
Основи фіто- та зооекології 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

четвертий, п’ятий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: лекції – 48, практичні – 

32. 

Лектор: 

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

Результати навчання: 

- формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування; 

- аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтного та біологічного 

різноманіття. 

- володіти науковою інформацією щодо фізіологічних та екологічних особливостей різних 

рослин та тварин, типів стратегії виду певного організму, екологічних груп рослин й тварин; 

володіння методами фітоіндикації;  

-  застосовувати теоретичні знання в практиці дослідження екології рослин і тварин; здатність  

та готовність вести природовиховну роботу серед населення та розробляти загальні рекомендації 

для охорони рослинного і тваринного світу. 

Спосіб навчання: 
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ біологія, 

‒ біогеографія, 

‒ загальна екологія, 

‒ вступ до фаху. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Наукові передумови виникнення фіто- та зооекології. Історія розвитку екологічних досліджень в 

Україні. Основні методи досліджень у фіто- та зооекології. Поняття про фактори довкілля. Їх дія 

на рослинні й тваринні організми. Лімітуючі фактори. Закони мінімуму (Лібіха), толерантності 

(Шелфорда). Класифікація екологічних факторів. Типи коакцій тваринних організмів. Екологічна 

ніша. Принципи конкурентного витіснення Гаузе. Трофічні, топічні, форичні та фабричні зв’язки 

тваринних організмів. Відносини хижак-жертва, паразит-господар. Концепція екосистеми в фіто- 

та зооекології. Вплив світла та тепла на життєдіяльність рослин. Екологічні групи рослин за 

вимогами до освітлення. Фотоперіодизм і фотоперіодичні реакції рослин. Тепло як екологічний 

фактор. Екологічні групи рослин за вимогами до температурного режиму. Екологія фотосинтезу. 

Запасання світлової енергії та асиміляція. Продуктивність фотосинтезу та його залежність від 

факторів середовища. Температурна крива фотосинтезу. Фотосинтез і захворювання рослин. 

Фотодихання. Вплив води та ґрунту на рослини. Вода як середовище життя рослин. Водний 

баланс рослин. Екологічні групи рослин за вимогами до водного режиму. Абіотична та біотична 

складові ґрунту. Екологічні групи рослин за вимогами до ґрунтових умов та наявності елементів 

мінерального живлення рослин. Абіотичні екологічні фактори в житті тварин. Повітря як 

екологічний фактор. Повітря як середовище життя тварин. Екологічні групи тварин за способом 

харчування. Основні концепції екології популяції рослин. Структура та динаміка популяції 

рослин. Екологія популяцій тварин. Продуктивність популяції тварин. Фітоценоз як складова 

біогеоценозу. Структура та класифікація фітоценозів. Фітоіндикація та фітомоніторинг. Охорона 

рослинного світу України. Тваринні екосистеми в ієрархії біосфери. Кліматичні, едафічні та 

біотичні фактори в житті комах. Життєві форми комах. Екологічні групи комах: фітофаги, 

хижаки, паразити, сапрофаги, копрофаги, некрофаги, антофіли. Групи риб за місцем поселення: 

пелагічні, літорально-придонні й абісальні, або глибоководні. Біологічні цикли в житті риб. 

Екологічні групи риб: хижі, мирні і всеїдні. Екологія земноводних. Поширення та спосіб життя 

земноводних. Екологія плазунів. Екологічні групи плазунів: сухопутні та водні. Сезонні зміни в 



житті плазунів. Роль, значення та охорона плазунів. Екологія птахів. Екологічні групи птахів за 

способом живлення: хижі, трупоїдні, рибоїдні, комахоїдні, зерноїдні, плодоїдні, всеїдні. Екологія 

ссавців. Абіотичні та біотичні фактори в житті ссавців. Біологічні цикли в житті ссавців. Річний 

цикл ссавців. Екологічні групи ссавців: наземні звірі, норники, підземні ссавці, деревні, літаючі, 

водні, напівводні. Популяційна організація ссавців: поодинокий, або сімейний спосіб життя, зграї 

та стадо. Поширення ссавців та їх роль в екосистемах. Охорона ссавців. Тваринний світ та його 

охорона. Раритетність та ендемізм тваринних організмів. Заходи і методи охорони тваринного 

світу: біотехнічні заходи, штучне розведення в неволі, інтродукція, акліматизація. Охоронний 

статус тварин у національних та міжнародних червоних списках. Охоронні категорії МСОП.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 

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

– підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі,екзамен уп’ятомусеместрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


