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Агроекологічні проблеми інтенсивного землеробства на осушених землях.
Агроекологічний моніторинг. Предмет, завдання, методи моніторингу
Альтернативні системи землеробства та їх агроекологічне значення.
Антропогенний вплив на колообіги речовин в природі. Парниковий ефект. Кислотні дощі. Евтрофікація.
Аутекологія. Адаптація. Морфологічні адаптації різних видів живих організмів. К- та R- стратегії.
Біорізноманіття. Видова та трофічна структура біоценозу.
Взаємодія організмів всередині популяцій і за її межами. Типи міжвидової взаємодії.
Видова структура біоценозу: різноманіття видів та чисельність особин.
Визначення агроекосистеми. Відмінність агроекосистем від природних екосистем. Типи агроекосистем, їх структура та функції.
Вчення про біосферу. Значення праць В.І.Вернадського для формування сучасного наукового уявлення про біосферу.
Глобальні колообіги вуглецю та води.
Грунтово-біотичний комплекс як основа агроекосистем. Чинники ґрунтоутворення.
Деградація ґрунту та шляхи її подолання. Ерозія ґрунту і стійкість агроекосистем. Дефляція. Шляхи запобігання ерозійних процесів.
 Демекологія.	Визначення популяції (генетичне, демографічне, географічне, формальне). Популяція як елемент екосистеми та типи її структури.
Джерела і наслідки забруднення радіонуклідами ґрунтів, природних вод, с.-г. продукції. Міграція радіонуклідів в агроекосистемі. Заходи щодо зменшення вмісту радіонуклідів у продукції рослинництва та тваринництва.
Динаміка популяцій. Характер дисперсії організмів в просторі.
Еволюція екосистем. Поняття сукцесії та клімаксу.
Екологічні кризи та катастрофи. Причина їх виникнення та шляхи подолання. Стратегія ООН в галузі вирішення глобальних екологічних проблем.
Екологічні піраміди. Екологічна ніша Потоки речовин, енергії та інформації в екосистемі.
Екологічні проблеми використання мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, вапнування ґрунтів.
Екологічні проблеми та наслідки зрошення та осушення ґрунту.
Екологічні фактори: абіотичні, біотичні та антропічні.
Екосистема. Основні типи природних екосистем біосфери.
Енергетичний баланс біосфери. Характеристика основних енергетичних потоків енергії.
Загальні закони функціонування екосистем. Продуктивність та стійкість екосистем. Структура екосистем - видова, часова, просторова, трофічна, енергетична.
Загальні поняття про динамічність та стійкість агроекосистем: зона екологічної толерантності. Екологічна сукцесія.
	 Історія становлення та розвитку сільськогосподарської екології яг прикладного напряму загальної екології. Українська екологічна школа. Струю, предмету агроекології, мета, завдання, методи досліджень.
Колообіг азоту. Екологічне значення біологічної азотфіксації.
Колообіг основних біогенних елементів в біосфері. Антропічний вплив на колообіги в природі.
Національна система збереження біологічного різноманіття в Україні. Червона та Зелена книги України.
Основні принципи дії екологічних факторів. Принцип оптимуму. Взаємодія екологічних факторів.
Основні принципи та закони дії екологічних факторів.
Основні природні ресурси та їх характеристика (атмосферне повітря, вода, ґрунт, надра, рослинні та тваринні ресурси). Охорона і раціональне використання природних ресурсів.
Особливості кругообігу речовин і енергії в агроекосистемах.
Поняття ноосфери та основні її ознаки. Становлення ноосфери як єдиний можливий спосіб уникнення глобальної екологічної кризи.
Предмет і місце екології в системі сучасних наук. Міждисциплінарний характер та зв’язок екології з іншими науками. Основні етапи розвитку екологічних знань.
Родючість ґрунту важливий чинник функціонування агроекосистем. Екологічна роль гумусу.
Роль інформації у вирішенні проблем взаємодії суспільства та природи. Соціальні аспекти взаємодії людини та оточуючого середовища. Міжнародне співробітництво України в галузі охорони довкілля.
Світовий демографічний вибух:	причини, масштаби, наслідки.
Продовольча проблема у світі.
Синекологія. Поняття про біоценоз, біогеоценоз та екосистему.
Система удобрення ґрунту з точки зору підтримання балансу біогенних елементів.
Стан навколишнього середовища та сучасні екологічні проблеми в Україні.
Сучасний стан радіоекологічної ситуації в Україні. Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. Радіоекологічні проблеми в сільському господарстві України.
Сучасні глобальні екологічні проблеми людства. Побудова екологічно стабільного суспільства - умова уникнення глобальної екологічної кризи.
Трофічна структура біоценозу. Продуценти, консументи та редуценти.

