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Анотація. Навчальна дисципліна «Біоекологічні аспекти екологічного 

середовища» є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 101 «Екологія». Вивчення курсу “Біоекологічні аспекти 

геологічного середовища” сприяє формуванню екологічного світогляду 

майбутнього фахівця, уявленню людини, яка є частиною природи, в якості 

“головної геологічної сили, що змінює вигляд нашої планети”
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, єдності та 

самоцінності всього живого та неможливості існування людства без 

збереження біосфери, геологічного та біологічного кругообігів хімічних 

елементів.  

В результаті господарської діяльності людини виникли порушення 

біогеохімічних циклів хімічних елементів, що призвело до наявності ендемій, 

розповсюдження яких нині в багатьом визначає стан природних комплексів, 

процеси розподілу і перерозподілу хімічних елементів, баланс живої речовини 

та енергії між природообразуючими сферами. Для адекватної екологічної 

оцінки ступеня небезпеки негативних  явищ, що виникли в результаті 

деформації біогеохімічних циклів хімічних елементів, і подальшого 

моделювання їх розвитку потрібно уміти використовувати отриману методами 

біоіндикації та хімічного аналізу інформацію, знати класифікацію хімічних 

забруднювачів довкілля за їх походженням, рухливістю, ступенем небезпеки 

для живих організмів. 

Хімічний склад об’єктів навколишнього природного середовища та 

наявність у водах, ґрунтах, і в повітрі елементів-забруднювачів залежить від 

багатьох особливостей, зокрема від фізико-географічних, біологічних та 
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значною мірою від антропогенних факторів. Використання отриманих при 

вивченні курсу “Біоекологічні аспекти геологічного середовища” знань дасть 

змогу гармонізувати з живою речовиною та навколишнім середовищем не 

порушуючи біогеохімічні цикли хімічних елементів з метою збереження 

здорової середи мешкання. 

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок з 

проблем трансформації біогеохімічних циклів хімічних елементів внаслідок 

антропогенної діяльності та їх вплив на здоров’я людини. 

Завдання вивчення дисципліни – вивчення механізмів різних типів 

міграції хімічних елементів, деформації біогеохімічних циклів внаслідок 

господарської діяльності людини, пошук методів боротьби з ендемічними 

захворюваннями. 

 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати: 

- структуру біосфери; 

- закономірності і закони розподілення хімічних елементів в біосфері та 

живій речовині; 

- шляхи міграції хімічних елементів в екосистемах; 

- причини порушення біогеохімічних циклів хімічних елементів і 

виникнення пов’язаних з  ними ендемічних захворювань; 

- розпізнавати ендемічні захворювання живих організмів на всіх ланках 

трофічних ланцюгів; 

- вміти вирішувати деякі задачі з проблем збереження якості 

навколишнього середовища. 

 

 

вміти: 

- вирішувати проблеми стійкого розвитку без порушень біогеохімічних 

циклів хімічних елементів, що буде гарантом забезпечення якості 

навколишнього середовища в теперішній і майбутній час; 

- класифікувати хімічні забруднювачі довкілля за їх походженням, 

рухомістю, ступенем небезпеки живим організмам; 

- володіти методами біогеохімічних досліджень при виконанні польових 

екологічних обстежень геохімічних аномалій за ендемічними 

захворюваннями живих організмів. 

 

 

Змістовні модулі дисципліни: 

Змістовний модуль 1: Біосфера, як природна система. Біогенна міграція 

атомів хімічних елементів. Геологічний і біологічний колообіги хімічних 

елементів. Біогеохімічні цикли найбільш поширених хімічних елементів. 

Техногенез хімічних елементів. Деформація біогеохімічних циклів 

господарською діяльністю людини. Екологічні проблеми біоекологічних 

аспектів геологічного середовища. Роль хімічних елементів в житті живих 

організмів. Макро- і мікроелементи в організмі людини. Вплив геохімічного 



середовища на хімічний склад рослин. 

 

Змістовний модуль 2: Вплив геохімічного середовища на хімічний 

склад тварин. Біогеохімічні ендемії. Ендемічні захворювання в Україні. 

Класифікація хімічних забруднювачів довкілля за ступенем небезпеки для 

живих організмів. Принципи біогеохімічного районування. Біогеохімічні 

показники, які використовуються в екології для оцінювання рівня 

забруднення. 
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