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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Екологія»  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого

спеціаліста  за  спеціальністю  076  «Підприємництво,  торгівля  та  біржова

діяльність»

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  закономірності

життєдіяльності  організмів  у  їх  природному  середовищі  існування  з

урахуванням змін, які вносяться у середовище діяльністю людини.

Міждисциплінарні  зв’язки:  для  успішного  засвоєння  програмного

матеріалу  студентам  необхідно  мати  базові  знання  зі  шкільного  курсу

біології, хімії, математики, фізики, астрономії.

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

Змістовий модуль 1. Основи теоретичної екології.

Змістовий модуль 2.  Факторіальна та популяційна екологія.

Змістовий модуль 3. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку

життя на Землі.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Екологія»  є:

забезпечити  формування  чітких  і  обґрунтованих  уявлень  про  взаємодію  і

взаємозв’язок  всіх  компонентів  у  природничій,  соціальній  і  технологічній

сферах, про стратегію і тактику збереження й стабільного розвитку життя на

Землі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологія» є:

- оволодіння певною системою біологічних і екологічних знань;

- формування екологічного мислення;

- отримання знань про біосферу та закони її існування;

-  розкриття  можливостей  України,  як  незалежної  держави,  для  подолання

екологічної кризи;



- знайомство з багатством флори та фауни України;

- отримання знань про природу свого краю;

- формування у студентів системи навичок у спілкуванні з природою;

- отримання студентами знань щодо запобігання негативних змін у природі та

вирішування екологічних проблем, що виникли.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні теоретичні положення сучасної екології; основні екологічні терміни,

поняття,  фактори,  закони;  особливості  будови  біосфери;  закономірності  її

функціонування; умови стабільності біосфери, її біогеохімічні цикли; роль

всезагальних  взаємозв'язків  всіх  природних  процесів  і  явищ,  методи

моделювання та прогнозу екологічних процесів і умов в біосфері; причини і

наслідки розвитку локальних, регіональних і глобальних екологічних криз;

стан природних ресурсів та їх використання, основні форми й особливості

антропогенного  впливу  на  довкілля,  методи  досліджень  і  оцінки

екологічного  стану  компонентів  біосфери,  основи  раціонального

природокористування  і  охорони  компонентів  біосфери;  особливості

екологічного стану природних і   антропогенних об'єктів та регіонів України,

причини   виникнення   кризових   екологічних  явищ  в  основних  регіонах

України,  закони  України  про  охорону  довкілля,  шляхи  покращення

екологічної   ситуації;  особливості  й  значення  міжнародних  зусиль  у

вирішенні  екологічних  проблем  націй,  регіонів  і  світу;  міжнаціональний

характер сучасних еколого-соціальних і екологічних криз та надзвичайних

ситуацій;  необхідність  координації  міжнародних зусиль  для  їх  подолання;

позитивні  і  негативні  сторони;  основні  сучасні  принципи регіональної  та

глобальної  екополітики;  значення  екологічної  освіти  та  виховання  у

покращенні стану довкілля.

вміти:



застосовувати  базові  фундаментальні  екологічні  знання  при  формуванні

особистого відношення до об'єктів природи й суспільства, при ствердженні

активної  природоохоронної  життєвої  позиції  і  формуванні  світоглядних

орієнтирів  на  основі  нових  екологічних  концепцій;  виконувати  нескладні

екологічні  узагальнення  (розрахунки),  робити  висновки  щодо  конкретних

екологічних  ситуацій;  визначати  приблизний  ступінь  екологічного  ризику;

ефективно  користуватися  екологічними  довідниками,  нормативними

документами  та  іншою  екологічною  документацією;  виконувати  функції

членів громадських експертних комісій з екологічних питань галузевого рівня

та  членів  громадських  організацій  природоохоронного  характеру;

користуватися національними законодавчими і нормативними документами;

користуватися  матеріалами  національних  доповідей  України  про  стан

довкілля;  брати  участь  у  вирішенні  локальних,  обласних,  галузевих  і

національних  екологічних  проблем  на  рівні  громадських  експертиз,

здійснювати  пропаганду  екологічних  знань;  користуватися  матеріалами

національних  і  міжнародних природоохоронних документів (законів,  угод,

програм,  конвенцій)  для  прийняття  екологічно-виважених  рішень  в  сфері

екополітичних питань локального та  регіонального масштабу при участі  в

природоохоронних  акціях,  експертизах;  громадських  обговореннях,  вести

природовиховну роботу серед  населення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  54 години 1,5 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теоретичної екології.

Тема 1. Екологія  як наука. Основні закони сучасної екології.

Визначення,  предмет,  завдання  й  значення  екології.  Основні  методи

екологічних  досліджень.  Історичний  нарис  виникнення,  становлення  та



розвитку екології  як  науки.  Сучасний стан,  структура екології,  її  зв’язок  з

іншими дисциплінами, роль в житті суспільства.

Тема 2.  Біосфера – глобальна система.  Структура та особливості

функціонування біосфери.

Поняття  про  біосферу, її  основні  складові  та  компоненти,  закони  її

існування.  В.  І.  Вернадський  про  живу  речовину.  Глобальні  процеси  у

біосфері.  Колообіги  речовин в біосфері  (біологічні,  геологічні).  Колообіги

вуглецю,  води,  кисню,  азоту,  фосфору,  сірки.  Еволюція  біосфери.  Роль

людини в біосфері. Ноосфера. Відновні та невідновні ресурси біосфери і їх

використання.  Біоценоз,  біогеоценоз  та  екосистеми.   Структури

біогеоценозів (просторова, видова, трофічна ). Просторова структура: види

едифікатори,  ярусність,  межі  біоценозу.Видова  структура:  чисельність  та

різноманітність видів, стратегія виживання. Трофічна структура. Ланцюги та

мережі  живлення.  Продуценти,  консументи  та  редуценти.  Екологічні

піраміди.  Фотосинтез,  хемосинтез.  Первинна  продукція:  чиста  та  валова;

Вторинна  продукція.  Енергетика  екосистем.  Правило  10%".  Розподіл

сонячної  енергії  в  екосистемах.  Продуктивність  та  продукція  екосистем.

Екосистеми різних рівнів.

Змістовий модуль 2.  Факторіальна та популяційна екологія.

Тема 3. Факторіальна екологія. Поняття про екологічні фактори.

Аутекологія – наука про екологічні фактори. Екологічні фактори та їх

класифікація.  Динамічна  класифікація  екологічних  факторів:  стабільні  та

змінні  фактори;  фактори,  що  змінюються  періодично  та  неперіодично.

Загальні принципи дії екологічних факторів на організми та пристосування

до  дії  цих  факторів.  Комплексна  дія  факторів.  Принцип  оптимуму. Закон

толерантності.  Концепція екологічної ніши. Фундаментальна та реалізована

ніша.

Тема 4. Абіотичні, біотичні, антропогенні фактори.



Абіотичні  фактори:  сонячна  енергія,  світло,  температура,  вологість,

хімічний  склад,  орографія,  едафічний  фактор,  течії,  пожежі,  фізичні  поля

тощо. Біотичні фактори: гомо-  та гетеротипові реакції. Гомотипові реакції:

груповий  ефект,  масовий  ефект,  внутрішньо  –  видова  конкуренція.

Гетеротипові  реакції:  нейтралізм,  коменсалізм,  мутуалізм,  аменсалізм,

паразитизм,  хижацтво,  міжвидова  конкуренція.  Антропогенні  фактори:

прямий та непрямий вплив.

Тема 5. Екологія популяції та виду.

Демекологія  –  популяційна  чи  демографічна  екологія.  Визначення

популяцій та  їх  основних параметрів.  Статистичні  та  динамічні  показники

популяції.  Структури  популяції:  просторова,  вікова,  статева,  генетична,

ієрархічна. Просторова структура та фактори, від яких вона залежить. Вікова

структура. Екологічні віки та тривалість життя організмів. Вікові піраміди.

Статева  структура:  первинна,  вторинна  та  третинна.  Статева  структура  та

шлюбні взаємовідносини організмів між собою. Генетична структура. Закон

Харді  –  Вайнберга.  Ієрархічна  структура.  Домінанти  та  субдомінанти.

Динамічні показники популяції: народжуваність, смертність, чисельність та

щільність.  Народжуваність:  абсолютна  та  специфічна.  Смертність:

фізіологічна  та  реалізована.  Виживання.  Криві  виживання.  Фактори,  що

впливають  на  динамічні  показники  популяції:  залежні  та  незалежні  від

щільності популяції. Еміграція, імміграція та сезонні міграції в популяціях.

Динаміка  популяцій.  Демографія  та  демографічні  таблиці  популяцій.

Стратегія  популяцій,  як  типів  пристосувань  до  умов  навколишнього

середовища.

Змістовий модуль 3.  Стратегія і тактика збереження та стабільного

розвитку життя на Землі.

Тема 6. Глобальні екологічні проблеми планети Земля.

Охорона біосфери - одне з найважливіших завдань сучасної цивілізації.

Основні  форми,  обсяги  і  наслідки  антропогенного  впливу  на  навколишнє



середовище. НТР і проблеми охорони біосфери. Парниковий ефект, проблеми

озонової діри і  кислотних дощів. Опустелювання. Природні і  антропогенні

катастрофи  та  надзвичайні  ситуації.  Проблеми  перенаселення,

перевиробництва   і  перезабруднення.  Проблеми  утилізації  відходів.

Міжнародна торгівля відходами. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення

в галузях  енергетики,  сільського   і  лісового  господарства, промисловості,

транспорту, комунального господарства, військової справи, науки і культури.

Урбоекологічні  проблеми.  Основи  радіоеколоґії.  Екологія   і  космос.

Екотехніка.  Екоменеджмент  і  екологічний  маркетинг.  Екологічна

паспортизація об'єктів. Екологічна експертиза, її типи: державна, громадська,

спеціальна.  Закон  про  екологічну  експертизу.  Елементи  екологічного

прогнозування.  Основи    економіки    природовикористування.  Еколого -

економічні    проблеми   природокористування.    Взаємозв'язок    між

економікою  та  екологією.  Екологічні  засади  використання  природно-

ресурсного    потенціалу України.   Поняття про  розрахунки   ''економічної

ефективності"  природоохоронних  заходів.  Обґрунтування  потреби  в

екологічно-  безпечній    економічній    діяльності    людства.    Економічні

засади  необхідності  перебудови  взаємодії  суспільства  і  природи.  Пошук

економічних шляхів  удосконалення, екологізації функціонування триєдиної

системи   "природа   -  господарство  -  населення''.  Визначення  економічної

доцільності  екологічної  діяльності.  Екологічний ризик.  Оцінки екологічних

збитків і впливів. Поняття про екологічну безпеку і безпеку   життєдіяльності.

Тема 7. Охорона рослинного та тваринного світу, ландшафтів.

Сучасний  стан  навколишнього  природного  середовища  України.

Причини  розростання  екологічної  кризи.  Коротка  характеристика

екологічних умов Полісся, Придніпров'я, Донбасу, Поділля, Східної, України,

Прикарпаття,  Карпат  і  Закарпаття,  Причорномор'я,  Чорного  і  Азовського

морів.  Наслідки  аварії  на  ЧАЕС.  Шляхи  виходу  з  екологічної  кризи.

Екологічний  рух  на  Україні.  Участь  України  в  Міжнародній

природоохоронній діяльності.  Юридичні  аспекти  взаємодії  суспільства   та



природи.  Закони,  нормативні  акти  України  про  охорону  довкілля.  Роль

екологічного законодавства у стабілізації та покращенні  довкілля, охороні та

збереженні  природного  середовища,  видового   розмаїття.  Державне

управління  в  галузі  охорони  навколишнього   середовища  і

природокористування.

3. Рекомендована література

1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.:

Либідь, 1995. – 368 с. 
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та практикум: Навч. посіб. – К.: Лібра, 2002. – 352 с. 

3.  Бойчук  Ю.  Д.,  Солошенко  Е.  М.,  Бугай  О.  В.  Екологія  і  охорона

навколишнього  середовища:  Навч.  посіб.  –  Суми:  ВТД  „Університетська

книга”, 2002. – 284 с. 

4. Бурдіян Б. Г., Дерев’янко В. О., Кривульченко А. І. Навколишнє середовище

та його охорона: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1993. – 227 с. 

5. Водний кодекс України: Закон України № 213/95-ВР від 06.06.1995. 

6. Законодавчі  акти України з охорони оточуючого середовища. – Черкаси:

НДІТЕХІМ, 1997. –  С. 254-296. 

7. Гладков М. О., Міхеєв О. В., Галушин В. М. Охорона природи: Навч. посіб.

– К.: Вища школа, 1980. – 232 с. 

8. Довкілля Черкащини. Статистичний збірник. – Черкаси, 2003. – 162 с. 

9. Дорогунцов С. І., Коценко К. Ф., Аблова О. К., Хусаїнов Д. Я. Екологія:

Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 152 с. 

10.  Земельний  кодекс  України:  Закон  України  №  2196-ХІІ  від  13.03.1992.

Законодавчі  акти  України  з  охорони  оточуючого  середовища.  –  Черкаси:

НДІТЕХІМ, 1997. –  С. 207-253. 

11.  Кодекс України про надра:  Закон України № 132/94-ВР від 27.07.1994.

Законодавчі  акти  України  з  охорони  оточуючого  середовища.  –  Черкаси:



НДІТЕХІМ, 1997. – С. 333-356. 

12. Лебединський Ю. П., Склянкин Ю. В., Попов П. И. Ресурсосбереження і

экологія. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 223 с. 

13. Лісовий кодекс України: Закон України № 3852-ХІІ від 06.06.1995. 

14. Законодавчі акти України з охорони оточуючого середовища. – Черкаси:

НДІТЕХІМ, 1997. – С. 297-332. 

15. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в

Україні. – К.: Вид. Раєвського, 2000. – 60 с. 

16. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища школа,

2001. – 358 с. 

17. Основні напрямки державної політики в галузі  охорони навколишнього

природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення

екологічної  безпеки:  Постанова  Верховної  Ради  України  //  Відомості

Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – С. 9-40. 

18. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: № 39/95-ВР від

08.02.1995.  Законодавчі  акти України з  охорони оточуючого середовища.  –

Черкаси: НДІТЕХІМ, 1997. – С. 152-190. 

19.  Про  екологічну  експертизу:  Закон  України  № 45/95-ВР від  05.02.1995.

Законодавчі  акти  України  з  охорони  оточуючого  середовища.  –  Черкаси:

НДІТЕХІМ, 1997. – С. 125-141. 

20.  Про  охорону  атмосферного  повітря:  Закон  України  №  2707-ХІІ  від

16.10.1992.  Законодавчі  акти України з  охорони оточуючого середовища.  –

Черкаси: НДІТЕХІМ, 1997. – С. 78-94. 

21. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України №

1264-ХІІ  від  25.06.1991.  Законодавчі  акти  України  з  охорони  оточуючого

середовища. – Черкаси: НДІТЕХІМ, 1997. – С. 3-40. 

22. Про природно-заповідний фонд України: Закон України № 2456-ХІІ від

16.06.1992.  Законодавчі  акти України з  охорони оточуючого середовища.  –

Черкаси: НДІТЕХІМ, 1997. – С. 40-68. 

23.  Про  тваринний  світ:  Закон  України  №  3041-ХІІ  від  03.03.1993.



Законодавчі  акти  України  з  охорони  оточуючого  середовища.  –  Черкаси:

НДІТЕХІМ, 1997. – С. 94-115. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1. Контрольні завдання до змістових модулів.

2. Написання рефератів.

3. Створення презентацій.

4. Диспути на екологічну тематику.

5. Підсумкова модульна контрольна робота. 
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