняття про природне, квазіприродне, артеприродне, соціальне 

середовище. 

 29. Закон єдності організмів і середовища. 

 30. Поняття про умови, умови існування. 

 31. Поняття про ресурси. 

 32. Поняття про чинник. 

 33. Типологія екологічних чинників за походженням, за часом дії, 

черговістю виникнення, характером тощо. 

 34.  Повітря як екологічний чинник. 

 35.  Вода як середовище. 

 36.  Едафічні фактори довкілля. Ґрунти як природне утворення. 

 37. Поняття про абіотичні чинники. 

 38. Типологія абіотичних чинників за значенням, дією на живі організми, 

належністю до компонентів природи. 

 39. Значення температури як екологічного чинника. 

 40. Екологічні групи живих організмів за відношенням до температури. 

 41. Кліматичні пояси. Характеристика кліматичних поясів. 

 42. Явище аклімації. Прояви аклімації в природі. 

 43. Природа сонячної радіації. 

 44. Роль світла як екологічного чинника. 

 45. Поняття про фотосинтетично активну радіацію. 

 46. Групи живих організмів за їх відношенням до світлового чинника. 

 47. Поняття про фотоперіодизм, фотоперіоди. 

 48. Значення води як екологічного чинника. 

 49. Властивості води, важливі для живих організмів. 

 50. Елементи гідросфери. 

 51. Групи рослин за відношенням до водного чинника. 

 52. Поняття про гідротермічний режим. 



 53. Територія як екологічний чинник. 

 54. Поняття про екологічну нішу. 

 55. Газовий склад повітря як екологічний чинник. 

 56. Радіаційний фон як екологічний чинник. 

 57. Джерела радіоактивності у навколишньому природному середовищі. 

 58. Вплив радіоактивності на живі організми. 

 59.  Сучасні дослідження біотичних чинників. 

 60. Поняття про біотичні чинники. 

 61. Типологія біотичних чинників. 

 62. Фітогенні чинники. Дія фітогенних чинників (пряма, 

опосередкована).  

 63. Поняття про явище алелопатії. 

 64. Поняття про едифікатори. 

 65. Зоогенні чинники. Вплив зоогенних чинників. 

 66. Типи міжвидових взаємодій. 

 67. Нейтралізм. 

 68. Аменсалізм. 

 69. Коменсалізм. 

 70. Конкуренція. 

 71. Мутуалізм. 

 72. Взаємодія «ресурс-експлуататор». 

 73. Вплив антропогенних чинників на атмосферне повітря. Поняття про 

забруднення атмосфери. 

 74. Вплив антропогенних чинників на природні води. Поняття про 

забруднення гідросфери. 

 75. Вплив антропогенних чинників на ґрунтовий покрив. Поняття про 

забруднення ґрунту. 

 76. Вплив антропогенних чинників на літосферу. Поняття про 

трансформацію літосфери. 

 77. Вплив антропогенних чинників на рослинний і тваринний світ. 



 78. Вплив антропогенних чинників на стан здоров'я людини. 

 79. Поняття про стрес екосистем. 

 80. Поняття про антропогенні чинники. 

 81. Типологія антропогенних чинників за природою, поширенням, 

режимом впливу, здатністю накопичуватися у навколишньому середовищі. 

 82. Поняття про забруднення навколишнього середовища. Види 

забруднень: механічне, хімічне, фізичне, біологічне, радіаційне, інформаційне. 

 83. Типологія фізичних видів забруднення навколишнього природного 

середовища: теплове, світлове, шумове, електромагнітне. 

 84. Якісне оцінювання антропогенних чинників. 

 85. Кількісна характеристика антропогенних чинників. 

 86. Властивості екологічної ніші. 

 87. Екологічна ніша людини. 

 88. Поняття про лімітуючі чинники. 

 89. Закон мінімуму Ю. Лібіха. 

 90. Допоміжні принципи Ю. Одума до закону мінімуму. 

 91. Закон толерантності В. Шелфорда. 

 92. Доповнення Ю. Одума до закону толерантності. 

 93. Групи організмів за амплітудою толерантності. 

 94. Діапазон дії екологічного чинника. 

 95. Поняття про зони оптимуму, песимуму, точки максимуму, мінімуму, 

летальні значення чинника. 

 96. Поняття про екстремальні чинники. 

 97. Екологічна валентність. 

 98. Концепція екологічної ніші. 

 99. Поняття про фундаментальну нішу, реалізовану екологічну нішу. 

100. Екологічна диверсифікація. 

101. Принцип Гаузе. 

 

 



Модуль 2 

Змістовий модуль 3 

102. Передумови виникнення вчення про популяцію. 

103. Явище зональності у природі. 

104. Висотна поясність. 

105. Поняття про популяції, деми. 

106. Поняття про демекологію. Завдання демекології. 

107. Типологія популяцій за стабільністю, зв'язком з іншими 

популяціями, за становищем у біогеоценозі. 

108. Ієрархія популяцій. 

109. Екологічна структура популяції. Елементи екологічної структури 

популяцій. 

110. Чисельність популяцій. 

111. Щільність популяції. Види щільності популяцій: середня, екологічна, 

максимальна, мінімальна. 

112. Статева структура популяції. Групи популяцій за статевою 

структурою. 

113. Вікова структура. Групи популяцій за віковою структурою. 

114. Просторова структура популяцій: вертикальна, горизонтальна.  

115. Агрегація особин у природі. Значення агрегації. 

116. Ізоляція особин у природі. Значення ізоляції. 

117. Поняття про біотичний потенціал. 

118. Опір середовища. 

119. Розмір організму як чинник, що визначає рівень народжуваності-

смертності. 

120. Динаміка чисельності популяцій. 

121. Народжуваність і смертність як основні показники чисельності 

популяції. 

122. Чинники, що визначають рівні смертності-народжуваності. 



123. Графічне відображення чисельності популяцій. Типи кривих 

виживання. 

124. Вікові піраміди. Типи вікових пірамід. 

125. Коливання чисельності популяцій. 

126. Тактики розмноження організмів. 

127. Головні ознаки К-відбору. 

128. Головні ознаки r-відбору. 

130. Типи залежності чисельності популяцій від щільності. 

 

Змістовий модуль  4 

131. Становлення поняття «біоценоз». 

132. Динаміка біоценозів. Сукцесії. 

133. Географічні закономірності розподілу біоценозів: зональність, 

провінціальність. 

134. Класифікація біоценозів. 

135. Що називають біоценозом? 

136. Склад біоценозу. Поняття про фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз, 

мікоценоз. 

137. Поняття «біогеоценоз». Відмінності між поняттями «біоценоз» і 

«біогеоценоз». 

138. Видовий склад біоценозу. 

139. Показники видового складу біоценозу: видове багатство, видова 

насиченість. 

140. Кількісне співвідношення між видами. Поняття про домінанти. 

141. Що називають едифікаторами? 

142. Поняття про асектатори. 

143. Просторова структура біоценозу. 

144. Вертикальна просторова структура. Її значення. 

145. Горизонтальна просторова структура, її значення. 



146. Елементи горизонтальної просторової структури: мікроценози, 

синузії. 

147. Трофічні зв'язки в біоценозі. 

148. Ланцюги живлення, типи ланцюгів живлення. 

149. Трофічні рівні біоценозу. 

150. Топічні зв'язки в біоценозі. 

151. Поняття про консорцію. 

152. Форичні зв'язки. 

153. Фабричні зв'язки. 

154. Поняття про зональні, інтразональні, екстразональні біоценози. 

155. Становлення поняття «екосистема». 

156. Співвідношення понять «екосистема» і «біогеоценоз». 

157. Екологічні піраміди. Види екологічних пірамід. 

158. Поняття про біоми. 

159. Що називають екосистемою? 

160. Сучасна концепція екосистеми. 

161. Будова екосистеми. 

162. Основні компоненти екосистеми. 

163. Поняття про біотоп, кліматоп, едафотоп. 

164. Гомеостаз. Типи гомеостазу. 

165. Типи екосистем за стійкістю. 

166. Продуктивність екосистеми. 

167. Показники продуктивності екосистеми: біомаса, врожай на корню. 

168. Ступені утворення органічної речовини. 

169. Валова первинна продуктивність. 

170. Чиста первинна продуктивність. 

171. Чиста продуктивність угруповання. 

172. Вторинна продуктивність. 

173. Енергетичні співвідношення в екосистемі. 

174. Поняття про екотони. 



175. Динаміка екосистем. Поняття про сукцесію. 

176. Особливості сукцесії. 

177. Штучні екосистеми. Відмінності штучних і природних екосистем. 

 

Змістовий модуль  5 

178. Історія формування уяви про біосферу. 

179. Еволюція біосфери. 

180. Поняття про біосферу. 

181. Структура біосфери. 

182. Межі біосфери. 

183. Рівні організації живої матерії. 

184. Унікальні особливості живої речовини. 

185. Функції живої речовини. 

186. Поняття про біомасу. Розподіл біомаси між живими організмами. 

187. Закономірності біосфери. 

188. Організованість біосфери. 

189. Стабільність біосфери. 

190. Саморегуляція біосфери. 

191. Відкритість біосфери. 

192. Різноманітність життя в біосфері. 

193. Поняття про ноосферу. 

194. Передумови виникнення ноосфери за Вернадським. 

195. Поняття про охорону природи. Основні шляхи охорони природи. 

196. Законодавство України про охорону навколишнього природного 

середовища. 

197. Поняття про екологічну кризу. 

198. Поняття про екологічну катастрофу. 

199. Забруднення навколишнього середовища – глобальна екологічна 

проблема. 

200. Види забруднень навколишнього природного середовища. 



201. Глобальне потепління клімату. Його причини, наслідки. 

202. Руйнування озонового шару. 

203. Втрата біологічного різноманіття. 

204. Виснаження вичерпних природних ресурсів. 

205. Охорона атмосферного повітря. Поняття про маловідходні 

технології, очищення промислових газів. 

206. Очищення природних вод. 

207. Поняття про охорону ґрунтів. Методи боротьби з забрудненням 

ґрунту, ерозією, вторинним засоленням, кислотною деградацією. 

208. Охорона флори і фауни. Заповідання як шлях збереження 

біологічного різноманіття. 

209. Міжнародна співпраця в галузі охорони довкілля. Міжнародні 

природоохоронні конвенції. 

210. Поняття про біосферні заповідники. Програма фонового моніторингу 

біосферних заповідників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82─89 В 

добре  
74─81 С 
64─73 D 

задовільно  
60─63 Е  

35─59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

0─34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

 

Знання студента оцінюються у 90–100 балів, якщо він знає усі навчальні 

елементи, глибоко розуміє та може логічно і правильно пояснити основні 

положення навчальної дисципліни, активно працює на заняттях:  уважно 

опрацьовує начальний матеріал, винесений на самостійну роботу; без помилок 

виконує практичні завдання та контрольні роботи; має навички самостійного 

проведення дослідів під час виконання лабораторних робіт, аналізує одержаний 

результат, робить правильні висновки; без помилок, детально, логічно 

відповідає на питання; охайно та грамотно  оформлює звіти з практичних робіт 

та лабораторних робіт. 

Знання студента оцінюється у 82–89 балів, якщо він знає усі навчальні 

елементи, розуміє та може пояснити основні положення навчальної дисципліни, 

активно працює на заняттях:  уважно опрацьовує начальний матеріал, 

винесений на самостійне опрацювання; у цілому правильно виконує практичні 

завдання; виконує контрольні роботи, припускаючи одну несуттєву помилку, 

загалом правильно проводить досліди на лабораторних заняттях, аналізує 



одержані результати і робить висновки, припускаючи 1–2 неточності, без 

помилок, охайно та грамотно  оформлює звіти з практичних робіт та 

лабораторних робіт. 

Знання студента оцінюється у 74–81 бал, якщо він знає практично усі 

навчальні елементи, розуміє та може пояснити основні положення навчальної 

дисципліни, добре працює на заняттях: у повному обсязі опрацьовує начальний 

матеріал, винесений на самостійне опрацювання; в основному правильно 

виконує практичні завдання та робить висновки з 1–2 несуттєвими помилками; 

у  контрольних роботах припускає 1–2 несуттєві помилки; майже самостійно 

виконує досліди на лабораторних заняттях, аналізує одержаний результат, 

припускаючи 1–2 несуттєві помилки, охайно та грамотно  робить записи у 

конспекті лекцій і зошитах для практичних та лабораторних занять. 

Знання студента оцінюється у 64–73 бали, якщо студент знає більшу 

частину навчальних елементів, розуміє та може пояснити основні положення 

навчальної дисципліни, працює на заняттях: майже у повному обсязі 

опрацьовує навчальний матеріал, винесений на самостійне опрацювання; під 

час виконання практичних завдань припускає деякі помилки; за допомогою 

викладача виконує досліди на лабораторних роботах, під час аналізу 

результатів і формулюванні висновків робить більше двох несуттєвих помилок; 

у контрольних роботах також припускає більше двох несуттєвих помилок; не 

зовсім охайно та грамотно робить записи у конспекті лекцій і зошитах для 

практичних і лабораторних занять. 

Знання студента оцінюється у 60–63 бали, якщо він знає приблизно 

половину навчальних елементів, може пояснити деякі  положення навчальної 

дисципліни, мало працює на заняттях: не у повному обсязі опрацьовує 

начальний матеріал, винесений на самостійну роботу; практичні завдання 

виконує з грубими помилками;  у контрольних роботах припускає 1–2 грубі 

помилки; проводить досліди на лабораторних заняттях, припускаючи 1–2 грубі 

помилки, тому не може правильно проаналізувати результати дослідів і зробити 



правильні висновки; неохайно та нерегулярно робить записи у конспекті лекцій 

і зошитах для практичних і лабораторних занять. 

Знання студента оцінюється у 35–59 балів, якщо він знає деякі навчальні 

елементи, може пояснити тільки найпростіші положення навчальної 

дисципліни; погано працює на заняттях: на питання викладача не завжди може 

дати правильну відповідь; не завжди опрацьовує навчальний матеріал, 

винесений на самостійне опрацювання; під час виконання практичних завдань 

припускає більше двох грубих помилок; не має навичок проведення дослідів на 

лабораторному занятті, тому виконує їх з грубими помилками, одержані 

результати дослідів нелогічні та непослідовні, а висновки до них – неправильні; 

під час виконання контрольних робіт припускає грубі помилки; неграмотно, 

неохайно та нерегулярно робить записи у конспекті лекцій і зошитах для 

практичних і лабораторних занять занять. 

Знання студента оцінюються  у 0–34 бали, якщо він  має дуже поверхневі 

знання основних положень навчальної дисципліни; погано працює на заняттях, 

не може відповісти на нескладні питання, під час виконання контрольних  робіт 

припускає більше, ніж 3 грубі помилки, практичні завдання і досліди 

лабораторних робіт виконує з помилками, тому не може сформулювати 

правильні висновки до них, епізодично робить записи у зошитах для 

практичних і лабораторних занять, припускаючи як несуттєві, так і грубі 

помилки.  
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів зі спеціальностей: 101 − 

«Екологія», 183 – «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та 

заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» 
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з протоколу  №   засідання кафедри ЕБОП  від    

 

 

 

Присутні: Шмандій В.М., Бездєнєжних Л.А., Святенко А.І.,                     

Солошич І.О., Дейна І.П., Алєксєєва,  Бахарєв В.С., Харламова О.В. 

 

Слухали: про   рекомендацію до друку  методичних вказівок щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та 

неоекологія)» для студентів зі спеціальностей: 101 − «Екологія», 183 – 

«Технологія захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм 

навчання освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Постановили:  затвердити методичні вказівки щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів зі 

спеціальностей: 101 − «Екологія», 183 – «Технологія захисту навколишнього 

середовища» денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» 
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Рецензія 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів зі спеціальностей: 101 − 

«Екологія», 183 – «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та 

заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» 

 

“Методичні вказівки…” містять  “Вступ”, “Теми та погодинний 

розклад лекцій”,   питання  до самостійної  роботи, питання для 

самоперевірки і до модульного контролю, критерії оцінювання знань 

студентів, список літератури. 

 У “Вступі” чітко розглянуті  мета, завдання та значення самостійної 

роботи з дісципліни “ Загальна екологія (та неоекологія )”. 

Основна частина “Методичних вказівок…”  містить питання до 

самостійної роботи для кожної теми. Для підвищення ефективності 

засвоєння нового матеріалу рекомендується відповісти на запитання для 

самоперевірки. Перелік запитань до модульного контролю дасть змогу 

студентам добре підготуватися і скласти залік з навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання знань студенів містять обсяг знань і умінь, що 

відповідають кожному рівню успішності. 

Список літератури складається з 11 найменувань літературних 

джерел, у тому числі й таких, що є у наявності у бібілотеці університету, 

центральній міській бібліотеці, допоможе студентам швидко знайти 

відповіді на всі запитання.  

В цілому “Методичні вказівки…” відповідають основним вимогам, 

що висуваються до методичних розробок з навчальних дисциплін у вищій 

школі і можуть бути рекомендовані до публікації. 

 
 
 
 
Доц., к. п. н.                                                                  І.О. Солошич 
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