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1. Мета освітнього компоненту – закріпити знання з видової та екологічної різноманітності 
рослинного світу, на прикладі природних, напівприродних і антропогенних екосистем 
лісостепової України, оволодіти основами польових методів екологічних досліджень рослинних 
популяцій та рослинних угруповань. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору освітнього компоненту: 
Студент має знати:  

- основні типи рослинних угруповань та їхні екологічні особливості;  
- основні методики польових досліджень фіторізноманіття. 

Вміти: 
- використовуючи загальноприйняті методики вміти виконувати геоботанічні описи; 
- визначати та описати флористичне багатство і видову насиченість головних лісових і 

трав’янистих фітоценозів території практики. 
 
3. Анотація освітнього компоненту: 

Навчальна практика є важливим етапом підготовки бакалаврів за спеціальністю 101-
«Екологія». Вона сприяє знайомству студентів з фіторізноманіттям та екологічними 
особливостями рослинних організмів. Навчальна практика проводиться на базі Канівського 
природного заповідника та на кафедрі екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

ННЦ «Інститут біології і медицини» визначає основні цілі, задачі і організаційні форми 
проведення навчальної практики, розробляє і затверджує її програму. Загальний об’єм годин 
складає – 3 кредити (90 годин). Навчальна практика проводиться у другому семестрі навчання 
наприкінці навчального року. Загальне керівництво і науково-методичне консультування, а також 
контроль за виконанням освітніх завдань практики здійснюється керівником практики. 
Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється по закінченні практики у формі 
диференційованого заліку шляхом захисту результатів досліджень, які отримані під час 
проходження навчальної практики. 

 
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: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
фахових: 
ФК20. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища; 
ФК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження 
ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі. 

Програмними результатами навчання є: ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та 
нормування антропогенного навантаження на довкілля; ПР06. Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного різноманіття; ПР10. Уміти застосовувати програмні 
засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 
досліджень; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 
навколишнє середовище; ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології; ПР18. Поєднувати навички 
самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
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інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних; ПР22. Брати участь у 
розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 
 
5. Результати навчання за освітнім компонентом: 
 

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

Форми 
викладання  
і навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 
підсумко-
вій оцінці 

з ОК Код Результат навчання 

1.1 Знати основні типи рослинних 
угруповань та їхні екологічні 
особливості 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики 

Захист результатів 
досліджень, які 

отримані під час 
проходження практики; 
опитування та дискусія 

під час захисту 

10 

1.2 Знати основні методики польо-
вих досліджень фіторізнома-
ніття 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики 

Захист результатів 
досліджень, які 

отримані під час 
проходження практики; 
опитування та дискусія 

під час захисту 

10 

2.1 Вміти використовуючи загаль-
ноприйняті методики виконання 
геоботанічних описів 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики 

Захист результатів 
досліджень, які 

отримані під час 
проходження практики; 
опитування та дискусія 

під час захисту 

10 

2.2 Вміти визначати та описати 
флористичне багатство і видову 
насиченість головних лісових і 
трав’янистих фітоценозів тери-
торії практики 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики 

Захист результатів 
досліджень, які 

отримані під час 
проходження практики; 
опитування та дискусія 

під час захисту 

10 

3.1 Представляти результати 
наукового дослідження у формі 
доповідей з використанням 
сучасних технологій, коректно 
вести дискусію 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики 

Захист результатів 
досліджень, які 

отримані під час 
проходження практики; 
опитування та дискусія 

під час захисту 

10 

4.1 Орієнтуватися в принципових 
питаннях і теоріях сучасної 
екології рослин; проводити 
підбір та аналіз сучасної літе-
ратури за певним екологічним 
напрямком, використовувати її, 
а також програми обробки 
даних для планування, 
отримання й аналізу результатів 
власної науково-дослідної і 
науково-технічної роботи 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики 

Захист результатів 
досліджень, які 

отримані під час 
проходження практики; 
опитування та дискусія 

під час захисту; 
оформлення щоденника 
практики; підготовка 

та оформлення 
матеріалів по практиці 

50 
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6. Співвідношення результатів навчання освітнього компоненту із програмними 
результатами навчання: 

 

Результати навчання освітнього 
компоненту 

 
 
 
 
 
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та 
нормування антропогенного навантаження на довкілля. 

 + +   + 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування 
ландшафтно-біологічного різноманіття. 

+ +     

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології 
та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень. 

  + +   

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє середовище. 

 +    + 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з 
метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 
сфері екології. 

    + + 

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи 
задля отримання результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

    + + 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 
засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

  + +   

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних 
рекомендацій щодо збереження довкілля. 

+ +  + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль): 
1. Захист результатів досліджень, які отримані під час проходження практики: РН 1.1-

4.1 – максимум 30/ мінімум 15 балів. 
2. Опитування та дискусія під час захисту: РН 1.1-4.1 – максимум 30/ мінімум 15 балів.  
3. Оформлення щоденника практики: РН 4.1 – максимум 10/ мінімум 5 балів. 
4. Підготовка та оформлення матеріалів по практиці: РН 4.1 – максимум 30/ мінімум 15 

балів. 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено диференційований 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 
захист результатів досліджень, які отримані під час проходження практики, успішні 
опитування та дискусія під час захисту, оформлення щоденника практики, підготовка та 
оформлення матеріалів по практиці. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання: 

 
Оцінювання виконання програми практики (захист результатів досліджень, які отримані під час 

проходження практики, успішні опитування та дискусія під час захисту, оформлення щоденника 
практики, підготовка та оформлення матеріалів по практиці) проводиться наприкінці практики. 

 

Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення Min. балів Max. балів 

Оцінка роботи керівником 
практики від підприємства 

Наприкінці проходження 
практики на підприємстві 15 30 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 
кафедри 

Перед захистом звіту 30 40 

Захист звіту У терміни, визначені 
дирекцією 15 30 

Сума 60 100 

  

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 освітнього компоненту 

 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Самостійна робота  

1 
Захист результатів досліджень, які отримані під час 
проходження практики 

5 

2 Опитування та дискусія під час захисту 5 
3 Оформлення щоденника практики 20 
4 Підготовка та оформлення матеріалів по практиці 60 

 Всього 90 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Самостійна робота – 90 год. 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Анучин Н.П. Лесная таксация. Учебник для ВУЗов, 5-е издание. – М.: Лесная промышленность, 
1982. – 552 с. 

2. Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений. – М. МГПИ, 1980. – Ч.1. – 110 с. 
3. Доспехов В.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов 

исследований). – М.: Колос, 1979. – 416 с. 
4. Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. – Казань: Изд-

во Казан.ун-та, 1989. – 146 с. 
5. Корчагин А.А. Внутривидовой (популяционный) состав растительных сообществ и методы его 

изучения // В кн.: Полевая геоботаника, т. 3. – Л.: Наука, 1964. – С.63–131. 
6. Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь В.В. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов 

Українського Полісся. – Новоград-Волинський, 2009. – 488 с. 
7. Определитель высших растений УССР. Доброчаева Д.Н., Котов М.И. и др. – К.: Наукова думка, 

1987. – 548 с. 
8. Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов Красной книги СССР. – М., 

1986. – 33 с. 
9. Dombois Dieter Mueller, Ellenberg Heinz. Aims and Methods of Vegetation Ecology. – John Wiley & 

Sons, 1974. – 547 с. 
10. Hill M.O., Mountford J.O., Roy D.B., Bunce R.G.H. Ellenberg's indicator values for British plants. 

ECOFACT Volume 2 Technical Annex. – Huntingdon, Institute of Terrestrial Ecology, 1999. – 46p. 
(ECOFACT, 2a) 

 
Додаткові:  
1. Гандзюра В.П. Екологія (системний підхід): Навчальний посібник. – К.: ВПЦ „Київський 

університет”, 2003. – 96 с. 
2. Гандзюра В.П. Екологія. – К.: «Сталь», 2012. – 390 с. 
3. Горобчишин В.А., Проценко Ю.В. Особливості проведення науково-дослідницьких робіт згідно 

вимог секцій біологічно-екологічного спрямування МАН. Секція «Ботаніка та зоологія». 
Підсекція зоологія// Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками 
(еколого-натуралістичний напрям). – 2013. – С. 22–24. 

4. Еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник / Т.А. Сафранов, О.Р. 
Губанова, Д.В. Лукашов. – Львів: "Новий світ-2000", 2013. – 350 с. 

5. Подобайло А.В., Яненко В.О. Охорона природи: Навчальний посібник до курсу «Охорона 
природи». – К.: ТОФІ КІМЕ, 2014. – 208 с. 

 
 




