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1. Мета дисципліни – формування у студентів системи новітніх знань і практичних навичок щодо 
стратегій збереження біорізноманіття в охороні довкілля, у сфері раціонального 
природокористування, ресурсозбереження, екологічного менеджменту, екологічного аудиту, 
оволодіння знаннями регіональної, національної і міжнародної екологічної політики. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін "Фізіологія рослин", "Екологічний маркетинг", "Біохімія", 
"Безпека виробництв та охорона праці в екологічній діяльності"; знання основ морфології, 
анатомії, фізіології рослин, фітоценології, екології, флорології в рамках нормативних, спеціальних 
дисциплін та польових практик, що викладались в попередні роки навчання. 
2. Вміння самостійно застосовувати знання з екології та фізіології, мікробіології  та ін. 
дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з науково-методичною 
літературою; вміння ідентифікувати ботанічні об’єкти в об’ємі, що визначений нормативними 
та спеціальними дисциплінами, що викладались у попередні роки навчання. 
3. Володіння елементарними навичками роботи з літературою, документами, матеріалами та 
обладнанням, що використовуються в біологічній та екологічній лабораторіях, користування 
ключами для визначення таксонів різного рангу, здійснювати ідентифікацію рослин, аналізувати 
дані геоботанічних описів та продромусів рослинності. 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна висвітлює основні поняття та принципи 
екологічного ризику, екологічної безпеки, екологічної оцінки, екологічної експертизи, 
екологічного аудиту, екологічного страхування; формує комплекс знань про джерела і прояви 
сучасної екологічної кризи, шляхи подолання, перспективи взаємодії економічних, політичних, 
державно-правових, технічних та інш. заходів,  про природні умови та ресурси, економічну оцінку 
природних ресурсів, ефективність природоохоронних заходів, основні поняття сталого розвитку;  
поглиблює почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення людини як частки природи; її 
місце у системі інших біологічних дисциплін узгоджується з поняттям про збереження окремих 
видів рослин, фітоценозів та екосистем у цілому як матеріалу для різносторонніх біологічних 
досліджень та сталого розвитку природи і суспільства. Дисципліна висвітлює питання 
міжнародного та вітчизняного екологічного законодавства у сферах екологічної безпеки, 
природоохоронних стратегій, раціонального природокористування, аутфітосозології, 
синфітосозології та заповідної созології, знайомить із проблематикою занесення чужинних видів 
та спрямована на набуття вміння виявляти та своєчасно застосувати заходи по усуненню 
небезпечних напрямків природокористування. 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") дисципліна 
забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 
інтегральної: 
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
загальних: 
ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
спеціальних (фахових, предметних): 
СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 
живого, біологічних явищ і процесів. 
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СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної діяльності. 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання науково-
теоретичних та прикладних задач біології. 
СК28. Поглиблене розуміння сучасних напрямків прикладних досліджень в ботаніці вищих та 
нижчих рослин та раціонального природокористування в умовах фіто- та агроценозів. 
Основними завданнями дисципліни є cформувати у здобувача освіти: 

1. базові знання принципів екологічної політики і критеріїв екологічної безпеки; 
2. знання поетапності формування сучасної екологічної свідомості; 
3. знання основних термінів, понять, законів, систем стратегії збереження біорізноманіття; 
4. цілісне уявлення про джерела і прояви сучасної екологічної кризи, шляхи подолання, 

перспективи взаємодії економічних, політичних, державно-правових, технічних та інш. 
заходів;  

5. знання про природні умови та ресурси, економічну оцінку природних ресурсів, 
ефективність природоохоронних заходів, основні поняття сталого розвитку; 

6. розуміння сучасного екологічного стану України, визначення причин виникнення еколого-
економічної кризи, шляхів виходу з неї; 

7. систему базових знань природоохоронного законодавства України, міжнародних конвенцій 
та угод; 

8. основні поняття та принципи екологічного ризику, екологічної безпеки, екологічної оцінки, 
екологічної експертизи, екологічного аудиту, екологічного страхування; 

9. наукові основи народногосподарських проблем (раціональне використання природних 
ресурсів, захист довкілля від забруднення, збереження еталонів природи), знання про 
позитивні екологічні особливості господарювання; 

10. необхідний обсяг практичних екологічних знань у галузі охорони довкілля та 
раціонального природокористування; 

11. розуміння розміру плати за забруднення навколишнього середовища; 
12. почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення людини як частки природи, 

свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства; 
13. аналітичне та екологічне мислення з питань збереження біорізноманіття, охорони природи, 

раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки; 
14. вміння орієнтуватись у сучасних підходах та концепціях до охорони окремих видів рослин 

та фітоценозів, їх категоризаціях та природоохоронних виданнях; 
15. уявлення про сучасну міжнародну та вітчизняну категоризації природно-заповідних 

територій та об’єктів, їх структуру, завдання, управління та критерії для виділення; 
16. знання основних підходів та етапів здійснення рекультивації земель, порушених у ході 

господарської діяльності людини; 
17. уявлення про вплив рекреації на рослинний світ та реґламентації стосовно рекреаційного 

використання рослинного покриву;  
18. вміння орієнтуватись у вітчизняному та міжнародному  природоохоронному законодавстві, 

ролі фахівців та громадськості у прийнятті природоохоронних рішень. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. Вміти; 3. Комунікація; 4. 
Автономність та відповідальність) Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати фундаментальні дисципліни 
професійної та практичної підготовки у 

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

Модульна 
контрольна 20 



5 
 

галузі біології спеціалізації фізіологія та 
екологія рослин.  
Знати характерних представників 
рідкісних рослин/фітоценозів та основні 
типи і категорії об’єктів ПЗФ.  

робота робота; 
оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

1.2 Знати основний перелік 
природоохоронних документів на 
регіональному, державному та 
міжнародному рівнях та природоохоронне 
спрямування міжнародних конвенцій та 
екологічних організацій.  

Лекції; самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота; 
оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 

1.3 Знати інвазійні рослини у природній флорі 
України, заходи щодо пасивної і активної 
охорони  видів та фітоценозів та заходи 
контролю за станом ПЗФ. 

Лекції; самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота; 
оцінювання 

презентації/до-
повіді; іспит 

20 

2.1 Вміти працювати з приладами, виконувати 
необхідні аналізи, давати оцінку 
результатам.  
Вміти здійснювати пошук нової 
інформації користуючись науковою 
літературою, базами даних  та інтернет 
ресурсами.  

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

5 
 
 
 
 
 

2.2 Вміти віднести раритетний вид/фітоценоз 
до однієї із категорій та запропонувати 
ефективну схему його збереження на 
основі власних розрахунків. 
Вміти скласти обґрунтування створення 
об’єкту ПЗФ, розрізнити складові 
екомережі та пояснити призначення 
міждержавних ПЗТ.  

Лабораторні роботи  
Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

10 

2.3 Вміти оцінити стадію рекреаційної 
дигресії та окреслити послідовні етапи 
здійснення рекультивації порушених 
земель. 

Лабораторні роботи 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт, 

контрольна 
робота 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
методів збереження біорізноманіття, 
дослідження, аналізі отриманих даних. 
Представляти та візуалізувати результати 
фітосозологічного аналізу зрозумілими 
для фахівців та нефахівців способами 

Лабораторні роботи 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; 

оцінювання 
презентації/до-

повіді 

5 

4.1. Вміти організовувати власну діяльність. 
Аналітично мислити обираючи відповідні 
види роботи у природоохоронній 
діяльності. 
Виявляти небезпечні напрямки 
природокористування та своєчасно 
застосувати превентивні заходи по їх 
усуненню. 

Лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Оцінювання 
презентації/допо-

віді 
10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 
ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та 
оцінювати ідеї.    + + + + + 
ПР10. Представляти результати наукової роботи письмово (у 
вигляді звіту, наукових публікацій тощо) та усно (у формі 
доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних 
технологій, аргументувати свою позицію в науковій дискусії. 

   + + + + + 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання 
складних задач біології за невизначених умов і вимог.       + + 
ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 
прикладні задачі біології відповідними методами. +   +   + + 
ПР27. Вміти використовувати існуючі, розробляти та 
впроваджувати нові методи досліджень та технології для 
розв’язання конкретної науково-теоретичної та/або прикладної 
задачі з ботаніки, фізіології та екології рослин. 

+ + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): 

- поточне оцінювання / контроль:  
1. Модульна контрольна робота з 1-ї теми : РН 1.1-2.3 – 15 балів/7,5 балів. 
2. Оцінювання виконання лабораторних робіт з 1 –ї теми: РН 2.1-2.3 – 10 балів/5 балів. 
3. Модульна контрольна робота з 2 –ї теми : РН 1.1- 2.3 – 15 балів/7,5 балів.  
4. Оцінювання виконання лабораторних робіт з 2 –ї теми: РН 2.1-2.3 – 10 балів/5 балів. 
5. Оцінювання презентації/доповіді: РН 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів. 

 
- семестровий контроль: у формі іспиту  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмова, вид письмових завдань - запитання з відкритими 
відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3. 
Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, 
становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
- умови допуску до екзамену: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання лабораторних завдань, написання 2 модульних 
контрольних робіт та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, 
якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання лабораторних робіт, підготовлених презентацій/доповідей проводиться 
упродовж семестру. 
 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план занять 

№ 
п/п Назви тем 

Кількість годин 

Лекції 
  

Лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

 Частина 1. Загальні стратегії збереження біологічного різноманіття 

1 

Екологічна освіта – ключ до виживання людства. 
Розвиток взаємовідносин суспільства з 
природою. Сучасна екологічна криза – результат 
тиску забруднення на навколишнє середовище. 

2   

Оцінка рівня радіаційного фону та забрудненості 
води, ґрунту, рослинного матеріалу.  2  

Особливості різноманіття біосистем. Екологічна 
безпека та екологічна стратегія. Програма 
ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Севільська 
стратегія. 

  6 

2 

Екологічна  політика  і  екологічна  безпека  при  
взаємодії суспільства з природою. Соціально-
економічна  ефективність  природоохоронних  
заходів.   Концепція сталого  розвитку. 

2   

Статті Конституції України, що несуть 
природоохоронне навантаження. Закон України 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища».Закон України «Про відходи». 
Економічне стимулювання природоохоронних 
заходів. Постанова Верховної Ради України 
«Про Концепцію сталого розвитку населених 
пунктів. 

  6 

3 

Екологічна мета, екологічний менеджмент. 
Законодавчо-регулююча база стратегій 
збереження біорізноманіття. 

2   

Розрахунок розміру відшкодування шкоди, 
заподіяної природним комплексам природно-
заповідного фонду (Дод. до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541). 

 3  

Основні нормативно-правові акти України в 
сфері природокористування. Закон України "Про 
природно-заповідний фонд України". Закон 
України «Про тваринний світ». 

  6 

4 

Екологічний ризик, як міра можливої небезпеки 
для природного середовища. 2   

Оцінка та аналіз  екологічного ризику, як 
можливої міри небезпеки для природного 
середовища. Стратегії управління  екологічною 
безпекою та екологічним ризиком. Оцінка 
впливу на навколишнє середовище.  

  6 

5 
Екологічна оцінка, як превентивний інструмент 
екологічної політики. 2   

Міжнародні угоди України про охорону 
природи, про екологічну безпеку та раціональне   6 
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природокористування. 

6 

Екологічна експертиза. Принципи, об’єкти, види 
екологічної експертизи.  Екологічний аудит, як 
важіль дотримання вимог екологічної безпеки та 
раціонального природокористування.   

1   

Визначення, завдання, причини, об’єкти, 
суб’єкти екологічного аудиту. Параметри і 
форми екологічного аудиту. Закон України “Про 
екологічну експертизу”. 

  5 

7 

Екологічне страхування – страхування 
діяльності, що створює екологічну небезпеку. 1   

Закон України "Про екологічне страхування". 
Механізми екологічного страхування. Закон 
України "Про зону надзвичайної екологічної 
ситуації". 

  5 

 Модульна  контрольна  робота 1  1  
Частина 2. Стратегії охорони фіторізноманіття 

8 

Загальні питання охорони рослинного світу. 
Основи аут- та синфітосозології.  5   

Методи оцінки фіторізноманіття. Підходи до 
охорони окремих видів рослин та фітоценозів на 
міжнародному та регіональному рівнях.  

 2 
 

Біосферне значення рослинного світу. Активна і 
пасивна охорона окремих видів рослин та 
раритетних фітоценозів. Фітоінвазії як 
потенційна загроза фіторізноманіттю.  

  
15 

9 

Заповідна созологія та екосистемний рівень 
охорони фіторізноманіття. Світові класифікації 
екосистем та екотопів, ключових/важливих та 
заповідних територій, підходи до їх управління. 
Концепція екомережі та міждержавні ПЗТ.  

4  

 

Класифікація територій та об'єктів ПЗФ України, 
їх статус та відповідність міжнародним 
категоріям ПЗТ. Вплив рекреації на рослинний 
світ. Рекультивація і відновлення рослинного 
покриву. Охорона фітоценозів та оцінка 
рекреаційних навантажень у "Голосіївському" 
НПП. 

 3 

 

Контроль за станом ПЗФ – законодавство щодо 
форм власності, yправління, фінансування, 
громадського контролю, системи штрафних 
санкцій. Досвід створення екомережі у 
європейських країнах. Відновлення рослинного 
покриву, порушеного у результаті техногенних 
навантажень. 

  

15 

10 
Міжнародне співробітництво у галузі охорони 
фіторізноманіття. 2   

Міжнародні конвенції у галузі охорони 
фіторізноманіття.   1  
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Закони України, Укази Президента України, 
Постанови Верховної Ради України, Постанови 
Кабінету Міністрів України у галузі охорони 
фіторізноманіття. 

  
10 

 Модульна  контрольна  робота 2 1   
 ВСЬОГО 24 12 80 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекції – 24  год. 
Лабораторні заняття – 12 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 80 год. 
 
 

 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: 

1. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко 0.І., Арап Р.Я. Система категорій 
природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001.-
60с. 

2. Биологическая рекультивация техногенных ландшафтов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2000. – 60 с. 

3. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. – К.: 
Знання, 2006. – 366 с. 

4. Екологічна безпека – запорука сталого розвитку України. Студії з україністики / М.М.Мусієнко. 
– К.:Либідь, 2004. – С.294-313. 

5. Екологічне право України / за ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. – Х. : Право, 2005. – 384 с. 
6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – С.546. 
7. Закон України про природно-заповідний фонд України // Відомості Верховної Ради України. - 

1992. - С. 502-504. 
8. Зелена книга України / Ред. Я.П. Дідух. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.  
9. Червона книга України. Рослинний світ / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України проф. Я.П. Дідуха. 

– К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.  
10. European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and recomendations on its 

applicationas adopted by the Economic Comission for Europe at its 46th session (1991) by decision 
D(46). – N.Y.: UN, 1991. – 153 p. 

 

Додаткова: 
 
1. Бойченко С.Г., Карамушка В.І., Тищенко О.В., Мохнач Р.Ю. Екологічні загрози для біорізноманіття 

в Києві від змін клімату // Допов. Нац. акад. наук Укр. - 2017. - No С. 104-111. doi: 
https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.12.104 

2. Таран Н.Ю., Футорна О.А., Ольшанський І.Г., Тищенко О.В., Бойченко С.Г., Баданіна В.А., 
Свєтлова Н.Б. Перспективи подолання «міського острова тепла» урболандшафту Києва на основі 
підбору стрес-толерантних видів рослин світової флори // Екологічні науки: науково-практичний 
журнал. - К.: ДЕА, 2018. – No 2(21). - С. 114-118. 

3. Коломійчук В.П., Тищенко О.В. Приазовський НПП / Фіторізноманіття заповідників і 
національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під 
ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 410-428.  



11 
 

4. Червона книга України. Рослинний світ / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України проф. Я.П. Дідуха. 
– К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.  

5. Boychenko S., Movchan Ya., Tyshchenko O. Мodern tendencies of climate, water resources and 
ecosystems changes in the middle-lower part of Southern Bug River, Ukraine // Proceedings of the 
National Aviation University. - 2017. - N3(72). - Р. 78-89.  

6. Boychenko S., Voloshchuk V., Movchan Ya., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., 
Savchenko S. Features of climate change on Ukraine: scenarios, consequences for nature and 
agroecosystems // Proceedings of the National Aviation University. - 2016. - N 4(69). - Р. 96–113. 

7. Svietlova N.B., Storozhenko V.A., Futornа O.A., Badanina V.A., Tischenko O.V., Olshanskij I.G., 
Taran N.Yu. Estimation of the prospects of using model species of wood plants for the overcoming the 
"City Heat Island" by parameters of the functional state of photosynthetic apparatus // Journal of 
Automation and Information Sciences. – 2018. - 50(12). – P. 51-61. 
(DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i12.40). 

8. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. – М.: Наука, 1982. – 192 с. 
9. Всеевропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. – К.: Авалон, 

1998. – 52 с. 
10. Дiдух Я.П., Ткаченко В.С., Плюта П.Г. та iн. Порiвняльна оцiнка фiторiзноманiтностi 

заповiдних степових екосистем України з метою оптимiзацiї режимiв їх охорони. – К., 1998. – 
76 с.  

11. Екологія і закон: екологічне законодавство України. – Кн. 1, 2. – К.: Юрінком Інтер, 1997. 
12. Закони України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995-2019. 
13. Заповідники і національні природні парки України. – Київ: Вища школа, 1999. – 232 c. 
14. Каталог видів флори і фауни України, занесених до Бернської Конвенції про охорону дикої 

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Випуск перший. Флора. Автор-
упорядник д.б.н., проф. В.І.Чопик. – Київ: Фітосоціоцентр, 1999. – 52с. 

15. Кодекси України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994-2019.  
16. Конвенцiя про бiологiчне розмаїття: громадська обiзнанiсть i участь. – К., 1997. – 154 с.  
17. Конституція (Основний Закон) України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
18. Міждержавні природно-заповідні території (під заг. ред. Андріенко Т.Л.). – Київ, 1998. – 132с. 
19. Національна доповідь про екотуризм в Україні. – Київ, 1999. – 24 с. 

 
 

 
 

 


	СтратегіїБелава
	2021_Strategii_zberezhennya_bioriznomanittya(OP-2021)

