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Денна форма навчання 

2020/21 1 2 2   АО 1 3 90 24 16 8 0 66 

2021/22 
              

              

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               

              

Заочна форма навчання (за наявності) 

2020/21 1 2 2   АО 2 3 90 6 4 2 0 84 

2021/22               
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1. Мета дисципліни. Метою дисципліни є сприяння посиленню системної 

спрямованості дослідницької діяльності, опанування знаннями пріоритетних 

напрямів екологічних досліджень для ефективної організації науково-

дослідної діяльності, сприяння розвитку наукового світогляду і творчого 

мислення, формування екологічного мислення, яке є рушієм прогресу 

формування природоохоронної свідомості людства. 

 

Загальні компетентності за ОП: 

ЗК01. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та 

комплексних ідей. 

ЗК02. Здатність вільно спілкуватись з питань, що стосуються сфери наукових 

та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, 

суспільством в цілому. 

ЗК07. Здатність до формування системного наукового світогляду сучасного 

природознавства, професійної етики та загальнокультурного світогляду. 

 

Фахові компетентності за ОП: 

ФК01. Здатність до засвоєння концептуальних та методологічних знань у 

галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК02. Здатність до продукування нових ідей у галузі екології. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

ФК06. Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення 

конкретних наукових та науково-практичних задач у галузі екології. 

 

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

наявності). 

 Здобувачі повинні опанувати наступні дисципліни: «Філософія та наукова 

етика», «Інноваційно-дослідницька діяльність науковця», «Іноземна мова», а 

також мати знання з екології. 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання. 

 

Після опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні знати: 

- актуальні напрями екологічних досліджень у світі та в Україні; 

- процеси оптимізації природних і порушених екосистем в умовах 

сучасного природокористування; 

- концепції інноваційного біомоніторингу; 

- методи збереження біологічного різноманіття; 

- стратегії охорони глобально рідкісних видів тварин; 

- нові екологічно чисті методи боротьби з паразитами тварин; 

- екологічно чисті методи регулювання чисельності шкідників 

сільськогосподарських культур. 

 

Після опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні вміти: 

- аналізувати процеси, що відбуваються сьогодні в природних та 

антропоекосистемах різного рівня; 



- здійснювати оцінку ризиків від антропогенного забруднення довкілля та 

прогнозувати можливі зміни у стані популяцій тварин і екосистем в 

цілому; 

- розробляти методики з координації та оптимізації природокористування; 

- на основі біомоніторингу складати екологічні прогнози впливу факторів 

зовнішнього середовища на стан біорізноманіття екосистем. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР01. Демонструвати володіння універсальними навичками дослідника, 

глибоке знання передових концептуальних та методологічних основ 

природничих наук, що дає можливість переосмислювати  та поглиблювати 

науку про навколишнє середовище. 

ПР02. Синтезувати нові та комплексні ідеї у галузі екології та охорони 

довкілля на підставі критичного аналізу та оцінки загальнонаукових 

концепцій природничих наук. 

ПР03. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

ПР04. Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання на підставі розширення та переоцінки класичних 

концепцій, а також розвитку нових ідей. 

ПР07. Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

ПР10. Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності. 

ПР13. Застосовувати методи прогнозування стану ландшафтно-екологічного 

покриву для розв’язання теоретичних і практичних завдань у галузі 

дослідження та збереження біологічного різноманіття та оцінки 

екосистемних сервісів. 

ПР16. Демонструвати здатність до саморозвитку, самомотивації та 

самовдосконалення під час провадження професійної діяльності. 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни  

 

2 семестр 
 

Форма навчання денна  
 

№ 
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2 семестр 

1 Тема 1. Зоопертинентний вплив. 

Екологічні основи зооперти-

нентного впливу тварин на процеси 

оптимізації природних і порушених 

екосистем в умовах сучасного 

природокористування. 

2 - - 10     

2 Тема 2. Інноваційний біомоні-

торинг. Створення концепції 

інноваційного біомоніторингу 

токсичного навантаження тварин у 

природних і штучних екосистемах. 

2 2 - 7     

3 Тема 3. Біологічне різноманіття. 

Відновлення біологічного 

різноманіття підстилкового 

горизонту лісових насаджень 

степової зони України. 

2 - - 10     

4 Тема 4. Управління трансфор-

маціями сучасного біорізно-

маніття тварин. 

Концепції управління 

трансформаціями сучасного 

біорізноманіття тварин степової 

зони України в умовах змін 

клімату. 

2 2 - 8     

5 Тема 5. Охорона тварин. Стратегії 

охорони глобально рідкісних видів 

тварин водних та навколоводних 

екосистем в Україні. 

2 - - 8     

6 

 
Тема 6. Оптимізація та охорона 

екосистем. Біоіндикація як основа 

оптимізації та охорони екосистем 

степової зони України за умов 

антропогенно-кліматичних змін. 

2 2 

 

- 7     



7 Тема 7. Екологічні інновації. Нові 

екологічно чисті методи 

використання харчових і кормових 

добавок у тваринницькому 

виробництві України для боротьби з 

паразитами тварин.  

2 - - 10     

8 Тема 8. Шкідники сільськогоспо-

дарських культур. Екологічно чисті 

методи регулювання чисельності 

найпоширеніших шкідників 

сільськогосподарських культур. 

2 2 

 

- 6     

 ВСЬОГО 16 8 0 66     

 
Примітки:  

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (у разі 

потреби) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби. 

(Наприклад: +2л, -4пр. 

 

 

  



2 семестр 
 

Форма навчання заочна  
 

№ 

п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 
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2 семестр 

1 Тема 1. Зоопертинентний вплив. 

Екологічні основи зооперти-

нентного впливу тварин на процеси 

оптимізації природних і порушених 

екосистем в умовах сучасного 

природокористування. 

0,5 - - 10     

2 Тема 2. Інноваційний біомоні-

торинг. Створення концепції 

інноваційного біомоніторингу 

токсичного навантаження тварин у 

природних і штучних екосистемах. 

0,5 0,5 - 10     

3 Тема 3. Біологічне різноманіття. 

Відновлення біологічного різном-

аніття підстилкового горизонту 

лісових насаджень степової зони 

України. 

0,5 - - 10     

4 Тема 4. Управління трансфор-

маціями сучасного біорізно-

маніття тварин. Концепції 

управління трансформаціями 

сучасного біорізноманіття тварин 

степової зони України в умовах 

змін клімату. 

0,5 0,5 - 12     

5 Тема 5. Охорона тварин. Стратегії 

охорони глобально рідкісних видів 

тварин водних та навколоводних 

екосистем в Україні. 

0,5 - - 12     

6 Тема 6. Оптимізація та охорона 

екосистем. Біоіндикація як основа 

оптимізації та охорони екосистем 

степової зони України за умов 

антропогенно-кліматичних змін. 

0,5 0,5 - 10     

7 Тема 7. Екологічні інновації. Нові 

екологічно чисті методи 

використання харчових і кормових 

добавок у тваринницькому 

виробництві України для боротьби з 

паразитами тварин.  

0,5 - - 10     



8 Тема 8. Шкідники сільськогоспо-

дарських культур. Екологічно чисті 

методи регулювання чисельності 

найпоширеніших шкідників 

сільськогосподарських культур. 

0,5 0,5 

 

- 10     

 ВСЬОГО 4 2 0 84     
 

Примітки:  

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (у разі 

потреби) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби. 

(Наприклад: +2л, -4пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
2 семестр 

 

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 
 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Оцінювання рівня виконання практичних 

робіт ‒ 4 
25, 27, 29, 31 4 роб.×5 б. = 20 балів 

Оцінювання індивідуального завдання (1 АО) 36 15 балів 

Письмовий контроль за темами 1-4 30 10 балів 

Оцінювання рівня виконання завдань за 

темами 5-8 (план-схеми, презентація, 

доповідь) 

38 

15 балів 

3 завдання х 5 балів = 15 

балів 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                                  60 

 

 

Підсумкове оцінювання: 

умови до складання екзамену: до екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які 

пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою 

програмою 
 

 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Екзамен 40 40 

 

 

  



2 семестр 
 

Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 
 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Оцінювання рівня виконання практичних робіт – 

4 роботи 
19-20 

16 балів 

4 роб.×4 б. = 16 балів 

Оцінювання індивідуального завдання (2 АО) 38 2 АО×6 б. = 12 балів 

Оцінювання рівня виконання завдань за темами 

1-8 (план-схеми, презентація, доповідь) 38 

12 балів 

3 завдання х 4 бали = 

12 балів 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                                   40 

 

 

 

Підсумкове оцінювання: 

умови до складання екзамену: до екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які 

пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою 

програмою 
 

 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

 

Екзамен 39 60 

 

 

 

 

  



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Комп’ютер, мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (стенди, 

плакати), відеоролики, фільми та презентації зі схемами та ілюстраціями за 

основними темами дисципліни. 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Toshiba TDP-

T40 (уведений в експлуатацію у вересні 2005 р.), ноутбук Lenovo ideapad 510-

15IKB.  

Програмне забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного 

тестування: MS Teams, MS Forms (ліцензія у складі пакету Microsoft Office 365 A1 

Plus for faculty). Пакети прикладних програм Microsoft Office 2010 (MS Word, MS 

PowerPoint). 

 

 

 

7. Рекомендована література: 

 

Основна (базова): 
 

1. Білявський Г.О. Основи екології. – К.: Вид-во «Либідь», 2006, 456 с. 

2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia) / 

О. Є. Пахомов, В. Л. Булахов. ‒ Д.: ДНУ, 2006. – 356 с. 

3. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні і 

Плазуни (Amphibia et Reptilia) / О. Є. Пахомов, В. Л. Булахов, В. Я. Гассо. ‒ Д.: 

ДНУ, 2007. – 420 с. 

4. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові черв’яки 
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Кількість 

годин 

До теми 2. Інноваційний біомоніторинг. 
Практична робота №1. Концепція інноваційного біомоніторингу 

токсичного навантаження тварин у природних і штучних екосистемах. 

0,5 

До теми 4. Управління трансформаціями сучасного біорізноманіття 

тварин. 

Практична робота №2. Концепції управління трансформаціями 

сучасного біорізноманіття тварин степової зони України. 

0,5 

До теми 6. Оптимізація та охорона екосистем. 

Практична робота №3. Біоіндикація як основа оптимізації та охорони 

екосистем. 

0,5 

До теми 8. Шкідники сільськогосподарських культур. 

Практична робота №4. Методи регулювання чисельності 

найпоширеніших шкідників сільськогосподарських культур. 

0,5 

Усього  годин: 2 

 

 

  



Додаток 2 

 

Тематика самостійної роботи  

здобувачів денної форми навчання 
 

Зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Тема 1. Зоопертинентний вплив. 

Зоопертинентний вплив тварин на процеси оптимізації природних і 

порушених екосистем.  

Середовищеперетворювальна роль ґрунтових сапрофагів на рекультивованих 

землях південного сходу України. 

10 

Тема 2. Інноваційний біомоні-торинг. 

Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за кількісними 

показниками біологічного різноманіття для оптимізації процедури оцінки 

впливу на довкілля.  

Інноваційні методики молекулярно-генетичної біоіндикації пестицидного 

навантаження. 

7 

Тема 3. Біологічне різноманіття. 

Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за кількісними 

показниками біологічного різноманіття для оптимізації процедури оцінки 

впливу на довкілля. 

Просторова екологія ґрунтових тварин степового Придніпров’я. 

10 

Тема 4. Управління трансформаціями сучасного біорізноманіття тварин. 

Середовищетвірна роль тварин у природних і трансформованих екосистемах в 

умовах напруженого техногенного тиску на довкілля. 

Масштаби, спрямованість та наслідки інвазій чужорідних видів риб у 

Дніпровські водосховища. 

Використання обладнання для польових досліджень біорізноманіття тварин. 

8 

Тема 5. Охорона тварин. 

Антропогенно-кліматична трансформація флори та рослинності озер 

степового Придніпров’я.  

Проблеми охорони рідкісних видів амфібій, рептилій та птахів водно-

болотних угідь. 

8 

Тема 6. Оптимізація та охорона екосистем. 

Оптимізація та охорона екосистем степової зони України. 

Зоогенні механізми екосистемних сервісів у різних за типом біогеоценозах 

Дніпропетровщини. 

Використання обладнання для польових досліджень компонентів екосистем. 

7 

Тема 7. Екологічні інновації.  

Екологічно чисті методи використання харчових і кормових добавок у 

тваринницькому виробництві. 

10 

Тема 8. Шкідники сільськогосподарських культур. 

Екологічно чисті методи регулювання чисельності найпоширеніших 

шкідників пшениці з використанням паразитичних організмів. 

Функціонування мікробіоти ґрунту за дії гербіцидів. 

Використання обладнання для лабораторних методів досліджень шкідників. 

6 

Усього годин: 66 
 

Форми контролю (елементи контролю): план-схеми, презентації, доповіді, письмовий 

контроль (тестування). 

 

 



Тематика самостійної роботи 

здобувачів заочної форми навчання 
 

Зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Тема 1. Зоопертинентний вплив.  

Зоопертинентний вплив тварин на процеси оптимізації природних і 

порушених екосистем.  

Середовищеперетворювальна роль ґрунтових сапрофагів на 

рекультивованих землях південного сходу України. 

10 

Тема 2. Інноваційний біомоніторинг. 

Концепція інноваційного біомоніторингу токсичного навантаження 

тварин у природних і штучних екосистемах. 

Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за 

кількісними показниками біологічного різноманіття для оптимізації 

процедури оцінки впливу на довкілля.  

Інноваційні методики молекулярно-генетичної біоіндикації пестицидного 

навантаження. 

10 

Тема 3. Біологічне різноманіття. 

Концепції управління трансформаціями сучасного біорізноманіття тварин 

степової зони України. 

Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за 

кількісними показниками біологічного різноманіття для оптимізації 

процедури оцінки впливу на довкілля. 

Просторова екологія ґрунтових тварин степового Придніпров’я. 

10 

Тема 4. Управління трансформаціями сучасного біорізноманіття 

тварин. 

Середовищетвірна роль тварин у природних і трансформованих 

екосистемах в умовах напруженого техногенного тиску на довкілля. 

Дендрофільні горобцеподібні (Passeriformes) як структурно-

функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових 

біогеоценозів північно-східної України. 

Масштаби, спрямованість та наслідки інвазій чужорідних видів риб у 

Дніпровські водосховища. 

Використання обладнання для польових досліджень біорізноманіття 

тварин.  

12 

Тема 5. Охорона тварин.  

Антропогенно-кліматична трансформація флори та рослинності озер 

степового Придніпров’я.  

Проблеми охорони рідкісних видів амфібій, рептилій та птахів водно-

болотних угідь. 

Еколого-токсикологічний моніторинг стану води різних джерел України. 

12 

Тема 6. Оптимізація та охорона екосистем.  

Оптимізація та охорона екосистем степової зони України. 

Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України. 

Зоогенні механізми екосистемних сервісів у різних за типом 

біогеоценозах Дніпропетровщини. 

Використання обладнання для польових досліджень компонентів 

екосистем. 

10 

Тема 7. Екологічні інновації. 

Екологічно чисті методи використання харчових і кормових добавок у 

тваринницькому виробництві. 

10 



Тема 8. Шкідники сільськогосподарських культур. 

Екологічно чисті методи регулювання чисельності найпоширеніших 

шкідників пшениці з використанням паразитичних організмів. 

Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці озимої на вплив 

природних та антропогенних екологічних чинників. 

Функціонування мікробіоти ґрунту за дії гербіцидів. 

Використання обладнання для лабораторних методів досліджень 

шкідників. 

10 

Усього годин: 84 

 
Форми контролю (елементи контролю): план-схеми, презентації, доповіді. 

  



Додаток 3 

 

 

Методичні рекомендації до написання аналітичного огляду 
 

Метою написання здобувачем аналітичного огляду являється поглиблення і 

розширення теоретичних знань, побудова теоретичної моделі досліджуваного явища, 

відкриття можливості подальших досліджень.  

Основними вимогами до аналітичного огляду являється: 

1. Повне розкриття здобувачем сутності проблеми, її актуальності, важливості 

та практичної або теоретичної значущості. 

2. Демонстрація уміння аналізувати тексти вітчизняних та іноземних 

публікацій, здійснювати критичне узагальнення матеріалу, взятого з різних джерел.  

3. Уміння обґрунтовувати власний підхід до вирішення проблеми. 

 

Структура аналітичного огляду повинна включати наступні складові частини:  

1. Титульний аркуш.  

2. Зміст.  

3. Вступ. 

4. Основний зміст.  

5. Висновки.  

6. Список використаних джерел.  

7. Додатки (якщо є).  

 

Титульний аркуш. Робота починається з титульного аркуша, на якому 

зазначаються назва вузу, факультету та кафедри, на якій виконано роботу, прізвище, ім'я 

та по батькові здобувача, освітня програма, рік та форма навчання, назва і вид роботи 

(аналітичний огляд), дані про наукового керівника, місто і рік виконання роботи.  

Зміст ‒ це наочна схема, перелік всіх без винятку заголовків роботи із зазначенням 

сторінок. Заголовки повинні бути написані так, щоб за розташуванням можна було судити 

про їх співвідношення між собою за значимістю (глави, розділи, параграфи і т.п.).  

Вступ. Обґрунтування вибору теми: 

 - Актуальність, зв'язок із сьогоденням, значущість у майбутньому; 

 - Нові, сучасні підходи до вирішення проблеми; 

 - Наявність суперечливих точок зору на проблему в науці і бажання в них 

розібратися; 

 - Протилежність побутових уявлень і наукових даних про досліджувані факти; 

 - Особисті мотиви і обставини виникнення інтересу до даної теми; 

 - Мета і значимість теми.  

Основний зміст: 

 - Сутність проблеми або виклад об'єктивних наукових відомостей по темі; 

 - Критичний огляд джерел; 

 - Власні версії, відомості, оцінки, моделі.  

Висновки: 

 - Основні висновки; 

 - Результати та особиста значущість виконаної роботи; перспективи продовження 

роботи над темою. 

Список використаних джерел. У списку літератури дається перелік використаної 

літератури в алфавітному порядку з повним бібліографічним описом джерел та 

нумерацією по порядку. При цьому в нього включається лише та література, на яку було 

зроблено посилання в тексті або витримки, з якої вони цитувалися. Спочатку 

перераховується література українською мовою, потім іноземною.  



Додатки. У додатки включається другорядний матеріал, наприклад результати 

анкетування, первинні результати вимірювань, схеми приладів і т.п.  

 

Вимоги до оформлення текстового матеріалу 

Аналітичний огляд повинен бути у друкованому вигляді через 1,5 інтервалу на 

одній стороні стандартного аркуша А4 210x297 мм з дотриманням таких розмірів полів: 

верхнє і нижнє ‒ 20 мм, праве ‒ 10 мм, ліве ‒ 30 мм. Кожен рядок повинен містити не 

більше 60-65 знаків, включаючи інтервали, шрифт ‒ 14 (Times New Roman). Обсяг 

аналітичного огляду не повинен перевищувати 30 і бути не менше 12 сторінок 

друкованого тексту. Номери сторінок вказуються у правому верхньому куті без крапок і 

літерних знаків. Кожна сторінка нумерується. Першою сторінкою вважається титульний 

аркуш (нумерація на ній не ставиться), другий ‒ зміст. Назви основних розділів пишуться 

прописними буквами, а підрозділів ‒ малими. Заголовки даються по центру і зверху і 

знизу відокремлюються від основного тексту трьома інтервалами; крапки в кінці 

заголовків і підзаголовків не ставляться. Текст повинен ділитися на абзаци, якими 

виділяються відносно відокремлені за змістом частини. Кожен абзац починається з нового 

рядка, відступ 5 друкованих знаків.  

Оформлення посилань на джерела. Зв’язок списку літератури з текстом 

здійснюється за допомогою посилань, для нумерації яких використовуються арабські 

цифри. У тексті роботи після наведеної цитати в дужках вказується номер джерела за 

бібліографічним списком та номера використаних сторінок. Як правило, при підготовці 

аналітичного огляду використовуються такі групи джерел: монографії, наукові доповіді на 

конференціях, симпозіумах; журнальні статті, в яких наводяться нові дані науки і 

фактологічний матеріал.  

 

 

Теми аналітичних оглядів  
 

1. Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України. 

2. Паліноіндикація урбоекосистем України. 

3. Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів. 

4. Джерела надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських та міських 

територій. 

5. Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними 

методами. 

6. Визначення механізмів порушення функціонування екосистем на основі ENA- та 

SEM-моделювання. 

7. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів, 

забруднених радіонуклідами. 

8. Еколого-токсикологічний моніторинг стану води різних джерел України. 

9. Діагностика та моніторинг забруднення ґрунтів важкимим металами в 

урбанізованих ландшафтах. 

10. Едафотопи та фітоценози індустріальних ландшафтів Криворізького залізорудного 

басейну: просторова структура та особливості формування. 

11. Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації.  

12. Просторова організація мезофауни ґрунту арени долини р. Дніпро. 

13. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління 

побутовими відходами. 

14. Рослинний покрив урбоекосистем як індикатор стану едафотопів та атмосферних 

забруднень. 

15. Вплив антропогенного забруднення довкілля важкимим металами на природні 

популяції мишоподібних гризунів. 



16. Еколого-фізіологічний аналіз стійкості видів роду Acer у техногенних умовах 

теплових електростанцій Дніпропетровщини.  

17. Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій комах і способи 

управління їх станом. 

18. Зоогенний опад як функціональний елемент біогеоценозів степового Придніпров’я. 

19. Симбіотичні угруповання риб-вселенців в різнотипних водоймах. 

20. Дендрофільні горобцеподібні (Passeriformes) як структурно-функціональний 

елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів північно-східної 

України. 

21. Вплив вібраційних процесів як екологічного чинника на структурно-функціональну 

організацію лісових біогеоценозів. 

22. Екологічні особливості іксодових кліщів (Ixodidae) в біогеоценозах лісових 

насаджень. 

23. Екологічні особливості ліхеноіндикації антропогенно трансформованого 

середовища на південному сході України. 

24. Еколого-фізіологічні аспекти гербіцидної дії на амброзію полинолисту (Ambrosia 

artemisiifolia L.) в умовах степового Придніпров’я. 

25. Просторова структура педотурбаційної активності сліпака звичайного (Spalax 

microphthalmus) в умовах степового Придніпров’я. 

26. Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці озимої на вплив 

природних та антропогенних екологічних чинників. 

 

Під час оцінювання аналітичних оглядів обов’язково здійснюється перевірка на 

наявність плагіату. За умов наявності плагіату аналітичний огляд не зараховується, 

здобувач втрачає можливість отримати бали, передбачені робочою програмою за даний 

вид індивідуального завдання. 

 

  



Додаток 4 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Самостійне навчання (опанування завдань для самостійної роботи у результаті 

аналізу та переосмислення рекомендованої навчальної та наукової літератури). 

Контекстне навчання (інтеграція результатів різних видів діяльності аспіранта – 

навчальної, наукової і практичної – та їх використання під час виконання самостійного 

наукового дослідження). 

Інтерактивне навчання (активна залученість аспіранта до навчального процесу під 

час лекцій-дискусій, бесід). 

Словесні та наочні методи (лекції, розповідь, презентації, ілюстрації). 

Практичні методи (виконання практичних робіт). 

Метод порівняння ‒ за його допомогою здобувачі встановлюють спільні і відмінні 

ознаки предметів і явищ; застосовують з метою загального протиставлення фактів, явищ; 

порівняння явищ у їхньому розвитку. 

Метод узагальнення ‒ дозволяє абстрагування від специфічного і виявлення 

притаманних явищам загальних ознак (властивостей, відношень тощо); застосовується 

при осмисленні понять, суджень, теорій. 

Метод конкретизації ‒ допомагає здобувачам перейти від безпосередніх вражень до 

розуміння сутності того, що вивчається: результати конкретизації постають у формі 

прикладів, схем, таблиць, моделей тощо. 

Методи аналітичного та критичного мислення ‒ інтелектуальна, логіко-мисленева 

діяльність здобувача, спрямована на вирішення конкретного завдання, а також спосіб 

підходу до проблеми, що дозволяє виявити приховані проблеми і прийняти правильне 

рішення.  

Активні методи навчання ‒ проблемне навчання (Problem-Based Learning) – активна 

участь здобувачів у вирішенні реальних проблемних ситуацій, які використовуються як 

освітній інструмент, у вирізненні та вирішенні ними конкретних екологічних проблем.  

Мозковий штурм ‒ метод висування творчих ідей у процесі обговорення чи 

розв’язування певної наукової проблеми, використовується для стимулювання творчого 

мислення здобувачів. 

  



Додаток 5 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

«відмінно» ‒ здобувач володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, 

демонструє його міцне засвоєння, виявляє глибоке розуміння матеріалу, формулює та 

вичерпано обґрунтовує власні висновки, впевнено використовує набуті навички на 

практиці, уміло застосовує сучасні методи інформаційного аналізу, демонструє розкриття 

творчого наукового потенціалу та саморозвиток; 

«добре» ‒ здобувач засвоїв навчальний матеріал на достатньо високому рівні, на 

питання відповідає вільно, але недостатньо широко (під час письмового контролю робить 

деякі незначні помилки), досить впевнено використовує набуті навички на практиці, вміє 

застосовувати сучасні методи інформаційного аналізу, демонструє прагнення до 

саморозвитку; 

«задовільно» ‒ здобувач в цілому засвоїв основний навчальний матеріал, але 

оперує ним недостатньо чітко та впевнено (під час письмового контролю робить досить 

значні помилки), слабко визначає зв’язки й відносини між предметами і явищами, слабо 

може використовувати свої знання на практиці, не в повному обсязі володіє 

інноваційними методами, демонструє незначний прогрес; 

«незадовільно» ‒ здобувач загалом має лише поверхове уявлення про основні теми 

курсу, слабо орієнтується у навчальному матеріалі. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання практичних робіт для денної форми 

навчання 

При оцінюванні враховується: 

 правильне та своєчасне виконання роботи; 

 осмислення та глибина розуміння досліджуваної проблеми; 

 уміння конкретизувати отримані знання та робити самостійні висновки для 

вирішення інших подібних проблем; 

 рівень володіння сучасними методами інформаційного аналізу. 
 

0 балів 
«незадовільно» 

Здобувач неспроможний надати відповіді на запитання за темою практичної 
роботи; не розуміє мету і зміст роботи; робота виконана невірно або робота не 

виконана. 

1-2 бали 

«незадовільно» 

Робота виконана зі значними помилками, здобувач має поверхневе уявлення 

щодо мети та практичного призначення роботи, відсутня здатність до 
подальшого застосування знань. 

3 бали 

«задовільно» 

Робота виконана з помилками. Здобувач дає неповні відповіді на запитання; 

відсутнє чітке вираження власної думки. 

4 бали 
«добре» 

Здобувач дає відповіді не на всі запитання, іноді відповіді фрагментарні; 
присутня здатність до подальшого застосування знань. Практична робота 

виконана вірно або з незначними помилками. 

5 балів 
«відмінно» 

Здобувач надає повні та ґрунтовні відповіді на всі запитання; демонструє уміння 
визначати головні та найбільш актуальні аспекти роботи; впевнено аргументує 

власну думку; демонструє аналітичні навички в обговоренні переваг і недоліків 

обговорюваної проблеми; відмінна якість виконання практичної роботи. 

 

для заочної форми навчання 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач неспроможний надати відповіді на запитання за темою практичної 

роботи; не розуміє мету і зміст роботи; робота виконана невірно або робота не 
виконана. 

1 бал 

«незадовільно» 

Робота виконана зі значними помилками, здобувач має поверхневе уявлення 

щодо мети та практичного призначення роботи, відсутня здатність до 

подальшого застосування знань. 



2 бали 

«задовільно» 

Робота виконана з помилками. Здобувач дає неповні відповіді на запитання; 

відсутнє чітке вираження власної думки. 

3 бали 
«добре» 

Здобувач дає відповіді не на всі запитання, іноді відповіді фрагментарні; 
присутня здатність до подальшого застосування знань. Практична робота 

виконана вірно або з незначними помилками. 

4 бали 
«відмінно» 

Здобувач надає повні та ґрунтовні відповіді на всі запитання; демонструє уміння 
визначати головні та найбільш актуальні аспекти роботи; впевнено аргументує 

власну думку; демонструє аналітичні навички в обговоренні переваг і недоліків 

обговорюваної проблеми; відмінна якість виконання практичної роботи. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання для письмового контролю (тестування) 

для денної форми навчання 

При оцінюванні враховується: 

 правильне та своєчасне виконання роботи; 

 логічність, послідовність та зрозумілість викладення матеріалу; 

 осмислення та глибина розуміння досліджуваної проблеми; 

 уміння конкретизувати отримані знання та робити самостійні висновки; 

 здатність до аналізу та критичного мислення. 

 рівень володіння сучасними методами інформаційного аналізу. 
 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач або не виконав завдання, або письмова робота повністю не 

відповідає окресленим вимогам. 

1-3 балів 
«незадовільно» 

Здобувач не досить повно висвітлив тему, у роботі наявні помилки, 
порушено логічність, послідовність та зрозумілість викладення матеріалу, 

відсутня глибина розуміння досліджуваної проблеми. 

4-5 балів 

«задовільно» 

Здобувач виконав письмову роботу, яка достатньо повно відповідає 

окресленим вимогам, є деякі огріхи у логічності та послідовності, 
правильності та точності викладення матеріалу. 

6-8 балів 

«добре» 

Виконання роботи відповідає усім вимогам, але наявні незначні недоліки. 

Тема висвітлена достатньо повно. Матеріал викладено логічно й послідовно, 

здобувач продемонстрував уміння робити власні висновки, але вони не 
завжди ґрунтовні. 

9-10 балів 

«відмінно» 

Здобувач виконав письмову роботу, яка повністю відповідає окресленим 

вимогам, вирізняється логічністю, послідовністю та зрозумілістю 
викладення матеріалу; правильністю та точністю виконання роботи; 

спостерігається високий рівень осмислення та глибини розуміння 

досліджуваної проблеми; здатності до аналізу та критичного мислення. 

 

 

Критерії оцінювання рівня виконання тематичних завдань  
При оцінюванні враховується: 

 ступінь глибини розуміння та засвоєння досліджуваного завдання; 

 обґрунтованість, логічність, послідовність виконання завдання; 

 уміння визначити головне та другорядне, робити висновки; 

 здатність до аналізу та критичного мислення; 

 вміння формулювати та висловлювати власну думку; 

 ступінь володіння сучасними методами інформаційного аналізу. 

 

 

 

 



Для денної форми навчання 
 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач не виконав роботу. 

1-2 бали 

«незадовільно» 

Здобувач виконує завдання, але демонструє повну відсутність власної думки; 

відсутня здатність до подальшого застосування знань; наявні проблеми у 
комунікації. 

3 бали 

«задовільно» 

Здобувач виконує завдання не у неповному обсязі; спостерігається не чітке 

формулювання власної думки. 

4 бали 
«добре» 

Аргументація власної думки не завжди доведена; здобувач демонструє 
можливість подальшого застосовування отриманих знань.  

5 балів 

«відмінно» 

Здобувач надає повні завершені матеріали; демонструє уміння визначати головне 

та другорядне; уміло формулює власну думку; демонструє аналітичні навички в 

обговоренні переваг і недоліків кожної наданої проблеми. 

 

 

Для заочної форми навчання 
 

0-балів 

«незадовільно» 

Здобувач не виконав завдання 

1 бал 

«незадовільно» 

Здобувач виконує завдання, але демонструє повну відсутність власної думки; 

відсутня здатність до подальшого застосування знань; наявні проблеми у 
комунікації. 

2 бали 

«задовільно» 

Здобувач виконує завдання не у неповному обсязі; спостерігається не чітке 

формулювання власної думки. 

3 бали 
«добре» 

Аргументація власної думки не завжди доведена; здобувач демонструє 
можливість подальшого застосовування отриманих знань.  

4 бали 

«відмінно» 

Здобувач надає повні завершені матеріали; демонструє уміння визначати головне 

та другорядне; уміло формулює власну думку; демонструє аналітичні навички в 

обговоренні переваг і недоліків кожної наданої проблеми. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань (АО) для денної 

форми навчання 
 

При оцінюванні враховується: 

 відповідність оформлення аналітичного огляду окресленим вимогам; 

 наявність орфографічних, пунктуаційних, стилістичних та інших помилок; 

 повнота висвітлення обраної теми;  

 логічність, послідовність та зрозумілість викладення матеріалу; 

 вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати; 

супроводження тексту результатами власних досліджень в якості прикладів (за 

можливості) або результатами сучасних інноваційних досліджень з літературних джерел. 

0 балів 

«незадовільно» 

Наявність плагіату у роботі. Без права перескладання роботи 

1-3 балів 
«незадовільно» 

Недбале оформлення роботи, зміст роботи не відповідає темі 

4-8 балів 

«задовільно» 

В оформленні роботи наявні недоліки. Тема висвітлена не повно, або окремі 

питання змісту не відповідають темі. Здобувач не продемонстрував 
здатності систематизувати матеріал та робити власні висновки. У тексті 

відсутні приклади практичного застосування результатів досліджень. 

9-13 балів 

«добре» 

Оформлення роботи відповідає усім вимогам, але наявні незначні недоліки. 

Тема висвітлена достатньо повно. Матеріал викладено логічно й послідовно, 
здобувач продемонстрував уміння робити власні висновки, але вони не 



завжди чітко сформульовані. 

14-15 балів 

«відмінно» 

В оформленні роботи ураховані всі вимоги. Тема висвітлена повно. 

Здобувач продемонстрував здатність до подальшого застосування знань, 
робить власні аргументовані висновки. Текст супроводжується вдалими 

прикладами. 

 

для заочної форми навчання 

0 балів 

«незадовільно» 

Наявність плагіату у роботі. Без права перескладання роботи 

1-3 бали 
«незадовільно» 

Недбале оформлення роботи, зміст роботи не відповідає темі 

3,5-4 бали 

«задовільно» 

В оформленні роботи наявні недоліки. Тема висвітлена не повно, або окремі 

питання змісту не відповідають темі. Здобувач не продемонстрував 
здатності систематизувати матеріал та робити власні висновки. У тексті 

відсутні приклади практичного застосування результатів досліджень. 

4,5-5 балів 

«добре» 

Оформлення роботи відповідає усім вимогам, але наявні незначні недоліки. 

Тема висвітлена достатньо повно. Матеріал викладено логічно й послідовно, 
здобувач продемонстрував уміння робити власні висновки, але вони не 

завжди чітко сформульовані. 

5,5-6 балів 

«відмінно» 

В оформленні роботи ураховані всі вимоги. Тема висвітлена повно. 

Здобувач продемонстрував здатність до подальшого застосування знань, 
робить власні аргументовані висновки. Текст супроводжується вдалими 

прикладами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ  

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Навчальний 

результат курсу 

Якою є практика 

здобувача вищої 

освіти, щоб вони 

досягнули 

результату? 

Коли та як 

часто 

оцінюється 

їхній прогрес? 

Яким чином 

здобувачі вищої 

освіти 

усвідомлюють 

зв’язок мети 

курсу з 

очікуваними 

результатами? 

В який спосіб 

здобувачі 

вищої освіти 

будуть 

демонструвати 

очікувані 

результати 

курсу? 

ПР01 

Демонструвати 

володіння 

універсальними 

навичками 

дослідника, 

глибоке знання 

передових 

концептуальних 

та 

методологічних 

основ 

природничих 

наук, що дає 

можливість 

переосмислювати 

та поглиблювати 

науку про 

навколишнє 

середовище. 

Детальне 

переосмислення 

лекційного 

матеріалу, 

питань для 

самостійної 

роботи, 

виконання 

практичних 

робіт, написання 

письмового 

контролю та 

підготовка 

індивідуального 

завдання. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

У результаті 

успішного 

виконання 

практичних 

робіт, у процесі 

дискусій та 

бесід з 

демонстраціями 

прикладів 

відбувається 

формування 

системного 

наукового 

світогляду 

здобувача. 

Умінням 

аналізувати та 

критично 

осмислювати 

наукову 

літературу, 

використання

м набутих 

навичок та 

знань під час 

виконання 

самостійного 

наукового 

дослідження.  

ПР02 

Синтезувати нові 

та комплексні ідеї 

у галузі екології 

та охорони 

довкілля на 

підставі 

критичного 

аналізу та оцінки 

загальнонаукових 

концепцій 

природничих 

наук. 

Активна участь 

під час 

обговорень 

проблематичних 

запитань у 

процесі 

лекційних 

занять, 

самостійне 

виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи, 

критичний 

аналіз наукової 

літератури, 

робота над 

індивідуальним 

завданням. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

У результаті 

дискусій на 

лекціях, 

обговорень 

питань для 

самостійної 

роботи 

здобувачі 

набувають 

критичного 

аналізу 

загальнонауков

их концепцій. 

 

Умінням 

сформулювати

та 

переконливо 

довести 

актуальність 

та наукову 

новизну 

тематики 

дисертаційної 

роботи. 

 



ПР03 Спланувати 

та реалізувати на 

практиці 

оригінальне 

самостійне 

наукове 

дослідження, яке 

характеризується 

новизною, 

теоретичною і 

практичною 

цінністю та 

сприяє 

розв’язанню 

значущих 

проблем екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористув

ання. 

Самостійне 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

виконання 

завдань, 

вирішення 

конкретної 

проблеми. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

У результаті 

успішного 

виконання 

практичних 

робіт та 

подальшим 

упровадженням 

отриманих 

знань та умінь у 

реалізацію 

дисертаційного 

дослідження. 

Отриманням 

висновку про 

новизну, 

теоретичну і 

практичну 

цінність 

дисертаційної 

роботи. 

ПР04 

Формулювати, 

досліджувати та 

вирішувати 

проблеми 

екології, охорони 

довкілля та 

збалансованого 

природокористув

ання із 

застосуванням 

наукового методу 

пізнання на 

підставі 

розширення та 

переоцінки 

класичних 

концепцій, а 

також розвитку 

нових ідей. 

Участь у 

навчальній 

дискусії, 

самостійне 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

критичний 

аналіз наукової 

літератури у 

процесі 

виконання 

індивідуальних 

завдань, 

формулювання 

власних 

концепцій та 

ідей. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

У результаті 

успішного 

виконання 

індивідуальног

о завдання та 

упровадженням 

отриманих 

знань та умінь у 

реалізацію 

дисертаційного 

дослідження. 

 

Умінням 

сформулювати 

мету 

дослідження, 

яке сприятиме 

вирішенню 

конкретної 

екологічної 

проблеми та 

реалізацією 

його на 

практиці. 

 

ПР07 Самостійно 

використовувати 

сучасне 

обладнання для 

проведення 

наукових 

досліджень у 

сфері екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористув

ання 

Опанування 

наукової та 

методичної 

літератури. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт, під час 

виконання 

індивідуальног

о завдання. 

У результаті 

проведення 

польових та 

лабораторних 

досліджень. 

Опануванням 

матеріалів та 

методів під час 

виконання 

дисертаційної 

роботи. 



ПР10 

Застосовувати 

сучасні технології 

(у т. ч. 

інформаційні) у 

науковій та 

науково-

педагогічній і 

еколого-

просвітницькій 

діяльності. 

Дослідження 

певних явищ, 

детальний розбір 

проблемних 

запитань, 

виконання 

практичних 

робіт, виконання 

індивідуального 

завдання. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

Формуванням 

здатності 

використовуват

и сучасні 

технології у 

подальшій 

педагогічній та 

просвітницькій 

діяльності. 

Умінням 

здійснювати 

сучасний 

аналіз даних 

під час 

виконання 

дисертаційної 

роботи, 

написання 

наукових 

публікацій. 

ПР13. 

Застосовувати 

методи 

прогнозування 

стану 

ландшафтно-

екологічного 

покриву для 

розв’язання 

теоретичних і 

практичних 

завдань у галузі 

дослідження та 

збереження 

біологічного 

різноманіття та 

оцінки 

екосистемних 

сервісів. 

Дослідження 

певних 

екологічних 

напрямів, 

процесів та 

явищ, виконання 

практичних 

робіт, виконання 

індивідуального 

завдання. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

У результаті 

аналізу 

навчального 

матеріалу 

курсу, 

виконання 

практичних 

робіт та роботи 

над 

індивідуальним 

завданням 

здобувач 

опановує 

сучасні методи 

екології та 

набуває 

здатності їх 

практичного 

застосування. 

Умінням 

обирати 

ефективні 

методи 

прогнозування 

стану 

довкілля, які 

сприяють 

розв’язанню 

теоретичних і 

практичних 

завдань 

дисертаційног

о дослідження. 

ПР16. 

Демонструвати 

здатність до 

саморозвитку, 

самомотивації та 

самовдосконален

ня під час 

провадження 

професійної 

діяльності. 

Аналіз 

конкретних 

ситуацій 

(casestudy), 

участь у 

навчальних 

дискусіях та 

бесідах, 

самостійне 

навчання, 

критичний 

аналіз сучасних 

та класичних 

теорій та 

концепцій, 

виконання 

індивідуального 

завдання. 

Під час 

виконання 

практичних 

робіт і 

відповідей на 

запитання, під 

час перевірки 

письмового 

контролю та 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену. 

У результаті 

вивчення курсу 

у здобувачів 

формується 

здатність до 

інтелектуальної 

творчої 

діяльності, 

спрямованої на 

одержання 

нових знань та 

пошук шляхів 

їх застосування 

в галузі 

екології, 

охорони 

довкілля та 

оптимізації 

природокорист

ування. 

Умінням 

самостійно 

планувати та 

реалізовувати 

наукове 

дослідження, 

результати 

якого мають 

наукову 

новизну, 

теоретичне та 

практичне 

значення. 

 


