
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА 
НЕОЕКОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» 

спеціальність 101 «Екологія» 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить 180 год, 6 кредитів 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» 
складена відповідно до навчальної програми підготовки спеціальності 101 
«Екологія». 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів екологічного 
світогляду; знань про взаємодію живих організмів, популяцій та угруповань 
вищих рангів між собою та навколишнім середовищем; особливостей 
функціонування екосистем різних ієрархічних рівнів під впливом природних 
і антропогенних факторів, екологічних основ збалансованого 
природокористування. 

Завданням вивчення дисципліни є: отримання знань щодо 
основних принципів взаємовідношень між організмами, популяціями і 
угрупованнями та навколишнім середовищем; розуміння механізмів дії 
хімічних речовин, фізичних полів та біологічних агентів на житгєдіяльність 
організмів; вміння оцінювати негативні наслідки антропогенного впливу на 
стан атмосферного повітря, природних вод, фунтового покриву, геологічного 
середовища та біоценозів; на базі загально-екологічних знань, вміти 
знаходити вірні рішення з питань збалансованого співіснування людини і 
природи; виховати у майбутнього фахівця (організатора 
природокористування) здібності й уміння по впровадженню екологічно 
безпечної діяльності людини. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Екологія в системі природничих, соціальних та технічних 

наук.  
Тема 2. Екологічні фактори.  
Тема 3. Популяція – елементарна структурна одиниця  
Тема 4. Типи біотичних взаємодій між популяціями в угрупуваннях.  



Тема 5. Властивості біоценозу і біотопу – основних складових 
екосистеми. 

 Тема 6. Принципи формування біоценозів. Поняття сукцесії. 
Тема 7. Особливості структури та динаміки екосистем.   
Тема 8. Основні положення біосферології 
 Тема 9. Особливості природного і антропогенного забруднення 

довкілля.  
Тема 10. Фактори порушення якості атмосфери. 
 Тема 11 Основні причини порушення якості природних вод. 
Тема 12.  Основні причини деградації родючих грунтів. 
Тема 13. Антропогенний вплив на біоценози і проблема збереження 

біологічного різноманіття. 
 Тема 14. Сучасний стан та використання природних ресурсів. 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність приймати обгрунтовані рішення;  

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня; 

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- навики здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до  збереження навколишнього середовища; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань; 

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

 



Спеціальні предметні компетентності: 

- знати основний понятійно-термінологічний апарат; 
- розрізняти типи взаємодії живих організмів між собою і навколишнім 

середовищем; 
- розрізняти екосистеми різних типів; 
- розрізняти основні джерела та негативні наслідки забруднення 

природного середовища;  
- знати екологічні основи охорони довкілля та оптимального 

природокористування; 
 

Результати навчання: 

- вміти застосовувати екологічні знання при оцінці стану різних 
природних середовищ; 

- використовувати набуті знання при вирішенні питань охорони на-
вколишнього середовища; 

- виконувати нескладні екологічні узагальнення і розрахунки, що 
пов'язані з оцінкою екологічної ситуації. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Загальна екологія та неоекологія» є лекції, семінари курсова та самостійна  
робота здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
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