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Орієнтовний календарний план (0,5 год на тиждень, усього 17 годин)

№ 
з/п

Тема уроку Дата Сторінка

Тема 1. екологія як наука про довкілля
1 Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про до-

вкілля
2 Структура сучасної екології та її місце в системі 

наук
Тема 2. Природа і людина: системний підхід

3 Властивості складних систем. Біосфера, основні 
положення вчення В.І. Вернадського про біосфе-
ру. Еволюція уявлень про роль і місце природи у 
житті суспільства

4 Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини 
у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і 
природи та їх екологічні особливості. Масштаби і 
наслідки антропогенного впливу на природне се-
редовище на сучасному етапі
Тема 3. Проблема забруднення природного середовища 
та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

5 Категорія «забруднення». Основні антропогенні 
джерела забруднення навколишнього середовища

6 Стійкість природних компонентів геосистем до ан-
тропогенних забруднень. Форми стійкості геосис-
тем. Стійкість природних і антропогенних систем
Тема 4. Проблема деградації природних компонентів

7 Поняття «деградація природи». Основні причи-
ни деградації природних компонентів.  Типологія 
компонентів природи за ступенем стійкості до ан-
тропогенних чинників. Наслідки деградації при-
родних компонентів.  Деградація атмосфери і вод-
ного середовища

8 Причини і наслідки деградації ґрунтів, рослинного 
і тваринного світу

9 Контрольна робота № 1
Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та 
енергії

10 Колообіг речовин та енергії як основний системот-
ворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та 
його значення

11 Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни 
внаслідок антропогенної діяльності
Тема 6. Проблема збалансованого природокористу-
вання

12 Категорія «збалансований розвиток», її еволюція, 
найважливіші баланси у сфері природокористуван-
ня
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13 Збалансованість між біологічною продуктивністю і 
споживанням біологічної продукції. Поняття «не-
виснажливого природокористування». Досягнення 
балансу між основними сферами господарської ді-
яльності

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафт-
ного різноманіть

14 Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове й 
екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки 
деградації біорізноманіття

15 Природозаповідання як одна з ефективних форм 
збереження біорізноманіття. Основні категорії за-
повідних об’єктів.  Уявлення про екомережі, між-
народні та національні програми збереження біо-
різноманіття

16 Контрольна робота № 2
Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-еколо-
гічної організації території

17 Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети 
ландшафтно-екологічної оптимізації території. Іє-
рархія цілей організації. Найвищий пріоритет при-
родоохоронної та антропоекологічної функцій

18 Оптимізація «природного каркасу» території. Опти-
мальне співвідношення природних і господарських 
угідь. Обґрунтування територіальної структури 
природних угідь. Нормування антропогенних на-
вантажень
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Тема 1. екологія як наука про довкілля

УРок 1
Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

Мета: розширити знання учнів про екологію як комплексну 
науку, яка вивчає взаємодію живих організмів між со-
бою і з навколишнім середовищем; ознайомити з істо-
рією розвитку екології, видатними вченими-екологами; 
сформувати поняття про основні методи екологічних 
досліджень та завдання сучасної екології.

Основні поняття і терміни: екологія, об’єкт, біосфера, еко-
система, середовище, людина, еволюція екології, само-
регуляція, самовідтворення; методи екологічних дослі-
джень: загальнонаукові і спеціальні.

Обладнання: плакат «А земля та стане пустелею через вину 
жителів її, через плід діянь їхніх».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи
і. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація їх на-

вчальної діяльності. (Бесіда).
1. Що є предметом екології?
2. Чому, на вашу думку, екологічні знання у наш час по-

трібні працівникам усіх галузей суспільного господарства?
3. Чому екологію називають «філософією виживання 

людства»?
іі. вивчення нового матеріалу.
1. людство і довкілля. Джерела екологічної загрози. (Роз-

повідь учителя або повідомлення учнів).
У наш час людство переживає надзвичайно критичний 

період своєї історії — період небаченого досі загрозливого для 
існування цивілізації зростання низки негативних факторів: 
деградації природи, деградації людської моралі, зростання бід-
ності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, 
зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою 
і біосферою.

Занепокоєні ситуацією, що склалася на планеті в останні 
десятиліття, провідні вчені, мислителі й політичні діячі біль-
шості країн світу докладають величезних зусиль у пошуках 
виходу з цього кризового стану. На основі наукового аналізу 
матеріалів про особливості та тенденції демографічного, со-
ціально-економічного розвитку суспільства й наслідки науко-
во-технічної революції ХХ ст., про стан і перспективи вико-
ристання природних ресурсів та стан і динаміку забруднення 
довкілля спеціалісти ООН та найвідоміших національних 
і міжнародних природоохоронних організацій зробили ряд 
висновків:

 погіршення стану більшості екосистем біосфери;
 значне зменшення біопродуктивності й біорізноманіття;
 виснаження ґрунтів і мінеральних ресурсів при зростанні 

забруднення всіх геосфер, пов’язане з інтенсивним зростанням 
населення Землі та розвитком науково-технічної революції.

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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Отже, до розвитку глобальної екологічної і тісно пов’язаної 
з нею соціально-економічної кризи, які сьогодні загрожують 
існуванню нашої цивілізації, призвело кілька вибухів:

демографічний (швидке зростання кількості населення 
Землі за останнє століття), промислово-енерготехнічний і 
вибух насильства над природою.

2. екологія як наука про довкілля. Предмет і об’єкт екології. 
(Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Предмет екології об’єкт екології
Взаємозв’язки між живими організ-
мами, їхніми групами різних рангів, 
живою і неживою природою, а також 
особливості впливу природних і антро-
погенних чинників на функціонування 
екосистем біосфери.

Екосистеми всіх рів-
нів та їхні елементи

3. еволюція екології, історія її вивчення. (Самостійна робота 
учнів із підручником, складання таблиці).

Рік вчений внесок у розвиток екології
1866 Е. Геккель Дав перше визначення екології 

як науки
1877 К. Мебіус Запропонував поняття «біоценоз»
1890 Ф. Даль Ввів у наукове використання 

термін «екотоп»
Початок
ХХ ст.

Ф. Клементс,
Р. Адамс,
В. Шелфорд

Розробили основи і методи до-
слідження угруповань живих 
організмів

Перша
полови-
на 
ХХ ст.

В .  В е рн а д -
ський 

Автор вчення про біосферу і но-
осферу

1942 А. Кінеманн Сформував основи біоценології
1948 А. Тенслі Запропонував поняття «екосис-

тема»
1960 К. Галлей Досліджували потік енергії в еко-

системах1965 Г. Кларк
1967 С. Петрусевич
1969 В. Філіпсон
Друга
полови-
на ХХ ст.

В. Станчин-
ський,
І. Підоплічка,
Ф. Гриня,
С. Стойко,
П. Погрібняк,
К. Ситник,
М. Голубець,
Г. Білявський,
В. Кучерявий

Українські екологи внесли по-
мітну роль у розвиток широкого 
кола екологічних досліджень
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4. основні завдання сучасної екології. (Бесіда з учнями, уза-
гальнення знань у формі схеми).

5. Методи екологічних досліджень. (Розповідь учителя з 
елементами бесіди і складанням схеми).

ііі. Закріплення знань учнів. (Тест-контроль).
А. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Екологія як наука сформувалась:
 А) у стародавньому світі; Б) у ХІХ столітті;
 В) у середньовіччі;  Г) в кінці ХХ століття.

2. Термін «екологія» запропонував:
 А) Арістотель; Б) В.І. Вернадський;
 В) Е. Геккель; Г) М.Ф. Реймес.

3. Автором вчення про біосферу і ноосферу є:
 А) К. Мебіус;  Б) Ф. Даль;
 В) В. Вернадський;  Г) А. Тінеманн.

Вивчення 
загального 

стану сучасної
біосфери, умов 

і чинників її 
формування, 

причин і 
обсягів змін

Основні завдання екології

Прогно-
зування

динаміки 
стану 

екосистем 
і біосфери 
в цілому 
у часі і 

просторі

Розробка способів 
гармонізації взаємовідносин 

суспільства і природи, 
збереження здатності 

біосфери до саморегуляції і 
самовідновлення внаслідок 
оптимізації антропогенних 
навантажень на природні 

системи

Основні методи екологічних досліджень

спостереження
описовий
порівняльний
історичний
експериментальний
статистичний 

моделювання
(математична модель)
моніторинг 
геоінформаційний 
оптимізаційний
аерокосмічний

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г
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4. Будь-яке екологічне дослідження розпочинається з:
 А) прогнозування;  Б) моделювання;
 В) спостереження;  Г) порівняння.

5. Глобальний фоновий моніторинг екосистем Земної кулі 
за програмою «Людина і біосфера» проводився з:

 А) 1866 р.;  Б) 1890 р.;
 В) 1948 р.;  Г) 1972 р.

6. До завдань екології належить:
 А) створення ефективних лікарських препаратів;   
 Б) виведення нових сортів рослин і порід тварин;
 В) прогнозування динаміки стану екосистем і біосфери
        загалом у часі і просторі;
 Г) задоволення потреб людини у продуктах харчування.

Б. Завдання на встановлення відповідності.
Установіть відповідність між методом екологічного до-

слідження і його визначенням:
А) моніторинг;
Б) моделювання;
В) експериментальний;
Г) статистичний.
1) опис екологічних об’єктів;
2) математична обробка результатів дослідження з метою 

перевірки їх вірогідності і правильного їх узагальнення;
3) постійне спостереження за перебігом певних процесів 

в окремих екосистемах, біосфері в цілому; 
4) дослідження та демонстрація структур, функцій, про-

цесів за допомогою їхньої спрощеної імітації;
5) створення ситуацій, які допомагають з’ясувати певні     

властивості біологічних об’єктів.  

іV. Домашнє завдання.
Вивчити § 1, 2 підручника.
Скласти індивідуальний план вивчення екосистеми у ва-

шій місцевості з використанням різних методів дослідження.

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г
1
2
3
4
5
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УРок 2
Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Мета: проаналізувати структуру сучасної екології, визначити 
її місце в системі наук; розвивати навички практич-
ного застосування одержаних теоретичних знань; ви-
ховувати розуміння впливу людини на майбутнє всієї 
планети.

Основні поняття та терміни: біоекологія, геоекологія, тех-
ноекологія, соціоекологія, синекологія, аутекологія,  
демекологія.

Обладнання: карта світу, фотографії або малюнки різних біо-
ценозів.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи
і. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної ді-

яльності. (Бесіда).
1. Що вивчає екологія як наука?
2. Які основні завдання сучасної науки про довкілля?
3. Які основні методи досліджень використовує сучасна 

екологія?
4. Який внесок у становлення екології зробили такі вчені: 

Е. Геккель, Ч. Дарвін, В. Докучаєв, В. Вернадський, А. Тенслі, 
Г. Білявський?

5. Чому екологію називають комплексною, багатогранною 
наукою?

іі. вивчення нового матеріалу
1. екологія — комплексна інтегративна наука, що досліджує  

середовище  існування живих істот. Структура сучасної екології 
(аналіз мал. 6 у підручнику).

2. основні напрямки біоекології. (Розповідь учителя з еле-
ментами бесіди і складанням схеми).

Екологія
рослин

БіосферологіяЕкологія
людини

Екологія
тварин

Палеоекологія

Теорія заповідної
справи

Еволюційна
екологія

Основи
біоіндифікації

Радіоекологія

Екологічна
генетика

Синекологія

Популяційна
екологія

Аутекологія

Демекологія

Екологія
живих організмів

Екологія
грибів

Екологія
бактерій,
вірусів,
пріонів

Біоекологія

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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Аутекологія вивчає взаємозв’язки представників виду з 
навколишнім середовищем, досліджує межі стійкості виду 
до різних екологічних факторів: тепла, світла, вологи і т.п., а 
також дію середовища на морфологію, фізіологію й поведінку 
організму, розкриває загальні закономірності впливу факторів 
середовища на живі організми.

Демекологія вивчає структуру виду, біологічну, статеву, ві-
кову, етологічну, описує коливання чисельності різних видів 
і встановлює їх причини.

Синекологія аналізує стосунки між особинами, що належать 
до різних видів певного угруповання організмів, а також вза-
ємодії між угрупованнями й факторами довкілля.

Популяційна екологія займається вивченням популяцій.
3. геоекологія. Практичні аспекти екології. (Самостійна 

робота учнів із підручником, складання схем «Геоекологія», 
«Практичні аспекти екології»).

4. Техноекологія. Технологічні забруднення довкілля та за-
побігання негативним наслідком впливу людини на природне 
середовище. (Самостійна робота учнів). 

Закінчіть схему:

5. Соціоекологія. особливості сучасних взаємовідносин сус-
пільства і природи та способи їх гармонізації. (Розповідь учителя 

Геоекологія

Ландшафтна
екологія

Геологічна
екологія

Практичні екологічні
аспекти

Практичні аспекти екології

Охорона
повітряного
середовища

Охорона
водного

середовища

Екологічні
аспекти

геоаномальних зон

Охорона
літосфери

Охорона
ґрунтів

Техноекологія

Екологічні проблеми
а) військової діяльності;
б) ...;
в) промисловості;
г) ...;
д) транспорту;
е) ...;
є) ... .

... ...
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з елементами бесіди. Самостійна робота учнів. Складання схеми 
«Соціоекологія»).

6. економіка  природокористування та національна глобальна 
екополітика як стратегія сталого розвитку людства. (Розповідь 
учителя або повідомлення учня).

7. Місце сучасної екології в системі наук (Самостійна ро-
бота учнів з мал. 7 у підручнику).

ііі. Закріплення знань учнів.
1. Заповніть таблицю:

Рівень організації 
живої матерії

напрям екології 
(теоретичний чи 

практичний)
Розділ екології

2. Визначте розділи екології, які вивчають:
а) взаємовідносини між рослинами і тваринами у лісі
_________________________________________________
б) популяцію річкового окуня
_________________________________________________
в) дію недостатньої кількості вологи на рослини у пустелі
_________________________________________________
г) забруднення повітря в місті автотранспортом
_________________________________________________
д) перетворення болота у ліс
_________________________________________________

іV. Домашнє завдання.
Вивчити теоретичний матеріал теми. 
На конкретних прикладах показати позитивні і негативні 

зміни у довкіллі, які відбулися у вашому населеному пункті.



12


