
Синекологія 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

восьмий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 16. 

Лектори: 

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

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні: 

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

природокористування; 

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

взаємозв’язків біологічних систем з компонентами неживої природи; 

– знати закономірності функціонування і взаємодії геосфер Землі, біосфери та 

соціосфери; 

– аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтного та біологічного 

різноманіття; 

– проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальна екологія; 

– біогеографія; 

– ландшафтна екологія з основами ландшафтознавства; 

– екологія лісу; 

– популяційна екологія.  

Зміст навчальної дисципліни: 

Концептуально-теоретичні засади синекології. Зародження та розвиток синекології. 

Об’єкти синекології. Системний підхід в синекології. Вчення про біогеоценоз. Концепція 

біоценозу. Концепція екосистеми. Структурно-функціональна організація екосистем.  

Функціональні характеристики екосистем. Трофічний ланцюг. Продуктивність екосистем. 

Енергетика екосистем. Колообіг речовин. Динаміка екосистем. Класифікація екосистем. 

Екосистеми світу та України. Біологічна та екологічна рівновага в екосистемах. 

Урбоекосистеми. Агроекосистеми. Фітоценоз. Зооценоз. Мікробіоценоз. Екосистемний 

підхід. Вчення про біосферу та ноосферу. Концепція геосоціосистеми. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт. 

– підсумковий контроль: співбесіда, залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


