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1. Мета дисципліни.  

Метою дисципліни являється опанування методів оцінки стану екосистем, засвоєння 

принципів охорони їх біорізноманіття, а також встановлення особливостей просторового 

розподілу організмів на різних масштабних рівнях, його зв’язку з впливом факторів 

довкілля та його значення для функціонування та збереження екосистем. 

 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). Здобувачі повинні опанувати наступні дисципліни: 

«Інноваційно-дослідницька діяльність науковця», «Філософія та наукова 

етика», «Іноземна мова», а також мати знання з вищої математики, загальної 

екології та біології. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

 Концепції рівнів просторового розподілу. Методи дослідження просторової 

структури різних біологічних об’єктів на різних просторових рівнях.; 

 Типи просторового розподілу організмів та показники варіювання факторів 

довкілля; 

 Класичні та сучасні теорії просторової екології; 

 Особливості здійснення досліджень на рівні досліджуваної точки, біогеоценозу та 

ландшафту; 

 Механізми та процеси, які визначають тип просторового розподілу на кожному 

рівні. 

 Сучасні польові та інформаційні методи дослідження просторової структури для 

різних біологічних об’єктів. 

 Особливості застосування методів ДЗЗ. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 

 Спланувати та реалізовувати на практиці оригінальне наукове дослідження, щодо 

встановлення просторового варіювання факторів довкілля з урахуванням повноти 

проведення досліджень та їх достовірності. 

 Проводити статистичну обробку експериментальних даних із використанням  

сучасних інформаційних технологій. 

 Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та моделювання 

для прогнозування та попередження негативних змін екосистем. 

 Застосовувати технології просторової екології для вирішення регіональних 

проблем, пов’язаних зі збереженням та відтворенням біорізноманіття, ландшафтів 

та лісових БГЦ. 

 Розробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації та збереження 

екосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни  

3 семестр 

Форма навчання денна  

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми, програмні 

результати навчання 
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3 семестр 

1 Тема 1. Теоретичні засади 
просторової екології.  Концепція 

рівнів просторового розподілу та її 

сучасна інтерпретація. Методичний 
апарат вивчення просторової 

структури біологічних об’єктів на 

різних просторових рівнях.  

2 2  14     

2 Тема 2. Типи просторового розподілу 
організмів. Типи просторового 

розподілу. Фактори, які визначають тип 

просторового розподілу. Індекси 
просторового розподілу (Одума, 

Лексіса, Морісіта). Аналіз відхилення 

фактичного просторового розподілу 
організмів від випадкового та 

рівномірного. Методи оцінки характеру 

просторового розподілу, засновані на 

багаторазових обліках.  

4 2  16     

3 Тема 3. Сучасні теорії і методи 

просторової екології. Теорія 

нейтрального різноманіття, її перевірка 
на практиці. Сучасне трактування теорії 

екологічної ніші, її моделювання та 

візуалізація за допомогою сучасних 

інформаційних методів. Зйомка зі 
супутника Landsat 8. Дешифрування 

індексів, отриманих за допомогою ДЗЗ. 

Просторове варіювання індексів, їх 
зв’язок з факторами довкілля.  

4 4  18     

4 Тема 4. Дослідження просторового 

варіювання факторів довкілля. 
Методи дослідження 
електропровідності і твердості ґрунту, 

біологічної активності ґрунту та інших 

факторів. Математичні методи 
встановлення особливостей їх 

просторового варіювання: нагет-ефект, 

радіус впливу, частковий поріг, індекс 

Морана, RLQ-аналіз.  

2 4  16     

5 Тема 5. Рівень дослідження точки. 
Просторова неоднорідність угруповань 
живих організмів на рівні 

досліджуваної точки. Методи 

2 2  16     



дослідження на точковому рівні.  

6 Тема 6. Рівень дослідження 

біогеоценозу. Гетерогенність 
середовища існування. 

Внутріньопопуляційні процеси, які 

обумовлюють просторову 
неоднорідність.  

2 2  16     

7 Тема 7. Ландшафтний рівень 

дослідження. Природоохоронні 

засади просторової екології. 
Просторова гетерогенність 

місцеперебувань на рівні ландшафту. 

Механізми і процеси, які визначають 
просторовий розподіл організмів на 

ландшафтному рівні. Використання 

методів просторових досліджень для 
збереження біорізноманіття та 

відтворення біотопів.  

4 2  16     

 ВСЬОГО 20 18  112     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 семестр 

Форма навчання заочна  

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми, програмні 

результати навчання 
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3 семестр 

1 Тема 1. Теоретичні засади 

просторової екології.  Концепція 
рівнів просторового розподілу та її 

сучасна інтерпретація. Методичний 

апарат вивчення просторової 

структури біологічних об’єктів на 
різних просторових рівнях.  

1 -  16     

2 Тема 2. Типи просторового розподілу 

організмів. Типи просторового 
розподілу. Фактори, які визначають тип 

просторового розподілу. Індекси 

просторового розподілу (Одума, 

Лексіса, Морісіта). Аналіз відхилення 
фактичного просторового розподілу 

організмів від випадкового та 

рівномірного. Методи оцінки характеру 
просторового розподілу, засновані на 

багаторазових обліках.  

1 1  20     

3 Тема 3. Сучасні теорії і методи 

просторової екології. Теорія 
нейтрального різноманіття, її перевірка 

на практиці. Сучасне трактування теорії 

екологічної ніші, її моделювання та 
візуалізація за допомогою сучасних 

інформаційних методів. Зйомка зі 

супутника Landsat 8. Дешифрування 
індексів, отриманих за допомогою ДЗЗ. 

Просторове варіювання індексів, їх 

зв’язок з факторами довкілля.  

1 1  22     

4 Тема 4. Дослідження просторового 

варіювання факторів довкілля. 
Методи дослідження 

електропровідності і твердості ґрунту, 
біологічної активності ґрунту та інших 

факторів. Математичні методи 

встановлення особливостей їх 

просторового варіювання: нагет-ефект, 
радіус впливу, частковий поріг, індекс 

Морана, RLQ-аналіз.  

1 1  22     

5 Тема 5. Рівень дослідження точки. 
Просторова неоднорідність угруповань 

живих організмів на рівні 

досліджуваної точки. Методи 
дослідження на точковому рівні.  

0,5 -  18     



6 Тема 6. Рівень дослідження 

біогеоценозу. Гетерогенність 
середовища існування. 

Внутріньопопуляційні процеси, які 

обумовлюють просторову 

неоднорідність.  

0,5 -  20     

7 Тема 7. Ландшафтний рівень 

дослідження. Природоохоронні 

засади просторової екології. 
Просторова гетерогенність 

місцеперебувань на рівні ландшафту. 

Механізми і процеси, які визначають 

просторовий розподіл організмів на 
ландшафтному рівні. Використання 

методів просторових досліджень для 

збереження біорізноманіття та 
відтворення біотопів.  

1 1  22     

 ВСЬОГО 6 4  140     

 

 

 

 

5. Схема формування оцінки. 

 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

 

 

5.2 Форми та організація оцінювання:  

 

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання рівня виконання, 

оформлення й захисту практичних 

робіт – 8 робіт 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 72 бали 

8 робіт х 9 б. = 72 б. 

Дискусійні опитування та співбесіди 

за матеріалом тем 1-7 – 2 опитування 

10, 19 28 балів 

2 дискусійних 

опитування х 14 б. = 28 

б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 

 

 

 



Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання виконання, оформлення й 

захисту практичних робіт – 4 роботи 

2-3 60 балів 

4 роботи х 15 б. = 60 б. 

Дискусійне опитування за матеріалом 

тем 1-7 

18 40 балів 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 

 

 

Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

 

19 
 

100 

 

 

Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

18 100 

 

  



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Грицан Ю. І., Жуков О. В., Добровольска К. В. Система екологічних показників як 

основа прийняття управлінських рішень для відновлення земель,порушених 

гірничодобувною промисловістю // Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат. 

VII міжн. конф. – Кривий Ріг, 2008. – С. 33–35 

2. Диченко О. Ю. Просторова агроекологія як основа прогнозу чисельності шкідників 

/ О. Ю. Диченко, П. В. Писаренко, О. М. Кунах, О. В. Жуков. Навчальний посібник. 

– Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 139 с. DOI:10.13140/RG.2.1.1014.4485 

3. Жуков О. В. Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності 

ВеликогоЧапельського поду за 2010–2015 рр. / О. В. Жуков, О. П. Гофман // 

Науковізаписки НаУКМА. – 2016. – Т. 184. Біологія та екологія. – С. 40–46 

4. Жуков О. В. Дослідження просторових параметрів екологічної нішізяблика 

(Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування Землі/ О. В. 

Жуков, О. Л. Пономаренко, А. А. Зимароєва // Вісник Львівського національного 

університету. Серія Біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 110–121. 

5. Жуков О. В. Екологічна ніша дощових черв’яків (Lumbricidae) у просторігігротопу 

і трофотопу біогеоценозів степового Придніпров'я / О. В. Жуков, Д.Б. Шаталін // 

Біоресурси і природокористування. – 2016. – Т. 8, No 3–4. – С. 53-67 

6. Жуков О. В. Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами 

дистанційного зондування Землі / О. В. Жуков, П. В. Писаренко, О. 

7. 468М. Кунах, О. Ю. Диченко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно–

економічного університету. – 2015. – No2 (36). – С. 105–112 

8. Жуков О. В. Просторове варіювання екоморфічної структури ґрунтовоїмезофауни 

лісопаркового насадження (на прикладі парку в межах м.Дніпропетровська) / О. В. 

Жуков, О. М. Кунах, Ю. О. Балюк // ВісникЛьвівського національного 

університету. Серія Біологічна. – 2014. – Вип. 65. –С. 224–237 

9. Жуков О.В. Просторова варіабельність електропровідності ґрунтів аренидолини р. 

Дніпро (у межах природного заповіднику «Дніпровсько–Орільський») / О.В. 

Жуков, О.М.Кунах, В.О.Таран, М.М.Лебединська //Бiологiчний вiсник МДПУ імені 

Богдана Хмельницького. – 2016. – No 6 (2). – С.129–157 

10. Кобець А. С., Демидов О. А., Грицан Ю. І., Жуков О. В. Просторовоагроекологія у 

вирішенні завдань сільськогосподарського напряму біологічногоетапу 

рекультивації земель // Рекультивація складних техноекосистем у 

новомутисячолітті: ноосфер ний аспект: матеріали Міжнародної науково–

практичноїконференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 44–49 

11. Кунах О.М. Просторова екологія ґрунтових тварин степового Придніпров’я // 

рукопис дисертації на здобуття наук. ст. д-ра біол. наук, 2019, С. 584 
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Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

До теми 1. «Теоретичні засади просторової екології» 
-Історія розвитку досліджень просторового розподілу організмів. 

-Напрями та методи просторової екології 

-Важливість знань про просторову структуру для розвитку екології, біології та 
різних галузей господарства. 

-Дослідження інтенсивності, спрямованості та відстані переміщення 

-Сутність поняття екоморфи. 
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До теми 2. «Типи просторового розподілу організмів» 
-Принцип Оллі та його значення. 

-Явище алелопатії, його вплив на просторовий розподіл організмів. 

-Аспекти дослідження вертикальної та горизонтальної просторової структури 
-Методи, засновані на однократному обліку 

-Методи оцінки характеру просторового розподілу, засновані на багаторазових 

обліках 
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До теми 3. «Сучасні теорії і методи просторової екології» 
-Класична теорія екологічної ніші, її трактування та математичне описання. 

-Співвідношення теорії нейтральності та теорії екологічної ніші. 

-Характеристики, які визначають переваги космічних знімків. 
-Зйомка зі супутника Landsat 8 

-Дешифрування індексів, отриманих за допомогою ДЗЗ. 

-Cпецифікація застосування спектральних інтервалів даних ДЗЗ для розв’язання 

задач, пов’язаних з лісівництвом. 
-Розвиток ДЗЗ в Україні та перспективи розвитку. 

-ДЗЗ за допомогою аерофотознімання 

-Візуальні методи дешифрування зображень 
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До теми 4.  «Дослідження просторового варіювання факторів довкілля» 

- Фактори, які впливають на особливості просторового розподілу організмів. 

-Зв’язок електропровідності і твердості ґрунту з певними властивостями ґрунту. 

Методи їх дослідження та інтерпретації. 
-Значення індикаційних шкал для просторових досліджень. 

-Описові статистики просторового варіювання властивостей ґрунту.  

-Застосування RLQ-аналізу в просторовій екології 
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До теми 5. «Рівень дослідження точки» 

- Зв’язок розподілу живих організмів з субстратом й одне з одним 

- Тварини як екосистемні інженери 

- Явище алелопатії, його вплив на просторовий розподіл організмів. 
- Дослідження інтенсивності, спрямованості та відстані переміщення 

-Застосування непараметричних критеріїв. 

-Різноманіття методів дослідження на рівні точки 
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До теми 6. «Рівень дослідження біогеоценозу» 

-Стійкість внутрішньопопуляційних угруповань. 

-Внутрішньопопуляційні угруповання рослин. 

-Біоіндикаційна цінність внутрішньопопуляційних угруповань. 
-Зв’язок внутрішньопопуляційних угруповань зі структурою БГЦ 

-Виокремлення меж угруповань ґрунтових тварин на рівні БГЦ. 
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До теми 7. «Ландшафтний рівень дослідження. Природоохоронні засади 

просторової екології» 

-Різноманіття ландшафтів України. 

-Оцінка фітомаси з використанням матеріалів ДЗЗ. 

-Дистанційна оцінка якісного стану рослинності на міських територіях. 
-Охорона, відтворення та раціональне використання лісових ресурсів. 
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-Просторова неоднорідність розподілу ґрунтових безхребетних на рівні 

ландшафту. 
-Вплив забруднення ґрунтів і води на просторовий розподіл організмів 

-Просторова екологія та ландшафтно-екологічне планування 

-Просторова екологія та оптимальне використання території 
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Разом 140 

 

 Форма контролю (елементи контролю ): дискусійне опитування, співбесіда. 

 


