
Загальна екологія 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

другий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 180(кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 32, 

практичні – 32. 

Лектори: 

канд. біол. наук, доцент Цайтлер М.Й. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

– розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування; 

– уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень; 

– уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, 

робити презентації та повідомлення; 

– уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів; 

– уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій; 

– розуміти закономірності функціонування живої матерії на різних рівнях її організації, 

взаємозв’язків біологічних систем з компонентами неживої природи. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальне землезнавство; 

– хімія; 

– геологія з основами геоморфології; 

– біологія; 

– навчальна загально-екологічна практика.  

Зміст навчальноїдисципліни: 

Особливості та структура сучасної екології. Неоекологія. Об’єкти сучасної екології. 

Понятійний апарат екології. Закони екології. Методи екології. Природне середовище – 

сукупний об’єкт екології. Соціальні функції екології. Основи аутекології та факторіальної 

екології. Основи демекології (Екологія популяцій). Екологія систематичних груп 

організмів. Основи екосистемології. Концептуально-теретичні засади екологічних систем. 

Функціональні характеристики екосистем. Класифікація екосистем. Урбоекосистеми. 

Агроекосистеми. Екологічні проблеми промислового комплексу. Екологічні проблеми 

агропромислового комплексу. Екологічні проблеми транспорту. Екологічні проблеми 

комунальної сфери. Екологічні проблеми військової діяльності. Екологічні проблеми 

рекреації. Екогічні проблеми регіонів України. Охорона екосистем. Біорізномаїття. 

Охорона генофонду. Заповідання. Екологічна мережа. Контроль і управління якістю 

природного довкілля. Правові аспекти охорони довкілля. Економічні механізми 

природокористування та охорони довкілля. Технічні та технологічні засади охорони 

довкілля. Природоохоронні технології. Освітньо-виховні шляхи охорони довкілля. 

Екологічний моніторинг. Природоохоронні концепції. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


