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Програма навчальної дисципліни «Агроекологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Еколого-економічне рослинництво» 

спеціальності 201 Агрономія підготовки СВО доктор філософії. 

Мета навчальної дисципліни: дати  можливість майбутнім 

спеціалістам АПК  отримати знання про теоретичні та методологічні проблеми 

агроландшафтів та агроекосистем, закони їх розвитку і функціонування, 

дослідити вплив на агроекосистеми органічних і мінеральних добрив, їхню 

екологічну роль в якості фактора оптимізації живлення рослин та підтриманні 

чи покращанні родючості ґрунту, так і їхню негативну роль в забрудненні 

довкілля та зменшенні чи погіршенні стану біорізноманіття і якості 

сільськогосподарської  продукції, ознайомитися із науковими принципами 

раціонального беззбиткового і відновлюваного природокористування у сфері 

сільськогосподарського виробництва.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Агроекологія»  є 

отримання знань щодо основних принципів взаємовідношень між 

організмами, популяціями і угрупуваннями та навколишнім середовищем: 

розуміння дії хімічних речовин, фізичних полів та біологічних агентів на 

життєдіяльність організмів; вміння оцінювати негативні наслідки 



антропогенного впливу на стан атмосферного повітря, природних вод, 

грунтового покриву, геологічного середовища та біоценозів; на базі загально-

екологічних знань, вміти знаходити вірні рішення питань збалансованого 

співіснування людини і природи: виховати у майбутнього фахівця здібності й 

уміння по впровадженню екологічно безпечної діяльності людини, оволодіти 

знаннями про закони розвитку та функціонування агроландшафтів, їх 

сучасному стані в межах території України, здійснити екологічну оцінку 

агроекосистем, та вивчити проблеми їх оптимізації та організації стійких 

агроекосистем 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ до предмету.   

Тема 2. Екологія популяцій та угрупувань. 

Тема 3. Агроекосистема. 

Тема 4. Екологічні чинники агроекосистем. 

Тема 5. Природні ресурси.   

Тема 6. Агрофітоценоз. Видовий склад і просторово-часова організація 

агрофітоценозу. 

Тема 7.Зооценоз  

Тема 8. Фермерський біогеоценоз. 

Тема 9. Грунт як базова складова агроекосистем. Чинники 

грунтотворення. 

Тема 10. Клімат агроекосистеми. 

Тема 11. Енергетична оцінка агроекосистем. 

Тема 12. Меліоративна агроекологія. 

Тема 13. Стійкість агроекосистем як основа її продуктивності.  

Керування стійкістю агроекосистеми. 

Тема 14. Оптимізація структури агроекосистеми. 

Тема 15. Обмеження шкідливого агротехногенного навантаження на 

агроекосистему. 

Тема 16. Біологічне землеробство, біотехнології 



Тема 17. Агроекологічний моніторинг у системі землеробства. 

Тема 18. Екологічна експертиза 

 

 


