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Денна форма навчання 

2021/22 2 3 3   АО 2 3,0 90 24 16 8 - 66 

              

2022/23               

              

2023/24               

              

2024/25               

              

2025/26               

              

Заочна форма навчання (за наявності) 

2021/22 2 3 3   АО 2 3,0 90 6 4 2 - 84 

              

2022/23               

              

2023/24               

              

2024/25               

              

2025/26               

              

Вечірня форма навчання (за наявності) 

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               
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1. Мета дисципліни 

Метою курсу «Регіональні екологічні проблеми та стратегії їх вирішення» є аналіз 

головних регіональних екологічних проблем України, зокрема, Донецько-

Придніпровського регіону і м. Дніпра, з'ясування причин їх виникнення, оцінка їх 

соціально-економічних наслідків і визначення шляхів вирішення.  

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 
Для вивчення дисципліни «Регіональні екологічні проблеми та стратегії їх 

вирішення» здобувач повинен мати знання з біології та екології, основ ґрунтознавства, 

екокліматології та гідрології. Також здобувач повинен опанувати наступні дисципліни: 

«Нормування антропогенного навантаження», «Моделювання та прогнозування стану 

довкілля», «Моніторинг довкілля», «Філософія та наукова етика», «Іноземна мова», 

«Інноваційно-дослідницьцка діяльність науковця», «Актуальні напрями екологічних 

досліджень», «Природні ресурси екосистем степової зони». 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

 

У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен знати:  

- основні екологічні проблеми України, причини їх виникнення;  

- екологічні проблеми окремих регіонів України в цілому і Донецько-

Придніпровського регіону і м. Дніпра зокрема;  

- методи оцінки розвитку екологічної репресивності регіонів України;  

- джерела забруднення довкілля;  

- шляхи і перспективи вирішення екологічних проблем в регіонах України. 

 

вміти:  

- робити аналіз техногенного навантаження на природне середовище в регіонах 

України;  

- робити порівняльний аналіз компонентного забруднення територій;  

- давати оцінку наслідків впливу окремих галузей народного господарства на довкілля;  
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- аналізувати динаміку викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в області і в 

розрізі населених пунктів. 

 

Програмні результати навчання за ОП: 

ПР 01. Демонструвати володіння універсальними навичками дослідника, глибоке знання 

передових концептуальних та методологічних основ природничих наук, що дає 

можливість переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР 02. Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР 03. 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. 

ПР 04. Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування із застосуванням наукового методу пізнання. 

ПР 06. Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та моделювання 

сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових. 

ПР 07. Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення наукових 

досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

ПР 10. Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та науково-

педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності. 

ПР 13. Застосовувати сучасні технології просторової екології щодо оптимального 

ландшафтно-екологічного та територіального планування та використання території.  

ПР 16. Демонструвати здатність до саморозвитку, самомотивації та самовдосконалення 

під час провадження професійної діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни  

3 семестр 

Форма навчання ___денна ___ 

Номер і назва теми Кількість годин* Примітки** 
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Тема 1. Суть екологічних проблем. 

Загальні особливості регіональних 

екологічних проблем України. 

Основні поняття і категорії. Суть і 

основні причини виникнення 

регіональних екологічних проблем в 

Україні та її регіонах.  

2 2  8     

Тема 2. Методика оцінювання 

розвитку екологічної 

репресивності регіонів України. 

Базова наукова інформація 

оцінювання екологічно депресивних 

територій. Рівні розвитку екологічної 

репресивності регіонів: показники і 

їхні параметри. Показники стану 

повітряного басейну. Показники 

стану використання водних ресурсів.  

2 2  8     

Тема 3. Екологічні проблеми, 

пов’язані з використанням 

основних компонентів довкілля. 

Забруднення атмосфери. 

Забруднення природних вод України. 

Забруднення ґрунтів. Світові 

проблеми прісної води. Сталий 

розвиток і вода.  

2 2  8     

Тема 4. Джерела забруднення 

довкілля. Галузі національного 

господарського комплексу як 

чинники виникнення і загострення 

екологічних проблем в регіонах 

України.  

2 2       

Тема 5. Екологічні проблеми 

Донецько-Придніпровського 

регіону. Характеристика 

екологічного стану Донецько-

Придніпровського регіону.  

2   8     

Тема 6. Екологічні проблеми 

Карпатського регіону. Екологічна 

роль Українських Карпат. 

Міжнародне співробітництво всіх 

2   10     
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країн Карпатського регіону.  

Тема 7. Екологічні проблеми 

Причорноморського району 

України. 

Головні причини розвитку 

напруженої екологічної ситуації 

Причорноморського району України.  

2   8     

Тема 8. Шляхи реалізації еколого-

збалансованого розвитку України. 

Напрямки діяльності щодо 

запобігання загостренню екологічної 

ситуації. Програма переходу України 

до збалансованого розвитку.  

2   8     

ВСЬОГО 16 8  66     

 

Примітки: 

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих 

таблицях (у разі потреби) 

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

(Наприклад: +2л, -4пр. 
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3 семестр 

Форма навчання ___заочна ___ 

Номер і назва теми Кількість годин* Примітки** 
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Тема 1. Суть екологічних проблем. 

Загальні особливості регіональних 

екологічних проблем України. 

Основні поняття і категорії. Суть і 

основні причини виникнення 

регіональних екологічних проблем в 

Україні та її регіонах.  

0,5 0,5  10     

Тема 2. Методика оцінювання 

розвитку екологічної 

репресивності регіонів України. 

Базова наукова інформація 

оцінювання екологічно депресивних 

територій. Рівні розвитку екологічної 

репресивності регіонів: показники і 

їхні параметри. Показники стану 

повітряного басейну. Показники 

стану використання водних ресурсів.  

0,5 0,5  10     

Тема 3. Екологічні проблеми, 

пов’язані з використанням 

основних компонентів довкілля. 

Забруднення атмосфери. 

Забруднення природних вод України. 

Забруднення ґрунтів. Світові 

проблеми прісної води. Сталий 

розвиток і вода.  

0,5 0,5  10     

Тема 4. Джерела забруднення 

довкілля. Галузі національного 

господарського комплексу як 

чинники виникнення і загострення 

екологічних проблем в регіонах 

України.  

0,5 0,5  10     

Тема 5. Екологічні проблеми 

Донецько-Придніпровського 

регіону. Характеристика 

екологічного стану Донецько-

Придніпровського регіону..  

0,5   12     

Тема 6. Екологічні проблеми 

Карпатського регіону. Екологічна 

роль Українських Карпат. 

Міжнародне співробітництво всіх 

0,5   10     
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країн Карпатського регіону 

Тема 7. Екологічні проблеми 

Причорноморського району 

України. 

Головні причини розвитку 

напруженої екологічної ситуації 

Причорноморського району України.  

0,5   10     

Тема 8. Шляхи реалізації еколого-

збалансованого розвитку України. 

Напрямки діяльності щодо 

запобігання загостренню екологічної 

ситуації. Програма переходу України 

до збалансованого розвитку.  

0,5   12     

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 

 

5.2. Форми та організація оцінювання: 

Поточне оцінювання (денна форма навчання ) 

3 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуальних завдань - 2 ао 

10, 18 20 балів 

2 ао х 10б. = 20б. 

Оцінювання рівня виконання, 

оформлення й захисту практичних 

робіт - 4 роботи 

5, 7, 9, 11 16 балів 

4 роботи х 4б. = 16б. 

 

Оцінювання рівня виконання завдань 

за темами 1-8 - 3 виступи-презентації 

7, 15, 19 24 бали 

3 завдання х 8б. = 24б. 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                                         60 

 

Поточне оцінювання (заочна форма навчання)    

3 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання рівня виконання, 

оформлення й захисту практичних 

робіт - 4 роботи 

2-3 16 балів 

4 роботи х 4б. = 16б. 

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуальних завдань - 2 ао 

17 12 балів 

2 ао х 6 б. = 12 б. 

Оцінювання рівня виконання завдань 

за темами 1-8 - 3 виступи-презентації 

18 12 балів 

3 завдання х 4 б. = 12б. 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                                          40 

 

Підсумкове оцінювання 

 

Підсумкове оцінювання (денна форма навчання)    

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість балів 

Екзамен 20 40 
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Підсумкове оцінювання: (заочна форма навчання)    

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 Acer X110P DLP 

- (уведений в експлуатацію у серпні 2018 р.), ноутбук Lenovo idea pad 330. Програмне 

забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного тестування: 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, GeoDa. 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Аналітичний звіт «Базове дослідження стану та напрямів розвитку екологічної 

політики України та перспектив посилення участі організацій громадянського суспільства 

у розробці та впровадженні політик, дружніх до довкілля» (період: 2018 - січень 2019) 

Матус С.А., Левіна Г.М., Карпюк Т.С., Денищик О.Ю. Режим доступу: 

https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-

2019.pdf. 

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

«Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм 

навчання спец. 7.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл.: 

Яковлєв В.В., Дядін Д.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 11 с. 3. Проданчук М.Г. Токсиколого-

гігієнічні основи безпечності харчових продуктів //Журнал АМН України, 2002. -Т. 8, №4. 

-С. 693-702. 

3. Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: 

український вимір / С. Л. Орленко, Я. А. Жаліло, І.В. Трофимова [та ін.]. – К.: НІСД, 2010. 

– 48 с. 

4. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні 

вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктів, повітрі робочої 

зони, атмосферному повітрі, затверджені Постановою Головного санітарного лікаря 

України від 2001-09-20 №137 

5. Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) / за науковою 

редакцією М. І. Ромащенка, М. А. Хвесика, Ю. О. Михайлова. К., 2015. 46с. URL: 

http://iwpim.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/11_03_2015.pdf 

6. Водний Кодекс України, наказ № 213/95-ВР від 6 червня 1995 р. 

7. Державні санітарні правила і норми України "Вода питна. Гігієнічні вимоги до 

якості води централізованого господарсько-питного водопостачання", затверджені 

наказом МОЗ України від 23 грудня 1996 р. № 383. 

8. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» № 2918-ІІІ від 

01.01.2005. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про правовий режим зон  санітарної 

охорони водних об’єктів” від 18.12.1998 р. № 2024.  

10. Екологічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 

2006. – Т. 1: А–Е. – 430 с. 

https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf
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11. Глобальні екологічні проблеми в сучасному світі: екологічна детермінанта 

міжнародних економічних відносин / Н.В. Резнікова. – К.: Вістка, 2016. – 216 с. 

 

Додаткова: 
1. Аналітична записка: питання щодо участі України у вуглецевому ринку 

[Електронний ресурс] / В.Потапенко. – К. : НІСД, 2011. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/380/. 

2. Гамалія К.М. Зародження екологічних проблем на перших етапах існування 

людства. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Uk_msshr/ 

2011_17_2/ gamaliya.pdf. 

3. Грицан Ю. І. Природно-заповідні об’єкти Придніпров’я як складова 

Дніпропетровського екокоридору / Ю. І. Грицан, Б. О. Барановський, В. В. Манюк // 

Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Стан навколишнього середовища». – 

2012. – С. 5-9. 

4. Дідух Я. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії / 

Дідух Я. // Вісник НАН України.- 2009.- № 2 [Електронний ресурс].— Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2009-02/a5.pdf.  

5. Екобезпечний розвиток: пошук стратегем. 2-е вид. Автор (укр.): Толстоухов А. 

В., Хилько М. І. – 2007. – с. 332. 

6. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.І. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів: 

БаК, 2005. — 280с. – Режим доступу: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/584. 

7. Костицький М.В. Проблеми екологічної конституції землі у контексті 

глобального правового регулювання взаємин людини і природи. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu /16_ 8/39_Kostycki_16_8.pdf. 

8. Котович О.В. (2016) Важки метали у підґрунтових водах Присамар'я 

Дніпровського // Ґрунтознавство.17(3-4), 98–107. 3-4 DOI: 10.15421/041617 

9. Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально етичних проблем економіки / 

І.О.Крюкова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ech/2010_1-2/11-

Kryukova.pdf. 

10. Міжнародний союз охорони природи. – Режим доступу: http://www.iucn.org/. 

11. Позиція України щодо подальших заходів після 2012 року, спрямованих на 

подолання негативних наслідків зміни клімату та боротьбу з глобальним потеплінням / 

Державне агентство екологічних інвестицій України [Електронний ресурс]. – 2011. – 

Режим доступу: http://www. neia.gov.ua/nature/control/uk/publish/ 

article?art_id=128617&cat_id=45361. 

12. Reznikova N. Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: 

challenges on the way to sustainable development / N.Reznikova // Міжнародні відносини. 

Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання). – №7. – 2016. 

– Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/163. 

13. Стан підземних вод України, щорічник. Державна служба геології та надр 

України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний 

геологічний фонд України». К., 2018. 121с. URL: http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-

content/uploads/2018/07/2017_sajt.pdf 

14. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

07.06.2017 р. № 413. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF#n12 

15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони, від 27.06.2014 р. (ратифіковану із Заявою Законом України від 

http://www.niss.gov.ua/articles/380/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum%20/Uk_msshr/%202011_17_2/%20gamaliya.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum%20/Uk_msshr/%202011_17_2/%20gamaliya.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2009-02/a5.pdf
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/584
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu%20/16_%208/39_Kostycki_16_8.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ech/2010_1-2/11-Kryukova.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ech/2010_1-2/11-Kryukova.pdf
http://www.iucn.org/
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/163
http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017_sajt.pdf
http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017_sajt.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF#n12
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16.09.2014 р. № 1678- VII). URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81 

16. Концепція охорони та відтворення навколишнього природного середовища 

Азовського і Чорного морів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

10.07.1998 р. № 1057. Офіційний вісник України. 1998. № 28. Ст. 1055. 

17. Почерняєва Є., Васецька В., Котович О., Яковенко В. (2020) Вплив зрошення на 

хімічні та фізичні властивості чорноземів звичайних. Екологія та ноосферологія. Т. 31 (2). 

С. 80–85. 

18. Center for Earthquake Research and Information, The University of Memphis. 

100% Chance of an Earthquake Today. - Режим доступу: 

http://www.ceri.memphis.edu/public/eqtoday.shtml.  

19. Environmental statistics and accounts in Europe // Eurostat Statistical books.- 2010 

edition.- Publications Office of the European Union, 2010 [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publicatio 

n?p_product_code=KS-32-10-283.  

20. EU action against climate change. EU Leading global action to 2020 and beyond.- 

European Comission [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/en.pdf 

21. TAR Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Annex B: 

Glossary of Terms. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar3/wg2/ 

22. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 

(IPCC). URL: http://www.slvwd.com/agendas/Full/2007/06-07-07/Item%2010b.pdf 

 

 Інформаційні ресурси  

1. Бібліотека ДНУ http://library.dnu.dp.ua/  

2. Репозиторій ДНУ http://repository.dnu.dp.ua:1100/  

3. http: / www.redlist.org  – 2004 IUCN Red List of Threatened Species  

4. http: /www.eunis.eea.europe.en 3. http: / www.panda.org  – World Wide Fund for 

Nature  

5. http: / www.biodiv.org  – ConventiononBiologicalDiversity 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/en.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar3/wg2/
http://www.slvwd.com/agendas/Full/2007/06-07-07/Item%2010b.pdf
http://library.dnu.dp.ua/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://www.redlist.org/
http://www.panda.org/
http://www.biodiv.org/
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Додаток 1 

Тематика практичних робіт 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 1 «Суть екологічних проблем» 

практична робота 1. «Моделювання міграції забруднюючих речовин в 

підземних водах». 

2 

До теми 2 «Методика оцінювання розвитку екологічної 

репресивності регіонів України» 

практична робота 2. «Основні антропоекологічні чинники деградації 

ґрунтів». 

2 

До теми 3 «Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 

основних компонентів довкілля» 

практична робота 3. «Методи математичного аналізу для оцінки стану 

атмосферного повітря». 

2 

До теми 4 «Джерела забруднення довкілля» 

практична робота 4. «Визначення обсягів накопичення твердих 

побутових відходів, проектної місткості полігона та прогноз їх впливу 

на ландшафтний покрив». 

2 

Усього, годин 8 

 

Тематика практичних робіт 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 1 «Суть екологічних проблем» 

практична робота 1. «Моделювання міграції забруднюючих речовин в 

підземних водах». 

0,5 

До теми 2 «Методика оцінювання розвитку екологічної 

репресивності регіонів України» 

практична робота 2. «Основні антропоекологічні чинники деградації 

ґрунтів». 

0,5 

До теми 3 «Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 

основних компонентів довкілля» 

практична робота 3. «Методи математичного аналізу для оцінки стану 

атмосферного повітря». 

0,5 

До теми 4 «Джерела забруднення довкілля» 

практична робота 4. «Визначення обсягів накопичення твердих 

побутових відходів, проектної місткості полігона та прогноз їх впливу 

на ландшафтний покрив». 

0,5 

Усього, годин 2 

 

 

 

 

 



15 

 

Додаток 2 

 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

До теми 1 «Суть екологічних проблем» 

1. Природно-соціальні особливості України.  

2. Причини розвитку екологічної кризи. 

3. Основні наслідки екологічної кризи. 

4. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

2 

2 

2 

2 

До теми 2 «Методика оцінювання розвитку екологічної 

репресивності регіонів України» 

1. Показники сучасного стану використання земель.  

2. Показники стану поводження з промисловими токсичними відходами. 

3. Показники радіоактивного забруднення земель. 

4. Інтегральний показник розвитку екологічної репресивності регіонів. 

 

 

2 

2 

2 

2 

До теми 3 «Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 

основних компонентів довкілля» 

1. . Кризова ситуація в чорноморських лиманах і в лимані-озері Сасик. “  

2. Головні причини екологічної кризи Азовського моря (хижацький 

вилов риби, будівництво гребель і водосховищ, забруднення 

пестицидами, викиди підприємствами хімічної та металургійної 

промисловості і т. ін.). 

3. Санітарно-епідеміологічна ситуація на узбережжі Азова. 

4. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля 

Азовського і Чорного морів 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

До теми 4 «Джерела забруднення довкілля» 

Характеристика впливу галузей промисловості, сільського господарства, 

транспорту на довкілля і здоров’я людини. (по місцю мешкання.) 

 

8 

До теми 5 «Екологічні проблеми Донецько-Придніпровського регіону»: 

1. Головні причини розвитку напруженої екологічної ситуації Донецько-

Придніпровського регіону.  

2. Джерела забруднення.  

3. Вплив паливно-енергетичного комплексу на довкілля.  

4. Проблеми відходів гірничо-добувної промисловості. 

 

4 

 

2 

2 

2 

До теми 6 «Екологічні проблеми Карпатського регіону» 

1. Забруднення водних ресурсів.  

2. Джерела забруднення Карпатського регіону.  

3. Вплив рекреації.  

4. Розвиток туризму в Карпатах. 

 

2 

2 

2 

2 

До теми 7 «Екологічні проблеми Причорноморського району 

України»  
1. Характеристика екологічного стану Причорноморського району 

України.  

2. Санітарно-епідеміологічна ситуація на узбережжі Чорного моря і 

Азова.  

3. Кризова ситуація в чорноморських лиманах і в лимані-озері Сасик. 

 

4 

 

2 

 

2 

До теми 8 «Шляхи реалізації еколого-збалансованого розвитку 

України» 
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1. Нові тенденції цивілізаційного розвитку. 

2. Шляхи виживання людства. 

4 

4 

Разом 66 

 Форма контролю (елементи контролю):  виступи-презентації, оцінювання рівня 

виконання практичних робіт. 

 

 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

До теми 1 «Суть екологічних проблем» 

1. Природно-соціальні особливості України.  

2. Причини розвитку екологічної кризи. 

3. Основні наслідки екологічної кризи. 

4. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

4 

2 

2 

2 

До теми 2 «Методика оцінювання розвитку екологічної 

репресивності регіонів України» 

1. Показники сучасного стану використання земель.  

2. Показники стану поводження з промисловими токсичними відходами. 

3. Показники радіоактивного забруднення земель. 

4. Інтегральний показник розвитку екологічної репресивності регіонів. 

 

 

2 

2 

2 

2 

До теми 3 «Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 

основних компонентів довкілля» 

1. . Кризова ситуація в чорноморських лиманах і в лимані-озері Сасик. “  

2. Головні причини екологічної кризи Азовського моря (хижацький 

вилов риби, будівництво гребель і водосховищ, забруднення 

пестицидами, викиди підприємствами хімічної та металургійної 

промисловості і т. ін.). 

3. Санітарно-епідеміологічна ситуація на узбережжі Азова. 

4. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля 

Азовського і Чорного морів 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

До теми 4 «Джерела забруднення довкілля» 

Характеристика впливу галузей промисловості, сільського господарства, 

транспорту на довкілля і здоров’я людини. (по місцю мешкання.) 
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До теми 5 «Екологічні проблеми Донецько-Придніпровського регіону»: 

1. Головні причини розвитку напруженої екологічної ситуації Донецько-

Придніпровського регіону.  

2. Джерела забруднення.  

3. Вплив паливно-енергетичного комплексу на довкілля.  

4. Проблеми відходів гірничо-добувної промисловості. 

 

6 

 

2 

2 

2 

До теми 6 «Екологічні проблеми Карпатського регіону» 

1. Забруднення водних ресурсів.  

2. Джерела забруднення Карпатського регіону.  

3. Вплив рекреації.  

4. Розвиток туризму в Карпатах. 

 

2 

2 

2 

2 

До теми 7 «Екологічні проблеми Причорноморського району 

України»  

1. Характеристика екологічного стану Причорноморського району 

України.  

 

 

4 
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2. Санітарно-епідеміологічна ситуація на узбережжі Чорного моря і 

Азова.  

3. Кризова ситуація в чорноморських лиманах і в лимані-озері Сасик. 

2 

 

2 

До теми 8 «Шляхи реалізації еколого-збалансованого розвитку 

України» 

1. Нові тенденції цивілізаційного розвитку. 

2. Шляхи виживання людства. 

 

 

4 

6 

Разом 84 

 Форма контролю (елементи контролю):  виступи-презентації, оцінювання рівня 

виконання практичних робіт. 
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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.ін.  
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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 Роль Римського клубу в пропагуванні ідей формування екологічної свідомості. 

2 Екологічний імператив в соціокультурному досвіді людства.  

3 Антропологічний вимір глобальних проблем сучасності  

4 Ідеологія зеленої економіки в контексті рішень саміту РІО+20  

5 Екологічні ризики в умовах постіндустріальної економіки  

6 Екологічні конфлікти як прояв глобальних проблем  

7 Екологічно обумовлені війни як прояв еколого-соціальних викликів  

8 Зміна клімату та проблема екологічної міграції  

9 Проблема впливу змін клімату на світову економіку  

10 Вплив екологічних норм на структуру міжнародної торгівлі  

11 Негативний вплив на стан природних ресурсів за галузями економіки  

12 Евтрофікаційні процеси, забруднення морського шельфу токсичними речовинами, 

зменшення біологічної різноманітності і рибних запасів, втрати рекреаційних 

ресурсів.  

13 Основні причини кризової ситуації річки Дніпра. 

14 Екологічний стан та екологічні проблеми Чорного і Азовського морів.  

15 Вплив людської діяльності на стан морів. 

16 Екологічні проблеми найбільших річок України і річок Карпатского регіону. 

17 Забруднення Чорного моря нафтопродуктами, побутовими і каналізаційними 

стоками. 

18 Небезпека припортових заводів та Південного порту поблизу Одеси 

19 Головні причини розвитку напруженої екологічної ситуації в Карпатах 

(вирубування лісів, надмірний випас худоби, кислотні дощі, діяльність великих 

промислових центрів, хімічне забруднення). 
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20 Характеристика екологічної ситуації в Українських Карпатах. 

 

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 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. 
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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 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 для денної і заочної 

форм навчання 

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. 

 

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 бал 

«незадовільно» 

Робота виконана зі значними помилками, здобувач має поверхневе 

уявлення щодо мети та практичного призначення роботи, відсутня 

здатності до репродуктивного застосування знань 

2 бали 

«задовільно» 

Робота виконана 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. Практична робота виконана вірно або з незначними 

помилками. 

4 бали 

«відмінно» 

Здобувач надає повні та ґрунтовні відповіді на всі запитання; демонструє 

уміння визначати головні та найбільш актуальні аспекти роботи; вдало 

аргументує власну думку; демонструє аналітичні навички в обговоренні 

переваг і недоліків кожного із трактувань обговорюваної проблеми; 

відмінна якість виконання практичної роботи. 
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Критерії оцінювання виступів-презентацій  

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. 

 

для денної форми навчання 

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. 

 

для заочної форми навчання 

0 балів 

«незадовільно» 

Здобувач або не виконав завдання або підібрав матеріал, що повністю 

не відповідає темі  

1 бал 

«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. 

2 бали 

«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. 

3 бали 

«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.  

4 бали 

«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 

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. 
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Додаток 6 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ  

РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

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. 

Методи 

аналітичного та 

критичного 

мислення - 

 інтелектуальна, 

логіко-мисленева 

діяльність 

здобувача, 

спрямована на 

вирішення 

конкретного 

завдання - питань 

для самостійної 

роботи, виконання 

практичних робіт 

та підготовка 

індивідуального 

завдання 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

доповідей та 

презентацій, 

тестування, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи, у 

результаті 

аналізу та 

переосмислення 

рекомендованої 

навчальної та 

наукової 

літератури 

відбувається 

формування 

системного 

наукового 

світогляду 

здобувача 

Умінням 

аналізувати та 

критично 

осмислювати 

наукову 

літературу, 

використанням 

набутих 

навичок та 

знань під час 

вирішення 

завдань 

власного 

наукового 

дослідження  

ПР02 

Синтезувати нові 

та комплексні ідеї 

у галузі екології 

та охорони 

довкілля на 

підставі 

критичного 

аналізу та оцінки 

загальнонаукових 

концепцій 

природничих 

наук. 

Здобувачі беруть 

активну участь в 

у вирішенні 

реальних 

проблемних 

ситуацій, які 

використовують

ся як освітній 

інструмент, у 

вирішенні ними 

конкретних 

екологічних 

проблем при 

підготовці до 

практичних 

робіт та 

опрацюванні 

індивідуальних 

завдань  

Під час 

доповідей, 

презентацій, 

тестування, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів. 

У результаті 

обговорення 

результатів 

виконання 

самостійної 

роботи, захисті 

практичних 

робіт у формі 

дискусії або 

бесіди 

здобувачі 

набувають 

критичного 

переосмисленн

я 

загальнонауков

их концепцій 

 

Умінням 

обґрунтування 

теми 

наукового 

дослідження, 

його мети та 

актуальності 
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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 

природокористуван

ня 

Аналітичне та 

критичне 

мислення -  

інтелектуальна, 

логіко-мисленева 

діяльність 

здобувача, 

спрямована на 

вирішення 

конкретного 

завдання, а також 

спосіб підходу до 

проблеми, 

вирішення 

конкретної 

проблеми під час 

лекцій, 

практичних робіт і 

самостійної 

роботи 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

доповідей та 

презентацій, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів, під час 

екзамену 

У результаті 

успішного 

виконання 

практичних робіт 

та подальшим 

використанням 

отриманих 

навичок у 

практичну 

реалізацію 

власного 

наукового 

дослідження 

Отриманням 

обґрунтованого 

вибору 

матеріалів та 

методів 

проведення 

наукового  

дослідження за 

темою 

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 

Опанування 

завдань для 

самостійної 

роботи у 

результаті 

аналізу та 

переосмислення 

рекомендованої 

навчальної та 

наукової 

літератури, 

активна участь 

здобувачів у 

вирішенні 

реальних 

проблемних 

ситуацій під час 

лекцій і 

практичних робіт 

Під час 

доповідей, під 

час захисту 

практичних 

робіт, під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів. 

У результаті 

успішного 

виконання 

практичних 

робіт під час 

курсу здобувачі 

набувають 

здатність 

обирати 

адекватні 

методи для 

ефективного 

вирішення 

конкретних 

наукових 

проблем  

Умінням 

аналізувати 

сучасний стан 

досліджуваної 

проблеми при 

виконання 

відповідного 

етапу 

дисертаційної 

роботи. 

 

ПР06. 

Застосовувати 

методи 

математичного і 

геоінформаційного 

аналізу та 

моделювання 

сучасного стану та 

прогнозування змін 

екосистем та їх 

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 

Застосовувати 

методи 

математичного і 

геоінформаційн

ого аналізу та 

моделювання 

змін екосистем 

при підготовці 

публікацій за 

темою 
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складових для ефективного 

вирішення 

конкретних 

наукових 

проблем 

дисертації , 

написанні 

розділу 

дисертаційної 

роботи 

ПР07 Самостійно 

використовувати 

сучасне 

обладнання для 

проведення 

наукових 

досліджень у сфері 

екології, охорони 

довкілля та 

збалансованого 

природокористуван

ня 

Виконання 

практичних робіт, 

самостійне 

вивчення 

методичної 

літератури 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

виконання 

індивідуального 

завдання 

У результаті 

проведення 

польових та 

лабораторних 

досліджень 

При виборі та 

обґрунтуванні 

матеріалів та 

методів 

проведення 

власного 

наукового  

дослідження. 

ПР10 

Застосовувати 

сучасні технології 

(у т. ч. 

інформаційні) у 

науковій та 

науково-

педагогічній і 

еколого-

просвітницькій 

діяльності 

Репродуктивне 

навчання - 

відтворення 

здобувачем 

способу 

діяльності за 

визначеним 

алгоритмом під 

час виконання 

практичних 

робіт, вирішення 

конкретних 

завдань під час 

виконання 

індивідуальних 

завдань та 

завдань для 

самостійного 

опрацювання 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

доповідей або 

презентацій, 

під час 

перевірки 

аналітичних 

оглядів 

Формуванням 

здатності 

використовуват

и сучасні 

методи для 

розв’язання 

значущих 

комплексних та 

регіональних 

проблем у 

галузі екології 

Умінням під 

час виконання 

дисертаційної 

роботи, 

написання 

наукових 

статей 

аналізувати і 

оформлювати 

результати 

досліджень з 

використання

м сучасних 

методів 

досліджень 

ПР13. 

Застосовувати 

методи 

прогнозування 

стану ландшафтно-

екологічного 

покриву для 

розв’язання 

теоретичних і 

практичних завдань 

у галузі 

дослідження та 

збереження 

біологічного 

Активна участь 

здобувачів у 

вирішенні 

реальних 

проблемних 

ситуацій, які 

використовуються 

як освітній 

інструмент при 

виконанні 

практичних робіт, 

відтворення 

способу дії за 

певним 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

доповідей або 

презентацій, під 

час екзамену, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів 

У результаті 

практичної 

підготовки та 

роботи над 

індивідуальним 

завданням 

здобувач засвоює 

сучасні методи 

екології та 

набуває 

здатності їх 

практичного 

застосування 

Умінням 

проводити 

аналіз 

сучасного стану 

стану 

ландшафтно-

екологічного 

покриву при 

виконанні 

відповідного 

етапу 

дисертаційної 

роботи 
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різноманіття та 

оцінки 

екосистемних 

сервісів. 

алгоритмом, 

виконання 

індивідуального 

завдання 

ПР16. 

Демонструвати 

здатність до 

саморозвитку, 

самомотивації та 

самовдосконалення 

під час 

провадження 

професійної 

діяльності 

Самостійне 

навчання під час 

опанування 

завдань для 

самостійної 

роботи у 

результаті аналізу 

та 

переосмислення 

рекомендованої 

навчальної та 

наукової 

літератури, 

методи 

аналітичного та 

критичного 

мислення 

Під час 

виконання та 

захисту 

практичних 

робіт, під час 

доповідей або 

презентацій, під 

час екзамену, під 

час перевірки 

аналітичних 

оглядів 

У результаті 

вивчення курсу  

у здобувачів 

формується 

здатність до 

методів 

аналітичного та 

критичного 

мислення, для 

вирішення 

реальних 

проблемних ситу

ацій, вирізнення 

та вирішення 

конкретних 

екологічних 

проблем 

Умінням 

самостійно 

спланувати та 

реалізувати 

наукове 

дослідження, 

результати 

якого мають 

наукову 

новизну, 

теоретичне та 

практичне 

значення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


