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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЕКОСИСТЕМ СТЕПОВОЇ ЗОНИ 

Спеціальність 101 Екологія 

ОНП «Екологія» 

 

Н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 р
ік

 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Підсумк. 

контроль 

Індивід. 

завдання 

К
р
ед

и
ті

в 
E

C
T

S
 Обсяг роботи студента (години) 

ек
за

м
ен

 

за
л
ік

 

к
у
р
с.

 р
о
б

о
та

 

ф
о
р
м

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

в
сь

о
го

 

аудиторні 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

в
сь

о
го

 

ау
д

и
то

р
н

і 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч

н
і 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
і 

р
о
б

о
ти

 

Денна форма навчання 
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1. Мета дисципліни  

 

Метою дисципліни являється засвоєння основних принципів і закономірностей 

середотвірної  регуляції продукційних процесів екосистем, а також формування знань, 

умінь і навичок для застосування в галузі екології при вирішенні регіональних проблем та 

під час проведення досліджень. 

 

Програмні 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. 

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). Для вивчення дисципліни «Природні ресурси екосистем степової зони» 

здобувачі повинні опанувати наступні дисципліни: «Філософія та наукова етика», 

«Інноваційно-дослідницька діяльність науковця», «Ііноземна мова», а також мати знання з 

екології та біології. 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

В результаті засвоєння дисципліни аспірант повинен знати: 

- теоретичні положення формування екологічних умов степової зони України;  

- основні характеристики природних ресурсів степової зони;  

- причини і наслідки екологічних проблем степової України; 

- засади і шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних з екологічним станом 

природних ресурсів зони Степу; 

- принципи побудови і розвитку екомережі степової України. 

вміти:  
- підібрати методи аналізу екологічного стану природних ресурсів;  

- проводити дослідження окремих компонентів екосистем степових ландшафтів 

(ґрунтового і рослинного покривів, тваринних угруповань, гідрографічної мережі;  

- формулювати висновки щодо негативних процесів, пов’язаних з розорюванням 

земель, посухами і суховіями, опустелюванням, збідненням біорізноманіття;  

- інтерпретувати отримані результати  з точки зору їх актуального стану і 

відновлення екологічної рівноваги екосистем степової України; 

- надавати прогностичні висновки щодо характеру і швидкості розвитку екологічної 

ситуації.  

демонструвати здатність та готовність: 

- кваліфіковано використовувати методи дослідження природних ресурсів степової 

зони;  

- пропонувати нові підходи щодо розвитку і охорони екологічної мережі степової 

України. 
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Програмні результати навчання за ОП: 

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.  

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. 

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. 
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4. Структура навчальної дисципліни.  

2  семестр 

Форма навчання денна  

 

№ 

п/

п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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2 семестр 

1 Тема 1. Фізико-географічні умови 

формування природних ресурсів 

екосистем степової зони 

2 2  10     

2 Тема 2. Історія вивчення та 

сучасний стан природних ресурсів 

степової України  

1   10     

3 Тема 3. Основні риси рослинного 

покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові 

біогеоценози,  природні і штучні 

ліси, прибережно-водні та галофітні  

біотопи 

2 2  8     

4 Тема 4. Екологічні проблеми 

екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і 

суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття 

2   8     

5 Тема 5. Адвентизація і 

синантропізація в екосистемах 

степового Придніпров’я. 

2 2  8     

6 Тема 6. Шляхи відновлення 

екологічної рівноваги екосистем 

степової України: відновлення 

ландшафтів, порушених в процесі 

господарської діяльності, 

рекультивація земель  

2   8     

7 Тема 7. Червонокнижні   списки 

рослин і тварин,  заповідні 

території та природно-заповідні 

фонди степової України 

1   8     

8 Тема 8. Побудова екомережі 

степової України. 

2 2  8     

 ВСЬОГО 14 8  68     
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. 
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Форма навчання заочна 

 

№ 

п/

п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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2 семестр 

1 Тема 1. Фізико-географічні умови 

формування природних ресурсів 

екосистем степової зони 

0,5   12     

2 Тема 2. Історія вивчення та 

сучасний стан природних ресурсів 

степової України  

0,5   12     

3 Тема 3. Основні риси рослинного 

покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові 

біогеоценози,  природні і штучні 

ліси, прибережно-водні та галофітні  

біотопи 

0,5 0,5  10     

4 Тема 4. Екологічні проблеми 

екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і 

суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття 

0,5 0,5  10     

5 Тема 5. Адвентизація і 

синантропізація в екосистемах 

степового Придніпров’я. 

0,5   10     

6 Тема 6. Шляхи відновлення 

екологічної рівноваги екосистем 

степової України: відновлення 

ландшафтів, порушених в процесі 

господарської діяльності, 

рекультивація земель  

0,5 0,5  10     

7 Тема 7. Червонокнижні   списки 

рослин і тварин,  заповідні 

території та природно-заповідні 

фонди степової України 

0,5   10     

8 Тема 8. Побудова екомережі 

степової України. 

0,5 0,5  10     

 ВСЬОГО 4 2  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. 
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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 

 

4.2. Форми та організація оцінювання:  

Поточне оцінювання : 

Форма навчання денна 

2 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Оцінювання рівня виконання завдань 

на семінарських заняттях  - 4 

заняття 

25, 27, 29, 33 20 балів 

4 заняття х 5 б. = 20 б. 

Оцінювання рівня виконання завдань 

за темами 2-6, 6-7 - 2 виступи-

презентації 

30, 36 16 балів 

2 завдання х 8 б. = 16 б. 

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуального завдання (АО) 

37 10 балів 

Тестування за темами 1-8  37 14 балів 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 60 

 

Форма навчання заочна 

2 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість балів 

 

Оцінювання рівня виконання 

завдань на семінарських 

заняттях  - 4 роботи 

19-20 16 балів 

4 заняття х 4 б. = 16 б. 

Тестування за темами 1-8 37 12 балів. 

Оцінювання рівня виконання 

АО 

37 12 балів 

2 АО х 6 б. = 12 б. 

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 навчання денна 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна 

кількість балів 
Екзамен 39 40 
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Форма навчання заочна 

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). 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор AcerX110P 

DLP- (уведений в експлуатацію у cерпні 2018 р.), ноутбук Leno ideapad 330. 

Програмне забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного 

тестування: MS Teams, MS Forms, MS SharePoint (ліцензія у складі пакету Microsoft 

Office 365 A1 Plus for faculty) Пакети прикладних програм Microsoft Office 2007 

(MS Word, Excel); Statistica, Google Chrome. 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Байрак О.М., Дудкін О.В., Коломійчук В.П., Полянська К.В. Заповідні степи 

України /Ред. О.М. Байрак./ Державна екологічна академія післядипломної освіти 

та управління, Інститут ботаніка ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Полтава: 

«Дивосвіт», 2014. – 56 с. 

2. Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В., Фіцайло Т.В. Чужорідні види охоронних 

флор Лісостепу України. – /Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Наук. думка, 2015. – 116 с. 

3. Бурковський О.П., Барановський Б.О., Грицан Ю.І., Манюк В.В., Лісопокритій 

території степової та лісостепової зон України ― заповідний статус. // Матеріали 

Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (м. Київ, 

Міжнародний виставковий центр, 24–26 квітня 2012 р. – К., 2012. 

4. Василюк О.В., Івко С.О. Лісорозведення у степовій зоні України у контексті 

глобальних процесів збереження біологічного різноманіття // Лісівнича наука: 

витоки, сучасність, перспективи (Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-

річчю від дня заснування УкрАДІЛГА (12–14 жовтня 2010 р., м. Харків). – Харків: 

УкрНДІЛГА, 2010. 

5. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / 

Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Давидов Д.А. та ін. / Ред. д-р біол. наук, проф. 

Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан./ Інститут ботаніки ім. М.Г. 

Холодного НАН України/. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с. 

6. Кохан О.В., Мовчан Я.І., Проценко Л.Д., Костюшин В.А., Сіохін В.Д. Екомережа 

Азово-Чорноморського природного коридору. – К.: Інтерекоцентр/Хімджест, 2012. 

– 60 с. 

7. Мицик Л. П., Яковенко В. М., Лісовець О. І. (2019) Історичний аспект 

природоохоронного мислення та степового лісознавства. Питання степового 

лісознавства та лісової рекультивації земель. Ліра. Дніпро. 48. 3–13. DOI: 

10.15421/441901 

8. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. 

Біосферні заповідники. Природні заповідники /Під ред. В.А. Онищенка, Т.Л. 

Андрієнко. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут 

екології Карпат НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича та ін. /К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с. 

Додаткова: 

1. Білова Н.А., Яковенко В.М., Стрижак О.В. Мікроморфологія лісових грунтів 

степової зони України. Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: 

колективна монографія / Під ред. А.П. Травлєєва - Дніпро.: Вид-во "Свідлер А.Л.", 

2016. С. 5-19. 
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2. Распопіна С.П., Лісняк А.А. Аналіз стану земельних ресурсів, прийнятних для 

залісення (за системою Держлісагентства України) // Вісник Харківського 

національного аграрного університету. Сер. : Ґрунтознавство, агрохімія, 

землеробство, лісове господарство : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва. – Х.: Вид-во ХНАУ. – 2011. – №1. – С. 212–215/ 

3. Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії 

збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (9 – 12 жовтня 

2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 320 с. 

4. Яковенко В. М., Білова Н. А. Біогенне мікроструктуроутворення лісових грунтів 

степової зони України: Монографія. - Дніпро: Середняк, 2018. - 204 с. 

5. Burkovsky O. Destruction of last Ukrainian grasslands through afforestation // 8th 

European Dry Grassland Meeting: Dry grassland of Europe: biodiversity, classification, 

conservation and management (Uman’, Ukraine) 13–17 June, 2011. P. 7.  

6. Didukh Ya.P. The ecological scalaes for the species of Ukranian flora and their use in 

synphytoindication. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Kyiv: 

Phytosociocentre, 2011. – 176 p. 

7. Eurasian Steppes. Ecological Problems and Livelihoods in a Changing 

World //M.J.A. Werger and M.A. van Staalduinen (eds.).  Korotchenko  I., Peregrym M. 

Ukrainian Steppes in the Past, at Present and in the Future. – /Museum of National 

History, Germany; Siberian Scientific Center Russian Academy of Science, M.G. 

Kholodny Institute of Botany National Academy of Science of Ukraine etc/.– Springer 

Dordrecht Heidelberg - New York  - London, 2012. – 565 p. 

8. Gorban, V., Huslystyi, A., Kotovych, O., Yakovenko, V. (2020) Changes in physical and 

chemical properties of Calcic chernozem affected by Robinia pseudoacaciaand Quercus 

robur plantings. Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 1, p. 27–44. www.DOI:10.2478/eko-

2020-0003  

9. Mytsyk, L.P, Lykholat, Y.V., Tarasov, V.V. Adventives Herbaceous Plants of 

Technological Areas of Steppe Dnieper. (2000). Ukrainian Botanical Journal,57(3), 289–

293. 

10. Parnikoza I.Yu.,Vasiluk.O.V. The last Ukrainian steppes faсe the threat of afforestation 

//Proceeding of the international conference on Eurasian steppes: Status threats and 

adaptation to climate change (9-th to 12-th of September 2010 in Hustai National Park, 

Mongolia. – IUCN, 2010. – P. 79–81. 

11. Pyśek, P., Richardson, D.M. (2010). Invasive Species, Environmental Change and 

Management, and Health. Annu. Rev. Environ. Resour., 35, 25–55. 

Інформаційні ресурси  

1. Бібліотека ДНУ http://library.dnu.dp.ua/ 
2. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 

3. http://www.plantarium.  

4. Український степ: вчора, сьогодні, завтра. – Режим доступу.: http://pryroda. 
in.ua/step/nasha-step-vchera-segodnya-zavtra/ 

5. Розширений п’ятирічний звіт про опустелювання та деградацію земель. Міністерство 

екології та природних ресурсів України. – К., 2012. – 45 с. – Режим доступу: 
www.menr.gov.ua/media/files/Zvit5rokOpus2013.doc. 

6. http://library.dnu.dp.ua/ 

http://www.DOI:10.2478/eko-2020-0003
http://www.DOI:10.2478/eko-2020-0003
http://www.plantarium.ru/
http://www.menr.gov.ua/media/files/Zvit5rokOpus2013.doc
http://library.dnu.dp.ua/
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Додаток 1 

Тематика семінарських занять 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 1. Фізико-географічні умови формування природних ресурсів 

екосистем степової зони 

Семінарське заняття 1. Степова зона України як природно-

територіальний комплекс. Своєрідність кліматичних, гідрологічних та 

едафічних умов степової зони 

2 

До теми 3. Основні риси рослинного покриву та тваринного світу 

степової зони. 

Семінарське заняття 2. Використання природних ресурсів для надання 

екосистемних послуг. 

2 

До теми 5. Адвентизація і синантропізація в екосистемах степового 

Придніпров’я. 

Семінарське заняття 3. Техногенні ландшафти: походження, геохімія, 

вплив на екосистеми, стратегія рекультивації. Прикладна рекультивація 

земель: етапи, технології, ґрунтогенез, екобезпечність, ефективність. 

2 

До теми 8. Побудова екомережі степової України.  

Семінарське заняття 4. Досвід створення Всеєвропейської екологічної 

мережі (EuropeanEcologicalNetwork або EECONET) як системи взаємно 

поєднаних, цінних з екологічної точки зору природних територій. 

2 

Усього, годин 8 

 

 

Тематика семінарських занять 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 1. Фізико-географічні умови формування природних ресурсів 

екосистем степової зони 

Семінарське заняття 1. Степова зона України як природно-

територіальний комплекс.  

0,5 

До теми 3. Основні риси рослинного покриву та тваринного світу 

степової зони. 

Семінарське заняття 2. Використання природних ресурсів для надання 

екосистемних послуг. 

0,5 

До теми 5. Адвентизація і синантропізація в екосистемах степового 

Придніпров’я. 

Семінарське заняття 3. Техногенні ландшафти: походження, геохімія, 

вплив на екосистеми, стратегія рекультивації.  

0,5 

До теми 8. Побудова екомережі степової України.  

Семінарське заняття 4. Досвід створення Всеєвропейської екологічної 

мережі (EuropeanEcologicalNetwork або EECONET) як системи взаємно 

поєднаних, цінних з екологічної точки зору природних територій. 

0,5 

Усього, годин 2 
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Додаток 2 

 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

До теми 1 «Фізико-географічні умови формування природних 

ресурсів екосистем степової зони»: 
1. Умови формування сучасного рельєфу земної поверхні степової зони 

України.  

2. Геологічна будова і тектоніка земної кори.  

3. Води України (річки, озера, лимани, водосховища, канали, моря). .  

10 

До теми 2 «Історія вивчення та сучасний стан природних ресурсів 

степової України»: 

1. Комплексність використання природних ресурсів. 

2. Класифікація природних ресурсів: 

10 

До теми 3 «Основні риси рослинного покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові біогеоценози,  природні і штучні ліси, 

прибережно-водні та галофітні  біотопи»: 

1. Досвід вивчення екосистемного біорізноманіття науково-дослідними 

працівниками кафедр геоботаніки, ґрунтознавства та екології, зоології та 

екології, гідробіології та інституту біологіїДНУ. 

2. Науковий гербарій ДНУ (DSU) як матеріальна база для вивчення 

екосистемного і видового біорізноманіття. Сучасний стан і перспективи 

розвитку 

8 

До теми 4 «Екологічні проблеми екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття»: 

1. Світовий досвід вивчення проблеми опуселювання. Конвенція ООН 

про боротьбу з опустелюванням та посухами (1994). 

2. Основні деградаційниі процесиґрунту в степовій зоні України: ерозія, 

забруднення, підтоплення територій, зсуви ґрунту. 

3. Лісові смуги як ефективний засіб протидії опустелюванню і пиловим 

бурам. Досвід науковців ДНУ у боротьбі з опустелюванням і пиловими 

бурами.  

4. Негативний вплив суховіїв, посух та пилових бур на здоров’я людей 

небезпечність цих явищ для сільського господарства в степовій зоні 

України 

8 

До теми 5 «Адвентизація і синантропізація в екосистемах степового 

Придніпров’я»:  

1. Теорії інвазійності рослин: огляд основних гіпотез. Гіпотези еволюції 

інвазійності та підвищеної конкурентної спроможності.Гіпотеза еволюції 

підвищеної конкурентоспроможності. Гіпотеза «нової зброї». Гіпотези 

«порожньої ніші» та видового багатства.  

2. Головні проблеми практичного розв’язання питань біотичного 

забруднення та стримування скорочення світової біорізноманітності 

інвазійних видів рослин і тварин. 

8 

До теми 6 «Шляхи відновлення екологічної рівноваги екосистем степової 

України: відновлення ландшафтів, порушених в процесі господарської 

діяльності, рекультивація земель»: 

1. Принципи класифікації порушених земель за техногенним рельєфом, а 

розкривних порід за екологічною придатністю для рекультивації (гірські 
породи як родючі екоґрунти).  

8 
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2. Специфіка біологічної рекультивації (природне заростання лесів та порід 

тощо.  
3. Принципи сільськогосподарської та лісової рекультивації як 

фіторекультивації та агрохімічної підтримки фіторекультивації (добрива, 

меліоранти, оструктурювачі, стимулятори росту тощо).  

4. Специфіка біологічної рекультивації радіоактивно забруднених земель.  

До теми 7 «Червонокнижні   списки рослин і тварин,  заповідні 

території та природно-заповідні фонди степової України»: 

1. Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський»: історія 

створення,фізико-географічні умови. Загальні показники біологічного 

різноманітя. Організація наукової і просвітницької природоохоронної 

діяльності. 

2. Флора і рослинність природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський». Рідкісні види рослин і рослинних угруповань. 

3. Тваринний світ природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський».Рідкісні види риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців. 

8 

До теми 8 «Побудова екомережі степової України»: 

1. Формулювання оселищної концепції як базису охорони природи в 

Європі. картування біотопів з наступним моніторингом їхніх площ та 

чисельності популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин.  

2. Оновлений перелік офіційно прийнятих територій мережі Емеральд 

для України (2016). Національний каталог біотопів та критерії його 

створення. 

3. Характеристика основних біотопів: морські біотопи, приморські, 

водні, болотні, трав'яні, чагарникові та чагарничкові, лісові, кам'янисті 

відслонення та інші біотопи зі слабкорозвиненим рослинним покривом, 

синантропні біотопи. 

4. Каталог як основа для картування біотопів територій природно-

заповідного фонду України і територій Смарагдової мережі України з 

метою розроблення їхніх менеджмент-планів 

8 

Разом 68 

 Форма контролю (елементи контролю):   виступ-презентація, тестування, 

оцінювання відповідей під час виконання завдань на семінарських заняттях.  

 

 

 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

До теми 1 «Фізико-географічні умови формування природних 

ресурсів екосистем степової зони»: 

1. Умови формування сучасного рельєфу земної поверхні степової зони 

України.  

2. Геологічна будова і тектоніка земної кори.  

3. Води України (річки, озера, лимани, водосховища, канали, моря). .  

12 

До теми 2 «Історія вивчення та сучасний стан природних ресурсів 

степової України»: 

1. Комплексність використання природних ресурсів. 

2. Класифікація природних ресурсів: 

12 

До теми 3 «Основні риси рослинного покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові біогеоценози,  природні і штучні ліси, 

прибережно-водні та галофітні  біотопи»: 

10 



 

 

14 

1. Досвід вивчення екосистемного біорізноманіття науково-дослідними 

працівниками кафедр геоботаніки, ґрунтознавства та екології, зоології та 

екології, гідробіології та інституту біологіїДНУ. 

2. Науковий гербарій ДНУ (DSU) як матеріальна база для вивчення 

екосистемного і видового біорізноманіття. Сучасний стан і перспективи 

розвитку 

До теми 4 «Екологічні проблеми екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття»: 

1. Світовий досвід вивчення проблеми опуселювання. Конвенція ООН 

про боротьбу з опустелюванням та посухами (1994). 

2. Основні деградаційниі процесиґрунту в степовій зоні України: ерозія, 

забруднення, підтоплення територій, зсуви ґрунту. 

3. Лісові смуги як ефективний засіб протидії опустелюванню і пиловим 

бурам. Досвід науковців ДНУ у боротьбі з опустелюванням і пиловими 

бурами.  

4. Негативний вплив суховіїв, посух та пилових бур на здоров’я людей 

небезпечність цих явищ для сільського господарства в степовій зоні 

України 

10 

До теми 5 «Адвентизація і синантропізація в екосистемах степового 

Придніпров’я»:  

1. Теорії інвазійності рослин: огляд основних гіпотез. Гіпотези еволюції 

інвазійності та підвищеної конкурентної спроможності.Гіпотеза еволюції 

підвищеної конкурентоспроможності. Гіпотеза «нової зброї». Гіпотези 

«порожньої ніші» та видового багатства.  

2. Головні проблеми практичного розв’язання питань біотичного 

забруднення та стримування скорочення світової біорізноманітності 

інвазійних видів рослин і тварин. 

10 

До теми 6 «Шляхи відновлення екологічної рівноваги екосистем 

степової України: відновлення ландшафтів, порушених в процесі 

господарської діяльності, рекультивація земель»: 

1. Принципи класифікації порушених земель за техногенним рельєфом, а 

розкривних порід за екологічною придатністю для рекультивації (гірські 

породи як родючі екоґрунти).  

2. Специфіка біологічної рекультивації (природне заростання лесів та 

порід тощо.  

3. Принципи сільськогосподарської та лісової рекультивації як 

фіторекультивації та агрохімічної підтримки фіторекультивації (добрива, 

меліоранти, оструктурювачі, стимулятори росту тощо).  

4. Специфіка біологічної рекультивації радіоактивно забруднених 

земель.  

10 

До теми 7 «Червонокнижні   списки рослин і тварин,  заповідні 

території та природно-заповідні фонди степової України»: 

1. Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський»: історія 

створення,фізико-географічні умови. Загальні показники біологічного 

різноманітя. Організація наукової і просвітницької природоохоронної 

діяльності. 

2. Флора і рослинність природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський». Рідкісні види рослин і рослинних угруповань. 

3. Тваринний світ природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський».Рідкісні види риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців. 

10 

До теми 8 «Побудова екомережі степової України»: 

1. Формулювання оселищної концепції як базису охорони природи в 

10 
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Європі. Картування біотопів з наступним моніторингом їхніх площ та 

чисельності популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин.  

2. Оновлений перелік офіційно прийнятих територій мережі Емеральд 

для України (2016). Національний каталог біотопів та критерії його 

створення. 

3. Характеристика основних біотопів: морські біотопи, приморські, 

водні, болотні, трав'яні, чагарникові та чагарничкові, лісові, кам'янисті 

відслонення та інші біотопи зі слабкорозвиненим рослинним покривом, 

синантропні біотопи. 

4. Каталог як основа для картування біотопів територій природно-

заповідного фонду України і територій Смарагдової мережі України з 

метою розроблення їхніх менеджмент-планів 

Разом 84 

 Форма контролю (елементи контролю ): тестування, оцінювання відповідей під час 

виконання завдань на семінарських заняттях. 
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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.  
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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. 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 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Основні напрями державної політики України у галузі використання природних 

ресурсів. 

2 Основні проблеми раціонального використання та збереження водних ресурсів 

України 

3 Напрями підвищення ролі територіальних комплексів як чинника всебічного 

врахування взаємодії всіх природних ресурсів. 

4 Головні проблеми практичного розв’язання питань біотичного забруднення та 

стримування скорочення світової біорізноманітності інвазійних видів рослин і 

тварин 

5 Проблеми збереження степу та шляхи їх вирішення 

6 Заповідні екосистеми Дніпропетровщини 

7 Типологія лісів степової зони 

8 Національний каталог біотопів та критерії його створення. 

9 Оновлений перелік офіційно прийнятих територій мережі Емеральд для України 

(2016) 

10 Теорії інвазійності: огляд основних гіпотез. 

 

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. 
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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, інструктаж, лекція-роздум, презентації). 

Практичні методи (виконання завдань на семінарських заняттях). 

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.  

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. У межах проблемного 

навчання також застосовується дослідження випадків (case studies). 

Репродуктивне навчання - відтворення здобувачем способу діяльності за 

визначеним алгоритмом. 

Мозковий штурм - метод висування творчих ідей у процесі обговорення чи 

розв'язування певної наукової проблеми, використовується для стимулювання творчого 

мислення здобувачів. 
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Додаток 5 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

"відмінно" - здобувач володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, демонструє 

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

обґрунтовує власні висновки, вміло використовує матеріал на практиці, уміло застосовує 

сучасні екологічні теорії , демонструє помітний саморозвиток; 

"добре" - здобувач демонструє, що засвоїв навчальний матеріал на достатньо 

високому рівні, на питання відповідає вільно, але недостатньо широко (під час тестування 

робить деякі незначні помилки), правильно застосовує знання під час виконання завдань 

на семінарських заняттях, демонструє здатність розв’язувати складні комплексні 

проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, а 

також прагнення до саморозвитку; 

"задовільно" - здобувач загалом засвоїв основний навчальний матеріал, але оперує 

ним недостатньо чітко та упевнено, слабко визначає зв'язки й відносини між предметами і 

явищами, спроможний використовувати свої знання на практиці, правильно використовує 

прийоми і дії, але не в повному обсязі володіє інноваційними методами, демонструє 

незначний прогрес; 

"незадовільно" - здобувач загалом має лише поверхове уявлення про основні теми 

курсу, не може оперувати навчальним матеріалом. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань на семінарських заняттях  
При оцінюванні враховується: 

 правильність та точність виконання завдань; 

 осмислення та глибина розуміння досліджуваної проблеми,  

 уміння екстраполювати отримані знання на вирішення інших подібних 

проблем; 

 ступінь володіння сучасними методами знаходження і обробки інформаційних 

наукових  джерел. 

для денної форми навчання 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач неспроможний надати відповіді на запитання за темою 

семінарського заняття; не розуміє цілі, задачі і зміст завдання, при 

цьому завдання виконане невірно або не виконане. 

1-2 бали 

«незадовільно» 

Завдання виконане зі значними помилками, здобувач має поверхневе 

уявлення щодо мети та практичного призначення завдання, відсутня 

здатність до репродуктивного застосування знань 

3 бали 

«задовільно» 

Завдання виконане з помилками. Здобувач дає неповні відповіді лише 

на окремі запитання; відсутня ґрунтовна аргументація власної думки. 

4 бали 

«добре» 

Здобувач дає відповіді не на усі запитання, іноді відповіді 

фрагментарні; аргументація власної думки не завжди доведена; наявне 

репродуктивне застосування знань. Завдання на семінарському занятті 

виконане 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 

розглянутого питання; вдало аргументує власну думку; демонструє 

аналітичні навички в обговоренні переваг і недоліків кожного із 

трактувань обговорюваної проблеми; відмінна якість виконання 

завдання на семінарському занятті. 
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для заочної форми навчання 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач неспроможний надати відповіді на запитання за темою 

семінарського заняття; не розуміє цілі, задачі і зміст завдання, при 

цьому завдання виконане невірно або не виконане. 

1 бал 

«незадовільно» 

Завдання виконане зі значними помилками, здобувач має поверхневе 

уявлення щодо мети та практичного призначення завдання, відсутня 

здатність до репродуктивного застосування знань 

3 бали 

«задовільно» 

Завдання виконане з помилками. Здобувач дає неповні відповіді лише 

на окремі запитання; відсутня ґрунтовна аргументація власної думки. 

3 бали 

«добре» 

Здобувач дає відповіді не на усі запитання, іноді відповіді 

фрагментарні; аргументація власної думки не завжди доведена; наявне 

репродуктивне застосування знань. Завдання на семінарському занятті 

виконане 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 

розглянутого питання; вдало аргументує власну думку; демонструє 

аналітичні навички в обговоренні переваг і недоліків кожного із 

трактувань обговорюваної проблеми; відмінна якість виконання 

завдання на семінарському занятті. 

 

 

Критерії оцінювання рівня виконання виступу-презентації для денної форми 

навчання 

При оцінюванні враховується: 

 ступінь глибини розуміння та засвоєння досліджуваного питання; 

 обґрунтованість, логічність, послідовність викладення досліджуваного питання; 

 уміння визначити головне та другорядне; 

 здатність до аналізу та критичного мислення; 

 самостійність в судженнях; 

 вміння запроваджувати набуті на заняттях навички при виконанні власних 

досліджень. 

 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач або не виконав завдання або підібрав матеріал, що повністю 

не відповідає темі  

1-4 бали 

«незадовільно» 

Здобувач не розкрив тему, не супроводив доповідь презентацією. 

Здобувач дає невірні або дуже неповні відповіді на запитання; 

демонструє часткове розуміння термінів та повну відсутність 

аргументації власної думки. 

5 балів 

«задовільно» 

Здобувач підготував презентацію, але не зміг викласти матеріал 

послідовно та логічно, доповідь не була цілісною; здобувач дає неповні 

відповіді на запитання; відсутня ґрунтовна аргументація власної думки. 

6-7 балів 

«добре» 

Здобувач підготував доповідь та її наочне забезпечення, матеріал був 

підібраний вдало, але не завжди простежувалась здатність здобувача 

підкреслити головне. Здобувач дає відповіді не на усі запитання, іноді 

відповіді фрагментарні; аргументація власної думки не завжди доведена.  

7,5-8 балів 

«відмінно» 

Здобувач забезпечив вдале наочне забезпечення доповіді. Здобувач 

надає повні та ґрунтовні відповіді на всі запитання; демонструє уміння 

визначати головне та другорядне; вдало аргументує власну думку; 

демонструє аналітичні навички в обговоренні переваг і недоліків 

кожного із трактувань обговорюваної проблеми. 
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Критерії оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань (ао)  

 

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. 

 

для денної форми навчання 

0 балів 

«незадовільно» 

Наявність плагіату у роботі. Без права перескладання роботи 

1-5 балів 

«незадовільно» 

Недбале оформлення роботи, зміст роботи не відповідає темі 

6-7 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. 

7,5-8,5 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 ґрунтовні. 

9-10 балів 

«відмінно» 

В оформленні роботи ураховані усі вимоги. Тема висвітлена повно. 

Здобувач продемонстрував здатність до репродуктивного 

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 ґрунтовні. 

5,5-6 балів 

«відмінно» 

В оформленні роботи ураховані усі вимоги. Тема висвітлена повно. 

Здобувач продемонстрував здатність до репродуктивного 

застосування знань, робить власні аргументовані висновки. Текст 

супроводжується вдалими прикладами. 
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Критерії оцінювання тестування 

При оцінюванні враховується: 

 ступінь глибини розуміння та засвоєння досліджуваного питання; 

 вміння запроваджувати результати власних досліджень у навчальний процес. 

 

Денна форма навчання 

0-7 бали «незадовільно» 0-59 % вірних відповідей 

8-10 бали «задовільно» 60-74 % вірних відповідей 

11-12 бали «добре» 75-89 % вірних відповідей  

13-14 балів «відмінно» 90-100 % вірних відповідей 

 

Заочна форма навчання 

0-7 балів «незадовільно» 0-59 % вірних відповідей 

7,5-8,5 балів «задовільно» 60-74 % вірних відповідей 

9-10 балів «добре» 75-89 % вірних відповідей  

11-12 балів «відмінно» 90-100 % вірних відповідей 
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Додаток 6 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ  

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЕКОСИСТЕМ СТЕПОВОЇ ЗОНИ 

 

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. 

Глибокий аналіз 

та критичне 

переосмислення 

лекційного 

матеріалу, 

питань для 

самостійної 

роботи, 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях та 

підготовка 

індивідуального 

завдання 

Під час 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях, під 

час опитування 

або тестування, 

під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях, у 

результаті 

активної участі 

у дискусії 

відбувається 

формування 

системного 

наукового 

світогляду 

здобувача 

Умінням 

аналізувати та 

критично 

осмислювати 

наукову 

літературу, 

використанням 

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. 

Залученість до 

навчальної 

дискусії або 

бесіди, 

самостійне 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

критичний 

аналіз наукової 

літератури, 

робота над 

індивідуальним 

завданням 

Під час 

представлення 

виступу-

презентації, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

обговорення 

представлених 

виступу-

презентації під 

час дискусії або 

бесіди 

здобувачі 

набувають 

критичного 

переосмисленн

я 

загальнонауков

их концепцій 

 

Умінням 

сформулювати 

та переконливо 

довести 

актуальність та 

наукову новизну 

власних 

наукових 

досліджень 

 

ПР04 

Формулювати, 

досліджувати та 

вирішувати 

проблеми 

Участь у 

навчальній 

дискусії, 

критичний 

аналіз наукової 

Під час 

виступу-

презентації, 

тестування, під 

час перевірки 

У результаті 

успішного 

виконання 

завдань 

самостійної 

Умінням 

сформулювати 

власне бачення 

конкретної 

екологічної 
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екології, охорони 

довкілля та 

збалансованого 

природокористув

ання із 

застосуванням 

наукового методу 

пізнання на 

підставі 

розширення та 

переоцінки 

класичних 

концепцій, а 

також розвитку 

нових ідей 

літератури в ході 

підготовки 

індивідуальних 

завдань, 

самостійне 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

формулювання 

власних 

концепцій та 

теорій 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

роботи при 

підготовці до 

семінарських 

занять та 

упровадженням 

отриманих 

знань та умінь у 

практичну 

реалізацію 

власних 

наукових 

досліджень 

 

проблеми, яке 

сприятиме 

ефективному 

вирішенню 

проблеми  

 

ПР10 

Застосовувати 

сучасні технології 

(у т. ч. 

інформаційні) у 

науковій та 

науково-

педагогічній і 

еколого-

просвітницькій 

діяльності 

Вирішення 

конкретних 

завдань, 

дослідження 

певних явищ, 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях, 

відтворення 

способу дії за 

певним 

алгоритмом, 

виконання 

індивідуального 

завдання 

Під час 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях, під 

час опитування 

або тестування, 

під час 

екзамену, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів 

Формуванням 

здатності 

використовуват

и сучасні 

методи для 

оціни умов 

довкілля при 

комплексних 

екологічних 

дослідженнях в 

рамках теми 

дисертації 

Умінням 

здійснювати 

всебічний аналіз 

компонентів 

довкілля під час 

виконання 

дисертаційної 

роботи, 

написання 

наукових статей 

або доповідей 

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. 

Самостійне 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

інтерактивне 

навчання 

(активна 

залученість 

аспіранта до 

навчального 

процесу під час 

лекцій-дискусій, 

бесід), 

вирішення 

конкретної 

проблеми 

Під час 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях, під 

час опитування 

або тестування, 

під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

завдань на 

семінарських 

заняттях та 

подальшим 

упровадженням 

отриманих 

знань та умінь у 

практичну 

реалізацію 

дисертаційного 

дослідження 

Умінням 

застосовувати 

методи 

прогнозування 

стану 

ландшафтно-

екологічного 

покриву при 

виконанні 

завдань 

дисертаційної 

роботи 

 


