
Біоекологія 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова  

Семестр: 

четвертий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 16. 

Лектори: 

канд. біол. наук, доцент Стецула Н.О. 

Результати навчання: 

- характеризувати основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального природокористування; 

- приймати екологічно правильні рішення в галузі природокористування. 

- з’ясовувати роль різних таксономічних і екологічних груп організмів в 

забезпеченні біотичного кругообігу речовин та стабільності довкілля; 

- досліджувати закономірності структурно-функціональної організації природних, 

антропогенних та техногенних екосистем та взаємодії організмів різних екологічних груп 

та життєвих форм  з навколишнім середовищем;; 

- аналізувати еволюційний процес, біологічне різноманіття, систематику живих 

організмів, їх роль в забезпеченні стійкості екосистем, закономірності відтворення та 

саморегуляції живих систем. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ загальна екологія, 

‒ біогеографія, 

‒ геоботаніка, 

‒ ландшафтна екологія з основами ландшафтознавства. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Організм і фактори середовища. Вплив температури на життєві процеси організмів. 

Стратегії теплообміну організмів. Роль тепла в життєвих процесах. Екологічні групи 

організмів за відношенням до температури. Теплообмін пойкілотермів та гомойотермів. 

Температурні адаптації. Роль світла в житті організмів. Формотворча роль світла. 

Біологічні ритми. Екологічні групи рослин за відношенням до світла. вплив світла на 

рослин. вплив світла на тварин. Значення вологи для життєдіяльності організмів. Водний 

баланс тварин. Водний баланс рослин. Специфіка водно-сольового обміну організмів. 

Особливості газообміну у водному та повітряному середовищі. Класифікація живих 

організмів в залежності від їхніх потреб у воді. Роль води як екологічного фактору. 

Загальні принципи адаптації організмів. Уявлення про адаптацію. Життєві форми 

організмів. Закономірності дії факторів середовища на живі організми. Адаптивні ритми. 

Біоекологія популяцій. Популяція як біологічна система. Поняття популяції. Популяційна 

структура виду. Властивості та функції популяцій. Відмінності рослин і тварин на 

популяційному рівні. Нерівноцінність та ієрархія популяції. Просторова структура 

популяцій. Поняття про структуру популяцій. Просторова структура популяцій. 

Ієрархічна структура. Етологічна структура. Статева, вікова та генетична структура 

популяції. Демографічна структура популяцій. Вікова структура. Статева структура. 

Генетична структура популяцій. Гомоестаз популяцій. Динаміка популяції. Фази розвитку 

популяції. Типи динаміки популяції. Типи росту чисельності популяції. Фактори, що 

впливають на чисельність популяції. Біоценологія. Біоценоз як біологічна система. 

Поняття біоценоз та біогеоценоз. Трофічна та просторова структура біоценозу. Екологічна 

структура. Поняття про екологічну нішу. Форми міжвидових зв’язків в біоценозах. 



Поняття екосистеми. Динаміка екосистем. Екологічні сукцесії. Концепція клімаксу.  

Причини виникнення екологічних сукцесій та їх наслідки. Біосфера як біологічна система. 

Положення теорії Вернандського про біосферу. Рівні організації біосфери. Функції живої 

речовини. Джерела і кількість енергії у біосфері. Біогохімічні цикли в біосфері. 

Біогеохімічні кругообіги речовин. Біохімічний цикл вуглецю. Біогеохімічний цикл води. 

Біогеохімічний цикл азоту. Біогеохімічний цикл фосфору. Технологічні форми впливу на 

біосферу. Діяльність людини як фактор еволюції. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, контрольна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування; 

– письмовий контроль: контрольна робота; 

– самостійний контроль: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

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

– підсумковий контроль: екзамен у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


