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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з принципами організації екологічних досліджень на 
об’єктах природно-заповідного фонду України, їх видами та напрямами; механізмами і 
принципами фінансування, методами планування і проведення експериментальних досліджень, 
первинної обробки даних та основами статистичного аналізу, формами представлення та 
оприлюднення отриманих результатів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна екологія та неоекологія», «Хімія з 
основами біогеохімії», «Вища математика», «Фізика», «Аналітична хімія» 

2. Вміння самостійно застосовувати отримані знання для вирішення конкретних науково-
практичних задач (інтерпретувати основні нормативи якості довкілля, проводити 
математичні розрахунки); працювати з науковою та навчально-методичною літературою.  

3. Володіти елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Організація наукових досліджень на об'єктах ПЗФ» є складовою циклу дисциплін 
вільного вибору студента освітньої програми першого рівня вищої освіти підготовки здобувачів 
освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Викладання даної дисципліни 
спрямовано на практичне опанування студентами основних принципів планування та проведення 
наукових досліджень на об’єктах природно-заповідного фонду України відповідно ст. 41-42 
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», збору та обробки даних про природні 
процеси заповідних екосистем, їх аналізу та інтерпретації, засобів представлення результатів та їх 
візуалізації. Окремо розглянуто методологію наукового пізнання природи, основні форми та 
засоби пізнання. Також багато уваги приділено формуванню у випускника умінь доводити до 
широкого кола фахівців результатів власного дослідження, форми та засоби оприлюднення 
результатів наукової роботи. Інтегральним результатом опанування даної дисципліни є здатність 
планувати та проводити дослідження фенологічних змін, фізико-географічних умов, рослинного і 
тваринного світу, режиму їх охорони та антропогенного впливу на природно-заповідну  
територію, формулювати та доводити математичними методами чіткі, лаконічні висновки за 
результатами екологічних досліджень, зрозумілі як для фахівців та нефахівців з обов’язковим 
використанням різних засобів оприлюднення. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), 

галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101-Екологія дисципліна забезпечує набуття 
студентами таких компетентностей: 
загальних: 
ЗК02 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК08 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень; 
ФК28. Оцінювати внесок факторів навколишнього середовища у розвиток патологій; 
ФК29. Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані із природним 
і перетвореним рослинним покривом; 
ФК30. Оцінювати, прогнозувати та контролювати процеси у популяціях. 

Програмними результатами навчання є: ПР08 Проводити пошук інформації з використанням 
відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР10 Уміти застосовувати програмні 
засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 
досліджень; ПР14 Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та повідомлення; ПР21 Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність 
Форми 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні форми та методи наукового 
пізнання 

Лекції, 
практичні 
заняття 

Модульні контрольні 
роботи, виконання 

розрахункової 
роботи 

40 

1.2 Наводити приклади комп’ютерних 
програм для оброблення і представлення 
результатів досліджень 

Лекції, 
практичні 
заняття 

Модульні контрольні 
роботи, виконання 

розрахункової 
роботи 

10 

2.1 Планувати різні види досліджень 
заповідних екосистем 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, виконання 

розрахункової 
роботи 

10 

2.2 Користуватись методами статистичного 
аналізу даних 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, виконання 

розрахункової 
роботи 

10 

3.1 Представити результати у вигляді 
наукової доповіді та розділу «Літопису 
природи» 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Захист доповіді 

10 

4.1 Вміти провести пошук та аналіз наукової 
літератури 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оформлення звіту 

10 

4.2 Провести аналіз експериментальних 
даних 

Практичні 
заняття 

Виконання 
розрахункової 

роботи 
10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

ПР08. Проводити пошук інформації з викори-
станням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень. 

+    + + + 

ПР10. Застосовувати програмні засоби, ГІС-
технології та  ресурси Інтернету для інформацій-
ного забезпечення екологічних досліджень. 

 +  +  +  

ПР14 Уміти доносити результати діяльності до 
професійної аудиторії та широкого загалу, робити 
презентації та повідомлення. 

+  +  +   

ПР21. Обирати оптимальні методи та інструмент-
тальні засоби для проведення досліджень, збору 
та обробки даних. 

 + + +   + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота №1: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота №2: РН 1.2–2.2 – 20 / 10 балів. 
3. Оцінка роботи на практичних заняттях (виконання розрахункової задачі): РН 1.1–4.2 – 

30 / 15 балів. 
4. Оцінка самостійної роботи (захист доповіді, оформлення звіту): РН 1.2–4.2 – 30 /          

15 балів. 

- підсумкове оцінювання: 
 Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено 
залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. 
Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Min. балів Max. балів Min. балів Max. балів 

Модульна контрольна 
робота 

На практичному за-
нятті всередині та 
наприкінці семестру 

10 20 10 20 

Оцінка роботи на 
практичних заняттях 

На кожному прак-
тичному занятті 5 10 10 20 

Контроль 
самостійної роботи 

Оцінка результатів 
самостійної роботи 
всередині та напри-
кінці семестру 

10 20 5 10 

Сума 25 50 25 50 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ С/Р Конс 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“ Методологія та організація наукового дослідження ” 
1. Науковий метод як методологія пізнання світу. 4    

2. 
Види наукових даних, принципи їх збору та 
представлення.  4   

3. 
Представлення наукової інформації згідно ДСТУ 
3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура та правила оформлювання».   20  

4. 
Порядок організації та здійснення наукової та науково-
технічної діяльності в установах ПЗФ. 4    

5. 
Оформлення щорічного плану заходів з наукової та 
науково-технічної діяльності установи ПЗФ.  4   

6. Складові наукової програми «Літопис природи». 2    
7. Принципи організації наукових полігонів. 2    
8. Оформлення паспортів наукових полігонів.  4   
9. Дослідження абіотичного середовища. 5    

10. 
Представлення метеорологічних, гідрологічних даних 
та опис рельєфу.  4   

11. 
Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та 
фауністичних угруповань.   20  

Консультація    2 
Модульна контрольна робота 1 1    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Представлення результатів наукового дослідження на об’єктах ПЗФ» 

12. 
Дослідження рослинного світу на території об’єкта 
ПЗФ. 5    

13. Формування геоботанічних описів.  4   

14. 
Дослідження тваринного світу на території об’єкта 
ПЗФ. 4    

15. Методи обліку чисельності фонових видів тварин.  4   
16. Ведення календаря природи. 2    
17. Фенокліматична періодизація року.  4   

18. 
Оцінка антропогенного впливу на заповідні 
екосистеми. 2   

 

19. 
Ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних 
систем.  4  

 

20. 
Правила оформлення звітної документації за науковою 
програмою «Літопис природи».   21 

 

21. Оформлення розділу "Літопису природи".   21  
Модульна контрольна робота 2 1    
Консультація    2 
ВСЬОГО 32 32 82 4 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 32 год. 
Практичні заняття – 32 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 82 год. 



8 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні (базові): 

1. Агаянц И.М., Орлов А.Л. Планирование эксперимента и анализ данных. – Москва: ИПЦ 
МИТХТ, 1998. – 143 с. 

2. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 2456-XII, Редакція від 03.07.2020. 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text 

3. Клименко М.О., Фещенко В.П., Вознюк Н.М. Основи та методологія наукових досліджень: 
навч. посіб. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 351 с. 

4. Лукашов Д.В. Методичні вказівки до курсу «Експериментальні методи в екології». – 2020. – 
75 с. 

5. Михалевська Т.В., Ісаєнко В.М., Гроза В.А., Криворотько В.М. Основи статистичного обліку і 
банки інформації в екології: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2017. – 185 с. 

6. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення 
про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та 
національних природних парків» від 29.10.2015 р. №414 Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1444-15#Text 

7. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Програми 
Літопису природи» від 25.11.2002 № 465/430 Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v465_737-02#Text 

8. Огурцов, А.Н. О 39 Основы научных исследований: Учеб.-метод. пособие А.Н. Огурцов. – 
Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с. 

9. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, 
аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 

10. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010. – Москва: Из-во ИНТУИТ, 2010. – 751 с. 
 
Додаткові: 

1. Бибби К., Джонс М., Мареден С. Методы полевых экспедиционных исследований. 
Исследования и учеты птиц: Перевод с английского. – М., 2000. – 186 с. 

2. Бызова Ю.Б., Гиляров М.С., Дунгер В., Захаров А.А. и др. Количественные методы в 
почвенной зоологии. – Москава: Наука, 1987. – 288 с. 

3. Методи ботанічних та геоботанічних досліджень. Навчально-методичний посібник / Укл. О. 
Р.Шелегеда. – Запоріжжя: КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2011. – 32 с. 

4. Настанова з упорядкування мисливських угідь. – К.: Держкомлісгосп України, 2002. – 113 с. 
5. Терентьев П.В., Ростова Н.С. Практикум по биометрии. – Ленинград: Изд-во Ленинградского 

ун-та, 1977. – 152 с. 
6. Хоєцький П.Б. Практикум з мисливствознавства / П.Б. Хоєцький. – Львів: Сполом, 2007. – 64с. 
7. Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В., Цедик В.В. Методи іхтіологічних досліджень. – Херсон: 

Олді, 2019. – 432 с. 
8. Шульц Г. Э. Общая фенология. – Лениград: Наука, 1981. – 188 с 
9. Якубенко Б. Є., Попович С. Ю., Устименко П. М., Дубина Д. В., Чурілов А. М. Геоботаніка: 

методичні аспекти досліджень. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2017. – 368 с. 
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