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Екологія (від дав.-гр. οἶκος — середовище, житло 

і λόγος — вчення, наука) — це наука, що вивчає 

закономірності відносин 

між організмами та довкіллям, а також організацію і 

діяльність надорганізмових систем 

(популяцій, видів, біоценозів, біосфери).

Термін вперше запропонував німецький біолог

Ернст Гекель в 1866 р. в книзі «Загальна морфологія 

організмів» для позначення біологічної науки, яка 

вивчає взаємодію організмів з їхнім середовищем.

Сучасна екологія — наука про навколишнє 

середовище, основою якої є сукупність знань про 

живі організми на різних рівнях біологічної організації, 

їхню еволюцію, просторовий розподіл і динаміку 

біологічних систем у часі.

У структурі сучасної екології виділяють такі основні 

напрямки: загальна, соціальна та прикладна екологія.



Існування людства завжди базувалось на 

безперервній взаємодії, постійному обміні 

речовин та енергії з навколишнім середовищем. 

3 самого початку існування людей на Землі їхня 

життєдіяльність проходила у навколишньому 

середовищі, а здоров'я формувалось залежно 

від впливу природних факторів на організм.

Структура сучасної науки про довкілля є 

складною і багатогранною, тому термін екологія є 

неоднозначним. Екологія це не просто наука, а 

спосіб мислення та поведінки.

Отже, екологія - це комплексна наука, яка 

використовує знання різних природничих, 

технічних, гуманітарних і соціальних наук для 

вивчення взаємозв'язку суспільства і природи, 

впливу людини на природне середовище з 

метою збереження і покращення природи і 

довкілля людини.



Вступ до фаху : підручник / М. О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і 
науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т водного госп-ва

та природокористування. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 427 с. : 
табл., портр.

У підручнику подано загальну 

інформацію про напрям 

підготовки "Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування", об'єкт 

вивчення екології, історію її 

розвитку, суть фахової 

діяльності еколога та модель 

фахівця-еколога, функції і 

структури Державних 

екологічних служб у світлі 

Концепції екологічної освіти 

України відповідно програм 

нормативних навчальних 

дисциплін ОКР «Бакалавр».



Моніторинг довкілля : підручник / М-во освіти і науки України ; 
за ред.: В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова. - Херсон : Грінь Д. С., 

2012. - 529 с. : табл., рис. 

У підручнику викладено 

теоретичні і практичні 

аспекти моніторингу, 

описано особливості 

організації різних рівнів 

системи моніторингу 

довкілля, а також 

розглянуто сучасні методи і 

засоби моніторингових 

досліджень.  Авторами 

зроблена спроба детальної 

класифікації різновидів 

моніторингу довкілля.



Заверуха Н. М. Основи екології : навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закл. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 3-тє 

вид. - Київ : Каравела, 2013. - 287 с. : табл. 

Всебічно висвітлено питання 

класичної біологічної екології, 

розглянуто особливості впливу 

антропогенних факторів на 

природне середовище в умовах 

сучасної екологічної ситуації. 

Посібник знайомить з еколого-

економічними проблемами 

використання природних 

ресурсів, економічними методами 

регулювання раціонального 

природокористування, методами 

управління процесами 

природокористування тощо.



Природно-заповідний фонд Житомирської області : довідник / 
Житомир. обл. держ. адмін., Житомир. обл. Рада ; за ред.           

О. О. Орлова ; [О. О. Орлов та ін.]. - Новоград-Волин. : НОВОград, 
2015. - 403 с. : іл. кольор.

Даний довідник складено на 

основі власних експедиційних 

досліджень, які автори проводили 

в об'єктах природно-заповідного 

фонду ПЗФ Житомирської 

області протягом 27 років (1987-

2013 рр.), а також на основі 

багатьох літературних даних 

стосовно об'єктів ПЗФ області. 

Значна увага в тексті приділена 

ландшафтам, рослинному та 

тваринному світу кожного з 

об'єктів ПЗФ, а також рідкісним 

видам флори і фауни.



Мальований М. С. Екологія та збалансоване 
природокористування : навч. посіб. / М. С. Мальований,                 

Г. З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. 
справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Херсон : Олді-плюс, 2014. -

314 с. : табл.

Видання призначено для вивчення 

охорони навколишнього 

середовища та економіки регіонів 

України та світу. У ньому 

висвітлені основи питання із 

теоретичних основ екології, 

еколого-економічних проблем 

навколишнього середовища та 

економічні особливості окремих 

територій. Розглянуто 

співвідношення двох наук: екології 

та регіональної економіки.



Левківський С. С. Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів : підручник / С. С. Левківський, М. М. Падун. - Київ : 

Либідь, 2006. - 280 с. 

Подано відомості про водні 

ресурси і водний баланс, 

сформульовано головні 

принципи і показники 

використання й охорони 

водних ресурсів. Значну 

увагу приділено проблемам 

охорони та відтворення 

водних ресурсів.



Хом’як І. В. Соціоекологія з основами екологічної етики : посіб. 
для студентів класич. ун-тів / І. В. Хом'як, В. О. Коростецький ; 
[рец.: Ю. А. Савченко, В. А. Бурлака, О. В. Гарбар]. - Житомир : 

Рута, 2011. - 267 с. : табл., рис. 

У книзі описані проблеми 

соціоекологічних досліджень та 

екологічної етики, що давно вийшли 

за межі природничого інтересу. На 

сьогодні цими питаннями 

професійно займаються не тільки 

екологи та екозоологи, а й соціологи, 

філософи, психологи та інші.

Цей посібник має на меті 

підготувати читача до використання 

наукового підходу до аналізу 

соціоекологічних даних.



Гончаренко М. С. Екологія людини : навч. посіб. для студентів 
вищ. навч. закл. / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; за ред.             

Н. В. Кочубей. - 2-ге вид., випр. і допов. - Суми : Унів. кн., 2008. -
390 с. : табл. 

У посібнику викладена сучасна 

теорія розуміння феномену 

людини з екологічних, 

біологічних, соціальних і 

філософських позицій. Людина 

розглядається як 

космопланетарний феномен. 

Досліджується взаємодія 

людини з навколишнім 

середовищем з урахуванням 

прямих і зворотніх зв'язків цієї 

взаємодії.



Кучерявий В. П. Урбоекологія : підручник / В. П. Кучерявий. - Л. : 
Світ, 2001. - 440 с.

Викладено зміст нової наукової та 

навчальної дисципліни - урбоекології. 

Висвітлено процес урбанізації 

природного середовища і його 

негативні наслідки. Урбоекологія як 

наука про міські біоценози розглядає 

міські екосистеми в складі екотопу 

(ґрунт, клімат, забруднення) та 

біоценозу з його фітоценозом, 

зооценозом і мікробіоценозом. 

Розглянуто методи моніторингу 

міських екосистем.



Мусієнко М. М. Екологія рослин : підруч. для студентів біол. спец. 
вищ. навч. закл. / М. М. Мусієнко. - Київ : Либідь, 2006. - 431 с. 

Узагальнено сучасні знання 

про рослинний світ та його 

унікальну функціональну 

роль в окремих екосистемах 

і біосфері в цілому. 

Проаналізовано абіотичні та 

біотичні умови 

життєдіяльності рослин, 

екологічні групи рослин за 

відношенням до різних умов 

існування, адаптаційної 

можливості та стійкість 

рослинних організмів до 

несприятливих факторів.



Гайченко В. А. Екологія тварин : навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закл. / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування. - Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2012. -
231 с. : рис. 

Розглянуто фундаментальні 

проблеми екології тварин як 

важливої складової загальної 

екології. Викладено основні 

механізми і закономірності 

стійкого існування угруповань 

тварин та їх зв'язки в 

екосистемах. 



Радіоекологія : [навч. посіб.] / І. М. Гудков [та ін.] ; [рец.:                    
Б. О. Цудзевич, В. М. Ісаєнко, В. М. Войніцький] ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., допов. -
Херсон : Олді-плюс, 2013. - 465 с. : табл. 

Викладено основні положення 

сучасної радіоекології. 

Наведено відомості про історію 

розвитку науки, джерела 

радіоактивних речовин та 

іонізуючих випромінювань на 

Землі, особливості дозиметрії і 

радіоекології. Особливу увагу 

приділено питанням міграції 

радіонуклідів в об'єктах 

навколишнього середовища та 

дії їх іонізуючих 

випромінювань на екосистеми. 



Романенко В. Д. Основи гідроекології : [підручник] /                           
В. Д. Романенко ; Б-ка держ. фонду фундам. дослідж. - Київ : 

Обереги, 2001. - 728 с. : іл., табл.

Розглядаються склад і особливості 

функціонування водних екосистем, 

їх живе населення та фізико-

хімічні фактори, які визначають 

якість води та біологічну 

продуктивність водойм різного 

типу. Аналізуються закономірності 

формування екосистем річок, озер, 

водосховищ, ставків 

рибогосподарського призначення, 

водойм-охолоджувачів теплових і 

атомних електростанцій, каналів 

територіального перекидання 

водного стоку, лиманів, Чорного і 

Азовського морів.



Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього 
середовища : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. /             

С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарєва. – Львів : Новий світ-
2000, 2011. - 253, [3] с. : рис.

У навчальному посібнику 

розглянуто основні заходи та 

засоби зменшення негативного 

антропогенного впливу на 

природне середовище. Зокрема, 

подано відомості про вплив 

виробництва на екологічний стан 

навколишнього середовища, 

шляхи екологізації виробництва, 

проблеми охорони повітря, 

гідросфери, земель.



Екологія відходів : монографія / Житомир. держ. ун-т ім.
І. Франка ; за ред. В. А. Бурлаки. - Житомир : Рута, 2007. –

Кн. 1 : у 2-х т. / В. А. Бурлака, І. Г. Грабар, І. В. Хом’як [та
ін.]. – 510 с. : карти, табл.

У науковій монографії викладено 

сучасні наукові положення і погляди 

про місце сучасної людини в біосфері, 

характеризуються загрози існування 

людини, які викликані її діяльністю. 

Даються дані про відходи різних 

виробництв, їх отримання, фізичні та 

хімічні властивості, проблеми їх 

виникнення, збору, переробки та 

відношення людей до проблеми 

відходів.



Екологічна безпека : підручник / Шмандій В. М. [та ін.] ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Кременчуц. нац. ун-т ім. 

М. Остроградського. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 364 с. : табл.

Підручник побудовано за 

принципом "Аналіз формування 

небезпеки - основа управління 

екологічною безпекою", 

викладено основні поняття, 

принципи та завдання, 

нормативи екологічної безпеки, 

висвітлено питання формування 

умов виникнення екологічної 

небезпеки та управління 

екологічною безпекою в умовах 

надзвичайних ситуацій.



Артамонов Б. Б. Екологічна експертиза : навч. посіб. /                      
Б. Б. Артамонов, Н. Г. Міронова. - Львів : Новий світ-2000, 2013. -

141 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). 

У посібнику розглянуто 

роль, місце та завдання 

екологічної експертизи у 

системі екологічної безпеки 

України, а також питання 

організації та проведення 

державної екологічної 

експертизи.



Бобровський, Анатолій Л. 
Екологічний менеджмент : підручник / Анатолій Л. Бобровський ; 

[рец.: К. М. Ситник, Д. С. Добряк, Й. М. Петрович]. - Суми : Унів. 
кн., 2009. - 585 с. : табл., рис. 

Викладено основи та 

принципи формування 

національної системи 

екологічного управління й 

екологічної політики, 

включаючи її сучасні 

інструменти в контексті 

міжнародної практики. 

Проаналізовано методи та 

нові форми екологічного 

менеджменту. 



Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. / 
Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. - Херсон : Олді-

плюс, 2013. - 455 с. : табл. 

Пропонований посібник відповідає 

робочій навчальній програмі з 

дисципліни "Екологічний 

менеджмент та аудит" для підготовки 

фахівців з напряму 6.040106 

"Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування". У ньому  

приділяється увага теоретичним і 

практичним питанням з 

запровадження екологічного 

менеджменту та аудиту на 

підприємствах господарсько-

виробничого комплексу України, а 

також проаналізовано існуюче 

законодавчо-нормативне 

забезпечення цього процесу.



Екологічне право : навч. посіб. / за ред. Т. П. Устименко ; [рец.:   
П. Ф. Кулинич, О. І. Якимець ; кол. авт.: С. С. Бичкова та ін.]. -

Київ : Прав. єдність, 2016. - 289 с. 

Навчальний посібник 

підготовлений на основі норм 

чинного законодавства і 

розкриває основні інститути 

сучасного екологічного права. 

Основу посібника становлять 

загальна і особлива частини, 

які включають відповідні 

теми.



Екологічне управління : підруч. для студентів еколог. спец. вищ. 
навч. закл. / В. Я. Шевчук [та ін.] ; за ред. О. М. Парфенюк. –

Київ : Либідь, 2004. - 429, [1] с. : рис., табл. 

Підручник зорієнтований на 

формування цілісного уявлення про 

системи екологічного управління та 

відповідні механізми його 

здійснення. Мета - дати сучасне 

розуміння системних теоретико-

методологічних уявлень про 

екологічне управління як механізм 

гармонізації життєдіяльності 

людства, пошуку ним практичних 

дій на шляху до економічно й 

екологічно збалансованого 

господарювання.
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