
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Силабус дисципліни 

 

«ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра біології та 

захисту лісу 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 

Спеціальність: 205“Лісове господарство” 

Освітньо-професійна програма “Лісове господарство” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2-й /3-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  Житова Олена Петрівна 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-elm/m-chief-elm 

Контактна інформація elmi1969@meta.ua 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=147 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 15.00 до 

17.00 

 

 

3. Анотація до дисципліни 

«Загальна екологія» є дисципліною, обов’язкової компоненти навчального плану  

циклу дисциплін загальної підготовки, яка забезпечує підготовку фахівців спеціальності 

205 «Лісове господарство». Вивчення «Загальної екології» сприяє формуванню базових 

екологічних знань, екологічного мислення майбутнього фахівця лісової галузі, здатного не 

тільки грамотно, науково-обґрунтовано користуватися, але й захищати природу, 

здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості населення, 

набувати необхідних умінь для прийняття правильних відповідних рішень, тощо. 

Вивчаючи цю дисципліну, студенти мають засвоїти історію розвитку екологічної 

науки та визначення її місця в системі біологічних наук, екологічних явищ, систем, 

законів; рівнів організації живих систем видового та над видового рангу, підрозділів 

екології: аутекології (екологія організму), демекології (екологія популяції), синекології 

(біоценологія), екосистемології (біогеоценологія), біосферології (глобальна екологія); 

екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організмів, проблеми забруднення 

навколишнього середовища, формування уявлень про стан і перспективи природно-

ресурсного потенціалу планети. 

 

 

 

mailto:elmi1969@meta.ua


4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є теоретична підготовка бакалаврів лісового 

господарства з основ екології, екологічного моніторингу, раціонального 

природокористування, охорони та відтворення біологічних ресурсів, екологічних 

технологій, гармонізації стосунків між суспільством и природою. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами історії розвитку 

екологічної науки та визначення її місця в системі біологічних наук; екологічних явищ, 

стосунків, систем законів та правил; рівнів розвитку живих систем, законів та правил; 

рівнів організації живих систем видового та над видового рангу, особливостей їхньої 

взаємодії з оточуючим середовищем; окремих підрозділів екології: аутекології, 

демекології, синекології, екосистемології та біосферології; природних, соціальних та 

технологічних аспектів екологічної науки, формування біосферних та ноосфер них 

уявлень про стан і перспективи природно-ресурсного потенціалу планети. 

Попередні вимоги для опанування навчальної дисципліни 

 

студент повинен знати : 

 історію розвитку екології; 

 закономірності дії екологічних факторів та наукові підходи до їх класифікації; 

 структуру, динаміку та функціонування систем різних рівнів – від моноцену (організм – 

середовище) до глобальної екосистеми (біосферу); 

 прикладні (природничі, спеціальні, технологічні напрями розвитку екології; 

 класифікацію природних ресурсів та ступінь їх використання; 

 стратегію та шляхи забезпечення сталого розвитку на різних рівнях – локальному,  

регіональному та глобальному. 

 

студент повинен вміти : 

 оцінювати вплив екологічних факторів середовища; 

 вибирати методи та підходи при певних екологічних дослідженнях: вивченні дії 

екологічних факторів, динаміки чисельності популяцій, ефективності трофічних 

ланцюгів, продуктивності екосистем; 

 давати комплексну оцінку стану та динаміки екосистем і прогнозувати перспективи їх 

розвитку; 

 визначити ступінь антропогенного навантаження на екосистеми; 

 вести лісове та садово-паркове господарство на засадах екологічної науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до                     

освітньо-професійної програми «Лісове господарство» 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

лісового і 

мисливського 

господарства або у 

процесі навчання, що 

передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю 

природних зональних 

умов.  

 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження навколишнього 

середовища.  

 

СК 11. Здатність планувати й 

реалізовувати ефективні заходи 

з організації господарства, 

підвищення продуктивності 

насаджень та їх біологічної 

стійкості, ощадливого на 

екологічних засадах, 

використання лісових ресурсів.  

 

СК 12. Екологічні мислення і 

свідомість, ставлення до 

природи як унікальної цінності, 

що забезпечує умови 

проживання людства, особиста 

відповідальність за стан 

довкілля на місцевому 

регіональному, національному і 

глобальному рівнях.  

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 год. 6 год. 

Практичні  22 год. 6 год. 

Самостійна робота 78 год. 108 год. 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни «Загальна екологія»: очний, за умов карантину – 

змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання 

через систему Moodle), дистанційний. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій  

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Екологія як наука. Структура сучасної екології. 2 2 

2 Т. 2. Екологічні фактори та загальні закономірності їх впливу на 

живі організми. 
2 - 

3 Т. 3. Демекологія (екологія популяцій). 2 - 

4 Т. 4. Біоценози. 2 2 

5 Т. 5. Фітоценози. 2 2 



6 Т. 6. Біосфера. 2 - 

7 Т. 7. Демографічні проблеми людства, урбанізація та її 

наслідки. 
2 - 

8 Т. 8. Природні ресурси. 2 - 

9 Т. 9. Антропогенне забруднення навколишнього середовища. 2 - 

10 Т. 10. Екологічні проблеми України та її регіонів. 2 - 

Разом: 20 6 

 

Теми практичних занять 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Максимальна кількість балів становить 60. 

Мінімальна кількість балів, набраних студентом, 

складає 60% від максимальної кількості балів, 

отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів.  

Лекції 0,3 бали, Практичні –2 бали за 

1 заняття, Самостійна робота – 0,5 

бали за 1 питання, Модульна 

контрольна робота 1 бал за 1 

питання, Індивідуальні завдання 

(реферат) – 1 бал 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі 

№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість год. 

денна  

форма 

заочна 

форма 

Модуль1. Основи теоретичної екології 

Змістовний модуль 1. Наукові основи екології  

1 Т. 1. Методологія екологічних досліджень 2 - 

2 Т. 2. Абіотичні фактори навколишнього середовища. 2 1 

3 Т. 3. Біотичні та антропогенні фактори. 2 1 

4 Т. 4.  Трофічна структура біоценозу. Екологічні 

піраміди 

2 2 

5 Т. 5. Методи аналізу структури біоценозу 2 2 

6 Т. 6. Фітоценози 2 - 

7 Т. 7 Біосфера. Біологічний кругообіг 2  

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти екології 

8 Т.8 Демографічна проблема 2 - 

9 Т.9 Аналіз побутових відходів, рециклінг. 2 - 

10 Т. 10 Сучасна екологічна криза та стратегії 

виживання людства 

2 - 

Змістовний модуль 3. Регіональні екологічні проблеми України 

11 Т. 11 Соціологічне опитування як одна з форм 

інформування населення про стан 

навколишнього середовища 

2 - 

Разом за модуль І: 22 6 



досягла 36 балів. Студента слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.  

Критерії оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного  

складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно  

з 

обов’язковим 

повторним  

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

6. Результати навчання 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми 

 

РН 6 Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 

можливостей.  

РН 10 Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази.  

РН 11 Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази 

і робити аргументовані висновки.  

 

6. Пререквізити 

Знання з «Біології», «Ботаніки», «Хімії», «Математики». 

 

8. Політики дисципліни 

Відвідування практичних занять є обов’язковим, глибоко та всебічно оволодіти 

знаннями та вміннями, котрі необхідні майбутньому висококваліфікованому працівнику 

лісової галузі. Самостійні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 



причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій.  

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна : 

1. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів.: Вид-во «Поллі», 2000. 316 с. 

2. Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього 

природного середовища. Львів: Афіша, 2000. 272 с. 

3. Житова О.П., Романчук Л.Д. Загальна екологія : навч. посібник / за ред. О. П. Житова. 

Житомир : Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 204 с. 

4. Екологія /за загальною ред. О.Є.Пахомова. Харків: Фоліо, 2014. 665 с. 

5. Кучерявий В.П. Загальна екологія. Львів: Світ, 2010. 520 с. 

 

Допоміжна : 

1. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В., Назарук М. Основи екології. Львів: Вид-во                       

«За вільну Україну», 1997. 210 с. 

2. Бродвій В.М., Гаца О.О. Закони екології: навч. посібник К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2003. 178 с. 

3. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів: Видавництво «Поллі», 1997. 256 с. 

4. Заверуха Н. М., Серебряков, В.В., Скиба Ю.А. Основи екології. К.: «Каравела», 2006. 

368 с.  

5. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів: БаК, 

2005. 280 с. 

6. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. 

Івано-Франківськ: Вид-во «Полум’я», 2004. 452 с. 

7. Кучерявий В.П. Урбоекологія. Львів: Світ, 1999. 320 с. 

8. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 2000. 500 с 

9. Мусієнко М.М., Войцехівська О.В. Загальна екологія: навч. посібник. К.: Сталь, 2010. 

379 с. 

10. Олійник Я.Б., ШищенкоП.Г., Гавриленко О.П. Основи екології. К.: Знання, 2012.                 

558 с. 

11. Соломенко Л.Г., Боголюбов В.М., Волох А.М. Загальна екологія. Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС. 2018. 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 


