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1. Мета дисципліни.  

Метою дисципліни являється поглиблене дослідження екосистем, їх компонентів та 

властивостей, зокрема стійкості та різноманіття, для збереження біологічного 

різноманіття та оцінки екосистемних сервісів. 

 

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. 

ЗК04. Здатність до розробки, планування, реалізації та коригування послідовного процесу 

ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності. 

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. 

ФК07. Здатність використовувати сучасні та спеціалізовані уміння, навички і методи для 

розв’язання значущих комплексних та регіональних проблем у галузі екології. 

 

 

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

наявності).  

Для опанування дисципліни необхідне попереднє отримання знань із вищої математики, 

фізики, хімії, іноземної мови, екології. Здобувачі мають застосовувати знання з 

«Інноваційно-дослідницької діяльності науковця», «Філософії та наукової етики», 

«Актуальних напрямів екологічних досліджень», «Природних ресурсів екосистем степової 

зони».  

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

 предмет, об’єкт, цілі та завдання дисципліни; 

 основні методи та критерії дослідження структури екосистем, їх фундаментальні 

властивості; 

 методи оцінки стійкості екосистем, види стійкості. Зв’язок між різноманіттям 

екосистем та їх стійкістю. Поняття стійкість, еластичність та реактивність 

екосистем. Динамічні властивості екосистем.  

 методи оцінки щільності, чисельності, переміщення організмів у просторі та їх 

територіальності; 

 основні методи синекологічних досліджень (показники домінування, видового 

розмаїття). 

 

 

 

 

 



У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 

 Діагностувати стан екологічних систем за результатами дослідження організмів 

різних рівнів організації 

 Застосовувати методи дослідження різних властивостей екосистем на практиці. 

 Проводити статистичну обробку експериментальних даних із використанням  

сучасних математичних методів та програмних засобів. 

 Здійснювати оцінку стану та структури екологічних систем із застосуванням 

сучасних методів аналізу. 

 

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. 

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. 

ПР06 Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та моделювання 

сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових. 

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  

3 семестр 

Форма навчання денна 

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми Кількість годин* Примітки** 
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Розділ 1. Основні теоретичні аспекти дослідження екосистем 

1 Тема 1. Сутність поняття 

екосистеми як складної біологічної 

системи. Поняття екосистема, 

застосування системного підходу до 
вивчення екосистем. Основні системні 

поняття та властивості екосистем. 

Компоненти екосистем.  

2 -  10     

2 Тема 2. Особливості дослідження 
екосистем. Етапи дослідження 

екосистем. Методи та критерії 

дослідження екосистем. 
Фундаментальні властивості екосистем. 

Ієрархія класів екосистем.  

4 -  10     

Розділ 2. Оцінка стану екосистем та їх компонентів. 

3 Тема 3. Оцінка щільності та 

чисельності організмів як 

початковий етап дослідження стану 

екосистем. Моделювання чисельності 
та щільності популяцій у різних 

екосистемах. Встановлення 

достовірності дослідження та 

порівняння вибірок. Використання 
індексів щільності. Моделювання 

щільності при випадковому типі 

розподілу.  

2 2  12     

4 Тема 4. Оцінка стійкості екосистем. 

Поняття стійкості складних біологічних 

систем. Види стійкості. Динамічні 

властивості екосистем. Структура 
екологічних систем.  

2 2  12     

5 Тема 5. Аналіз просторового 

розподілу та переміщення у просторі 
організмів. Фактори, які обумовлюють 

переміщення особин. Теорія 

оптимальності життєвих процесів. 

Основні аспекти дисперсії особин. 
Застосування непараметричних 

критеріїв, однофакторного 

дисперсійного аналізу та 
геоінформаційного аналізу для 

оптимального екологічного 

планування.  
 

2 2  12     



6 Тема 6. Оцінка різноманіття 

екосистем. Види різноманіття. Методи 
розрахунку показників домінування та 

видового різноманіття. Застосування 

оцінки біорізноманіття в якості 

екосистемних сервісів для ОВД.  

2 2  12     

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 семестр 

Форма навчання заочна 
№ 

п/п 

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

Розділ 1. Основні теоретичні аспекти дослідження екосистем 

1 Тема 1. Сутність поняття 

екосистеми як складної біологічної 

системи. Поняття екосистема, 

застосування системного підходу до 
вивчення екосистем. Основні системні 

поняття та властивості екосистем. 

Біологічні системи. Компоненти 

екосистем.  

1 -  12     

2 Тема 2. Особливості дослідження 

екосистем. Етапи дослідження 

екосистем. Методи та критерії 
дослідження екосистем. 

Фундаментальні властивості екосистем. 

Ієрархія класів біологічних систем.  

1 -  10     

Розділ 2. Оцінка стану екосистем та їх компонентів. 

3 Тема 3. Оцінка щільності та 

чисельності організмів як 

початковий етап дослідження стану 

екосистем. Моделювання чисельності 
та щільності популяцій у різних 

екосистемах. Встановлення 

достовірності дослідження та 
порівняння вибірок. Використання 

індексів щільності. Моделювання 

щільності при випадковому типі 
розподілу.  

- 0,5  16     

4 Тема 4. Оцінка стійкості екосистем. 

Поняття стійкості складних біологічних 

систем. Види стійкості. Динамічні 
властивості екосистем. Структура 

екологічних систем.  

1 0,5  14     

5 Тема 5. Аналіз просторового 

розподілу та переміщення у просторі 
організмів. Фактори, які обумовлюють 

переміщення особин. Теорія 

оптимальності життєвих процесів. 
Основні аспекти дисперсії особин. 

Застосування непараметричних 

критеріїв, однофакторного 
дисперсійного аналізу та 

геоінформаційного аналізу для 

оптимального екологічного 

планування.  

1 0,5  16     



6 Тема 6. Оцінка різноманіття 

екосистем. Види різноманіття. Методи 
розрахунку показників домінування та 

видового різноманіття. Застосування 

оцінки біорізноманіття в якості 

екосистемних сервісів для ОВД.  

- 0,5  16     

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання виконання, оформлення й 

захисту практичних робіт – 4 роботи 

4, 6, 8, 10 32 бали 

4 роботи х 8 б. = 32 б. 

Опитування-співбесіда за матеріалом 

тем 1-6 

18 8 балів 

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуальних завдань (2 ао) 

10, 17 20 балів 

2 ао х 10 б. = 20 б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 60 

 

Примітка: сумарна максимальна кількість балів: 40 балів у разі наявності лише лекційних 

занять з навчальної дисципліни, 60 балів у іншому випадку (у разі екзамену); 100 балів за 

семестр (у разі диференційованого заліку, заліку). 

 

 

 

Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання виконання, оформлення й 

захисту практичних робіт – 4 роботи 

2-3 20 балів 

4 роботи х 5 б. = 20 б. 

Тестування за питаннями для 

самостійної роботи за темами 1-6 

18 8 балів 

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуальних завдань (2 ао) 

18 12 балів 

2 ао х 6 б. = 12 б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 40 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 

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 20 40 

 

Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 

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 19 60 

 

 

 

  



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Toshiba TDP-T40 

(уведений в експлуатацію у вересні 2005 р.), ноутбук ACER Aspire 5A514-53-35LU, 

проектор LED HD F10, 2016 р.) 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, Access, MS PowerPoint); Statistica; MathCAD 14, 

GeoDa для математичного моделювання та геоінформаційного аналізу. 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Дідух Я.П. Популяційна екологія. - Київ: Фітосоціоцентр, 2008. - 192с. 

2. Диченко О. Ю. Просторова агроекологія як основа прогнозу чисельності шкідників /  

О. Ю. Диченко, П. В. Писаренко, О. М. Кунах, О. В. Жуков. Навчальний посібник. – 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 139 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.1014.4485 

3. Колесник А.В. Популяційна біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів. – Ужгород, 2014 

4. Трифанова М. В. Дослідження консортивних зв’язків у біогеоценозах та охорона 

природи / М. В. Трифанова, О. М. Кунах, О. В. Жуков. – Дніпропетровськ: ДНУ, 

2015. – 111 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.2038.4488 

 

5. Жуков О.В., Кунах О.М., Таран В.О., Лебединська М.М. Просторова варіабельність 

електропровідності ґрунтів арени долини р. Дніпро (у межах природного 

заповіднику «Дніпровсько–Орільський») // Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана 

Хмельницького. 2016. № 6 (2). С. 129–157 

6. Кунах О. М. Геоморфологічні екогеографічні змінні, які визначають особливості 

екологічної ніши ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.) / О. М. Кунах, О. С. 

Папка // Біологічний вісник МДПУ. – 2016. – №1. – С. 243–275. 

7. Кунах О.М., Папка О.С. Екогеографічні детермінанти екологічної ніші ваточника 

сирійського (Asclepias syriaca) на основі індексів знімків дистанційного зондування 

Землі // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(1). C. 

78–86. 

8. Жуков О. В., Писаренко П. В., Кунах О. М., Диченко О. Ю. Оцінка варіювання у 

просторі та часі рослинного покриву засобами дистанційного зондування Землі // 

Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. 2015. 

№2 (36). С. 105–112. 

9. Гандзюра В.П. Екологія (головні поняття з позиції системного підходу): посібник для 

студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – К.: 2002. – 85 с. 

10. Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Біологічне різноманіття України. 

Дніпропетровська область. Дощові черв'яки (Lumbricidae). Дніпропетр. нац. ун-т. - 

Д., 2007. - 371 c. 

11. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Функціональне різноманіття грунтової мезофауни 

заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища = Дніпропетр. 

нац. ун-т. - Д., 2005. - 324 c. 

12. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с. 

13. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - Львів: Новий Світ, 2000, 

2003. – 248 с. 

14. Системний аналіз в екології [Електронний ресурс] : навчальний посібник / НТУУ 

«КПІ» ; уклад. А. О. Дичко, О. О. Гузовська. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,26 

Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. 



15. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив 

покращення.- К.: НІСД, 2001.- 312 с. 

16. Kunah O. N. Spatial organization of a mesofauna community in an urbanozem / O. N. 

Kunah., A. V. Zhukov, J. A. Baluk // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т–во научных 

изданий КМК. – 2014. – С. 131. 

17. Kunah O.N. Functional and spatial structure of the urbotechnozem mesopedobiont 

community / O.N. Kunah // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. – 

2016. – 24(2). P. 473–483. 

18. Kunah, O. N., Vanyarha, V. V. (2017). Functional and spatial organization of the 

urbotechnozem mesopedobionts community. Zoocenosis–2017. Biodiversity and Roleof 

Animals in Ecosystems The ІX International Conference. Ukraine, Dnipro, DNU, 20–

22.11.2017. 58. 

19. Kunakh O. The soil mesofauna functional diversity under the environmental contamination 

// Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Proceedings of the III international young 

scientists conference. – Odesa. – 2007. – P. 122. 

20. Kunakh, O. M., Yorkina, N. V., Zhukov, O. V., Turovtseva, N. M., Bredikhina, Y. L., & 

Logvina-Byk, T. A. (2020). Recreation and terrain effect on the spatial variation of the 

apparent soil electrical conductivity in an urban park. Biosystems Diversity, 28(1), 3–8. 

www.doi:10.15421/012001 Scopus та Web of Science 

21. Koshelev, A. I., Pakhomov, O. Y., Kunakh, O. M., Koshelev, V. A., & Fedushko, M. P. 

(2020). Temporal dynamic of the phylogenetic diversity of the bird community of 

agricultural lands in Ukrainian steppe drylands. Biosystems Diversity, 28(1), 34–40. 

www.doi:10.15421/012006  Scopus та Web of Science 

22. Kunakh, O. M., & Fedyay, I. O. (2020). Are Heteroptera communities able to be 

bioindicators of urban environments? Biosystems Diversity, 28(2), 195–202. 

www.doi:10.15421/012025  Scopus та Web of Science 

23. Magurran A. E. Species abundance distributions: pattern or process? / A. E. Magurran // 

Funct. Ecol. – 2005. – Vol. 19, N 1. – P 177–181. 

24. Solonenko, A. M., Arabadzhy-Tipenko, L. I.,  Kunakh, O. M., & Kovalenko, D. V. (2020). 

The role of ecological groups in the formation of cyanobacterial communities in the 

ecosystems of the North Azov region (Ukraine). Biosystems Diversity, 28(3), 216–223. 

www.doi:10.15421/012028  Scopus та Web of Science 

 

Додаткова 
1. Bondarev, D., Kunah, O., Zhukov, O. (2018). Assessment of the impact of seasonal 

patterns climatic conditions on spawning events of the white bream Blicca bjoerkna 

(Linnaeus, 1758) in astronomical and biological time. Acta Biologica Sibirica, 4 (2), 48–

64. http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i3.2184  

2. Kunah, O. M., Dubinina, Y. Y., Zhukova, Y. O. (2018). The role of edaphic, vegetational 

and spatial factors in the structuring of communities of soil animals in the forest in the 

flood plain of the Dnipro river. Ecological studies of forest ecosystems of the steppe zone 

of Ukraine: Extended Abstracts. ІІ International Conference. – Ukraine, Dnipro: Lira, 4–7. 

3. Kunakh, O.N., Kramarenko, S.S., Zhukov, A.V., Zadorozhnaya, G.A., Kramarenko, A.S. 

(2018). Intra-population spatial structure of the land snail Vallonia pulchella (Müller, 

1774) (Gastropoda; Pulmonata; Valloniidae). Ruthenica, 28 (3), 91–99. 

https://www.biotaxa.org/Ruthenica/article/view/40469  

4. Sumarokov O.M., Kunah O.M. & Zhukov O.V. Soil-dwelling invertebrates in 

Dniprovsko-Orelskyi Nature Reserve Dataset ID #3976. In: UkrBIN: Ukrainian 

Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database 

on Biodiversity Information. Available from: http://www.ukrbin.com  Accessed: Date 

[e.g. September 14, 2018] 

http://www.doi:10.15421/012001
http://www.doi:10.15421/012006
http://www.doi:10.15421/012025
http://www.doi:10.15421/012028
http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i3.2184
https://www.biotaxa.org/Ruthenica/article/view/40469
http://www.ukrbin.com/


5. Yorkina, N., Maslikova, K., Kunah, O., Zhukov, O. (2018). Analysis of the spatial 

organization of Vallonia pulchella (Muller, 1774) ecological niche in Technosols (Nikopol 

manganese ore basin, Ukraine). Ecologica Montenegrina, 17, 29–45. 

https://www.biotaxa.org/em/article/view/em.2018.17.5  

6. Zhukov, A.V., Kunah, O.N., Novikova, V.A., Ganzha, D.S. (2016). Phytoindication 

estimation of soil mesopedobionts communities catena and their ecomorphic organization. 

Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy  Melitopol State Pedagogical  University,  6 

(3), 91–117 (in Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.15421/201676  

7. Zhukov, O.V., Kunah, O.N., Novikova, V.A. (2016). The functional organisation of the 

mesopedobionts community of sod pinewood soils on arena of the river Dnepr. Visnyk of 

Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. 24(1), 26–39. www.doi:10.15421/011604  

8. Єремєєв І.С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Єремєєв І.С. – К.: 

ДАЖКГ, 2004.– 150 с. 

9. Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до 

ДБН А.2.2-1-2003). / Ін-т "УкрНДІІНТВ". – Х., 2005. – 332 с. 

 

8. Інформаційні ресурси: 

1. http://www.zoology.dp.ua/sa-ecology 

2. http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00208563_0.html 

3. http://www.bibliotekar.ru/ecologia-5/81.htm 
4. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 

5. http://www.dnu.dp.ua/metodmat 
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Додаток 1 

Тематика практичних робіт 

здобувачів денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

Розділ 2. Оцінка стану екосистем та їх компонентів 8 

До теми 3. «Оцінка щільності та чисельності організмів як початковий 

етап дослідження стану екосистем» 

Практична робота 1 «Використання індексів щільності для оцінки стану 

екосистем» 

2 

До теми 4. «Оцінка стійкості екосистем» 
Практична робота 2 «Визначення стійкості екосистем на прикладі популяцій 

безхвостих амфібій» 

2 

До теми 5. «Аналіз просторового розподілу та переміщення у просторі 

організмів» 

Практична робота 3 «Застосування непараметричних критеріїв,  

однофакторного дисперсійного аналізу та геоінформаціного аналізу для 

аналізу оптимальності екологічного планування» 

2 

До теми 6. «Оцінка різноманіття екосистем» 

Практична робота 4 «Показників домінування та видового різноманіття для 

ОВД» 

2 

Усього, годин 8 

 

 

Тематика практичних робіт 

здобувачів заочної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

Розділ 2. Оцінка стану екосистем та їх компонентів 2 

До теми 3. «Оцінка щільності та чисельності організмів як початковий 

етап дослідження стану екосистем» 

Практична робота 1 «Використання індексів щільності для оцінки стану 

екосистем» 

0,5 

До теми 4. «Оцінка стійкості екосистем» 
Практична робота 2 «Визначення стійкості екосистем на прикладі популяцій 

безхвостих амфібій» 

0,5 

До теми 5. «Аналіз просторового розподілу та переміщення у просторі 

організмів» 

Практична робота 3 «Застосування непараметричних критеріїв та 

однофакторного дисперсійного аналізу для дослідження різних аспектів 

дисперсії» 

0,5 

До теми 6. «Оцінка різноманіття екосистем» 

Практична робота 4 «Показники домінування та видового різноманіття для 

ОВД» 

0,5 

Усього, годин 2 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів денної форми навчання 

 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Основні теоретичні аспекти дослідження екосистем 20 

До теми 1. «Сутність поняття екосистеми як складної біологічної системи» 

-Поняття екосистема, принципи функціонування екосистем, природні біологічні 
системи. 

-Підходи до вивчення систем на підставі вчення Л. А. Петрушенко. 

-Закономірності ієрархії систем. 
-Основні принципи класифікації систем 

10 

 
2 

3 

3 
2 

До теми 2. «Особливості дослідження екосистем» 

-Рівні організації біологічних систем. 
-Поняття гомеостазу. 

-Саморегуляція на різних рівнях біологічних систем. 

-Структурна організація екосистем. 
-Функціональна організація екосистем. 

10 

2 

2 
2 

2 

2 

Розділ 2. Оцінка стану екосистем та їх компонентів 48 

До теми 3.  «Оцінка щільності та чисельності організмів як початковий 

етап дослідження стану екосистем» 
-Типи розподілу даних. 

-Критерій Фішера 

-Поівняння вибірок за тестом Колмогорова-Смирнова. 

-Використання обладнання для проведення досліджень екосистем у польових 
умовах 

-Використання обладнання для дослідження компонентів екосистем у 

лабораторних умовах 

12 

 
2 

2 

2 

 
3 

 

3 

До теми 4. «Оцінка стійкості екосистем» 

-Розвиток досліджень стійкості. 

-Стійкість та різноманіття систем, ваємозв’язок цих явищ. 

-Характеристика природних екосистем з різними видами стійкості 

12 

4 

4 

4 

До теми 5. «Аналіз просторового розподілу та переміщення у просторі 

організмів» 

-Поняття територіальності організмів. 
-Радіус репродуктивної активності, історія виникнення даного поняття.  

-Площа індивідуальної ділянки, методи її аналізу 

12 

 

4 
4 

4 

До теми 6. «Оцінка різноманіття екосистем» 

-альфа-, бета- та гама-різноманіття. 
-Дисперсійний аналіз і його застосування. 

-Факторний аналіз і його застосування. 

-Аналіз головних компонент. 

12 

3 
3 

3 

3 

Разом 68 

 

 Форма контролю (елементи контролю): співбесіди-опитування, оцінювання відповідей 

під час захисту практичних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика самостійної роботи 

здобувачів заочної форми навчання 

 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Основні теоретичні аспекти дослідження екосистем 22 

До теми 1. «Сутність поняття екосистеми як складної біологічної системи» 

-Поняття екосистема, принципи функціонування екосистем, природні біологічні 

системи. 
-Підходи до вивчення систем на підставі вчення Л. А. Петрушенко. 

-Закономірності ієрархії систем. 

-Основні принципи класифікації систем 

-Екосистема та біогеоценоз, співвідношення понять. 

12 

 

2 
3 

3 

2 

2 

До теми 2. «Особливості дослідження екосистем» 

-Рівні організації біологічних систем. 

-Поняття гомеостазу. 
-Саморегуляція на різних рівнях біологічних систем. 

-Структурна організація екосистем. 

-Функціональна організація екосистем. 

10 

2 

2 

2 
2 

2 

Розділ 2. Оцінка стану екосистем та їх компонентів 62 

До теми 3.  «Оцінка щільності та чисельності організмів як початковий 

етап дослідження стану екосистем» 

-Типи розподілу даних. 
-Випадковий тип розподілу 

-Критерій Фішера 

-Поівняння вибірок за тестом Колмогорова-Смирнова. 

-Використання обладнання для проведення досліджень екосистем у польових 
умовах 

-Використання обладнання для дослідження компонентів екосистем у 

лабораторних умовах 

16 

 

2 
2 

2 

4 

3 
 

3 

До теми 4. «Оцінка стійкості екосистем» 

-Розвиток досліджень стійкості. 

-Стійкість та різноманіття систем, ваємозв’язок цих явищ. 

-Характеристика природних екосистем з різними видами стійкості 
-Різноманіття трофічних рівнів екосистеми та її стійкість. 

14 

4 

4 

4 
2 

До теми 5. «Аналіз просторового розподілу та переміщення у просторі 

організмів» 
-Поняття територіальності організмів. 

-Поняття панміксія та панміктична одиниця. 

-Радіус репродуктивної активності, історія виникнення даного поняття.  

-Площа індивідуальної ділянки, методи її аналізу 

16 

 
4 

4 

4 

4 

До теми 6. «Оцінка різноманіття екосистем» 

-альфа-, бета- та гама-різноманіття. 

-Дисперсійний аналіз і його застосування. 
-Факторний аналіз і його застосування. 

-Аналіз головних компонент. 

16 

3 

3 
5 

5 

Разом 84 

 

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

захисту практичних робіт. 

 

 

 

 

 



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. 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 Види моделей, що використовуються для оцінки стану екосистем 

2 Етапи процесу моделювання. Системність, організованість та різноманіття 

3 Моделювання міграційної активності особин  

4 ГІС-методи визначення площі індивідуальної ділянки 

5 Використання нормального імовірнісного папіру для виділення вікових груп. 

Значення показника вікової гетерогенності 

6 Застосування методів мінімального багатокутника та опуклого багатокутника для 

оптимального ландшафтно-екологічного та територіального планування 

7 Аналіз репродуктивної стратегії популяції як етап наукового дослідження 

8 Визначення середньої дати розмноження та середньої тривалості розмноження 

особин 

9 Розрахунок непрямого індексу репродуктивного зусилля 

10 Моделі росту популяцій 

11 Моделювання динаміки чисельності популяцій під час проведення експерименту 

12 Аналіз головних компонентів для аналізу екосистем 

13 Оцінка швидкості розселення і розширення ареалу як складова екологічного 

планування 

14 Аналіз однорідності видового розподілу. Методи розрахунку індексів подібності 

фаун. 

15 Математичні методи оцінки фенетичного розмаїття популяції 

16 Відбір ознак для аналізу розмірів і форми тіла 

17 Застосування кластерного аналізу під час аналізу екосистем 

18 Аналіз властивостей компонентів екосистем 

19 Сучасні уявлення про екосистемні сервіси 



20 Складання пропозицій щодо фінансування екологічних проектів  

21 Складання пропозицій щодо реєстрації прав інтелектуальної власності під час 

проведення природоохоронної діяльності 

22 Оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, основні аспекти 

 

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, інструктаж, лекція-роздум, презентації). 

Практичні методи (виконання практичних робіт). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

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

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

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

сучасні методи математичного та геоінформаційного аналізу та моделювання, 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 практичних робіт, 

застосовує широкий арсенал методів математичного та геоінформаційного аналізу та 

моделювання, демонструє 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 практичних робіт  

При оцінюванні враховується: 

 правильність та точність виконання роботи; 

 осмислення та глибина розуміння досліджуваної проблеми,  

 уміння екстраполювати отримані знання на вирішення інших подібних 

проблем; 

 ступінь володіння сучасними методами математичного аналізу та моделювання. 

 

для денної форми навчання 

 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач неспроможний надати відповіді на запитання за темою 

практичної роботи; не розуміє цілі, задачі і зміст роботи, при цьому 

робота виконана невірно або робота не виконана. 

1-4 бали 

«незадовільно» 

Робота виконана зі значними помилками, здобувач має поверхневе 

уявлення щодо мети та практичного призначення роботи, відсутня 

здатності до репродуктивного застосування знань 

5 балів 

«задовільно» 

Робота виконана з помилками. Здобувач дає неповні відповіді лише на 

окремі запитання; відсутня ґрунтовна аргументація власної думки. 

6-7 балів 

«добре» 

Здобувач дає відповіді не на усі запитання, іноді відповіді фрагментарні; 

аргументація власної думки не завжди доведена; наявне репродуктивне 

застосування знань. Практична робота виконана вірно або з незначними 

помилками. 

7,5-8 балів 

«відмінно» 

Здобувач надає повні та ґрунтовні відповіді на всі запитання; демонструє 

уміння визначати головні та найбільш актуальні аспекти роботи; вдало 

аргументує власну думку; демонструє аналітичні навички в обговоренні 

переваг і недоліків кожного із трактувань 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 цілі, задачі і зміст роботи, при цьому 

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 

здатності до репродуктивного застосування знань 

3 бали 

«задовільно» 

Робота виконана 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. 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; вдало 

аргументує власну думку; демонструє аналітичні навички в обговоренні 

переваг і недоліків кожного із трактувань обговорюваної проблеми; 

відмінна якість виконання практичної роботи. 

 

Критерії оцінювання опитування для денної форми навчання 

 

При оцінюванні враховується: 

 ступінь глибини розуміння та засвоєння досліджуваного питання; 

 обґрунтовність, логічність, послідовність викладення досліджуваного питання; 

 уміння визначити головне та другорядне; 

 здатність до аналізу та критичного мислення; 

 самостійність в судженнях; 

 ступінь володіння сучасними методами математичного аналізу та моделювання. 

 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач неспроможний надати жодної вірної відповіді на запитання для 

самостійної роботи. 

1-4 бали 

«незадовільно» 

Здобувач дає невірні або дуже неповні відповіді на запитання; 

демонструє часткове розуміння термінів та повну відсутність 

аргументації власної думки; відсутня здатності до репродуктивного 

застосування знань; значні бар’єри в комунікації; 

5 балів 

«задовільно» 

Здобувач дає неповні відповіді на запитання; відсутня ґрунтовна 

аргументація власної думки. 

6-7 балів 

«добре» 

Здобувач дає відповіді не на усі запитання, іноді відповіді фрагментарні; 

аргументація власної думки не завжди доведена; наявне репродуктивне 

застосування знань.  

7,5-8 балів 

«відмінно» 

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. 

 

Критерії оцінювання тестування для заочної форми навчання 

 

0 балів 

«незадовільно» 

менше 39 % правильних відповідей 

1-4 бали 

«незадовільно» 

40-59 % правильних відповідей 



5 балів 

«задовільно» 

60-74 % правильних відповідей 

6-7 балів 

«добре» 

75-89 % правильних відповідей  

7,5-8 балів 

«відмінно» 

90-100 % правильних відповідей 

 

 

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 балів 

«незадовільно» 

Недбале оформлення роботи, зміст роботи не відповідає темі 

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. 

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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ  

 

ОЦІНКА СТАНУ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ КОМПОНЕНТІВ 

 

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 

практичних 

робіт та 

підготовка 

індивідуального 

завдання 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

опитування або 

тестування, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

практичних 

робіт, у 

результаті 

активної участі 

у дискусії 

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. 

Залученість до 

навчальної 

дискусії або 

бесіди, 

самостійне 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

критичний 

аналіз наукової 

літератури, 

робота над 

індивідуальним 

завданням 

Під час 

опитування або 

тестування, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

обговорення 

тем лекцій та 

питань 

самостійної 

роботи під час 

опитування, 

дискусії або 

бесіди 

здобувачі 

набувають 

критичного 

переосмисленн

я 

загальнонауков

их концепцій 

 

Умінням 

сформулювати

та 

переконливо 

довести 

актуальність 

та наукову 

новизну 

тематики 

дисертаційної  

роботи 

 

ПР03 Спланувати Опанування Під час У результаті Отриманням 



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 

питань для 

самостійної 

роботи, 

контекстне 

навчання 

(інтеграція 

результатів 

різних видів 

діяльності 

аспіранта – 

навчальної, 

наукової і 

практичної – для 

вирішення 

певної 

проблеми) 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

опитування або 

тестування, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

успішного 

виконання 

практичних 

робіт та 

подальшим 

упровадженням 

отриманих 

знань та умінь у 

практичну 

реалізацію 

дисертаційного 

дослідження 

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, 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи, 

критичний 

аналіз наукової 

літератури під 

час підготовки 

індивідуальних 

завдань, 

формулювання 

власних 

концепцій та 

теорій 

Під час 

опитування або 

тестування, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

індивідуальног

о завдання та 

упровадженням 

отриманих 

знань та умінь у 

практичну 

реалізацію 

дисертаційного 

дослідження 

 

Умінням 

сформулювати 

мету і 

завдання 

дослідження, 

яке сприятиме 

вирішенню 

конкретної 

екологічної 

проблеми та 

реалізацією 

його на 

практиці 

 

ПР06 Застосовува

ти методи 

математичного і 

геоінформаційног

о аналізу та 

моделювання 

сучасного стану 

та прогнозування 

змін екосистем та 

їх складових 

Аналіз 

результатів 

власних 

досліджень 

аспіранта, 

виконання 

практичних 

робіт, 

опанування 

питань для 

самостійної 

роботи 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

опитування або 

тестування, під 

час екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

практичних 

робіт під час 

курсу здобувачі 

набувають 

здатність 

обирати 

адекватні 

методи для 

ефективного 

вирішення 

Умінням 

обрати 

адекватні 

методи аналізу 



конкретних 

наукових 

проблем 

ПР07 Самостійно 

використовувати 

сучасне 

обладнання для 

проведення 

наукових 

досліджень у 

сфері екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористув

ання 

Виконання 

практичних 

робіт, 

самостійне 

вивчення 

методичної 

літератури 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

виконання 

індивідуальног

о завдання 

У результаті 

проведення 

польових та 

лабораторних 

досліджень 

Опануванням 

методів 

відбору 

дисертаційног

о матеріалу 

ПР10 

Застосовувати 

сучасні технології 

(у т. ч. 

інформаційні) у 

науковій та 

науково-

педагогічній і 

еколого-

просвітницькій 

діяльності 

Вирішення 

конкретних 

завдань, 

дослідження 

певних явищ, 

виконання 

практичних 

робіт, 

відтворення 

способу дії за 

певним 

алгоритмом, 

виконання 

індивідуального 

завдання 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

опитування або 

тестування, під 

час екзамену, 

під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів 

Формуванням 

здатності 

використовуват

и сучасні 

методи для 

розв’язання 

значущих 

комплексних та 

регіональних 

проблем у 

галузі екології 

Умінням 

здійснювати 

сучасний 

аналіз даних 

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. 

Вирішення 

конкретних 

завдань, 

дослідження 

певних 

екологічних 

процесів та 

явищ, виконання 

практичних 

робіт, 

відтворення 

способу дії за 

певним 

алгоритмом, 

виконання 

індивідуального 

завдання 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

опитування або 

тестування, під 

час екзамену, 

під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів 

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 

адекватні 

методи 

прогнозування 

стану 

довкілля, які 

сприяють 

досягненню 

мети 

дисертаційног

о дослідження 

ПР16. 

Демонструвати 

здатність до 

Аналіз 

конкретних 

ситуацій 

Під час 

виконання та 

захисту 

У результаті 

вивчення курсу 

у здобувачів 

Умінням 

самостійно 

спланувати та 



саморозвитку, 

самомотивації та 

самовдосконален

ня під час 

провадження 

професійної 

діяльності 

(casestudy), 

участь у 

навчальних 

дискусіях та 

бесідах, 

самостійне 

навчання, 

критичний 

аналіз сучасних 

та класичних 

теорій та 

концепцій, 

виконання 

індивідуального 

завдання 

практичних 

робіт, під час 

опитування або 

тестування, під 

час екзамену, 

під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів 

формується 

здатність до 

розробки, 

планування, 

реалізації та 

коригування 

послідовного 

процесу 

ґрунтовного 

наукового 

дослідження 

реалізувати 

наукове 

дослідження, 

результати 

якого мають 

наукову 

новизну, 

теоретичне та 

практичне 

значення 

 

 

 

 

 

 

 


