
 



 
 
 
 
 

 



1. Мета освітнього компоненту – формування знань та навичок, необхідних для 
дослідження на картографування екологічного стану окремих ландшафтів, характерних для 
території обраного регіону (району), джерел негативного впливу на них, ступеню їх 
антропогенного перетворення та його екологічних наслідків, формування здібностей 
обґрунтування шляхів поліпшення стану навколишнього природного середовища, виконання 
конкретного наукового дослідження з актуальної екологічної тематики. 
 
2. Попередні вимоги до опанування освітнього компоненту: 
Студент має знати:  

- типи головних зональних та азональних ландшафтів у природних зонах та гірських 
районах України та розуміти закономірності їх структури, просторового, часового та 
екологічного розподілу, їхні екологічні функції; 

- головні закономірності динаміки ландшафтів і вплив на цей процес глобальних типів 
антропогенного навантаження, закономірності антропогенної трансформації ландшафтів; 

- роль ключових геосистем в екологічних взаємозв’язках у природі та у підтриманні 
екологічної рівноваги на прикладі елементарних геосистем у ландшафтах України. 
Студент має вміти: 

- збирати первинні дані про геосистеми та аналізувати закономірності їх просторового 
розподілу з використанням геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування; 

- аналізувати та оцінювати найважливіших елементів та речовин, а також енергії у 
нижчих ландшафтних одиницях та пов’язаних з ними екосистемах; 

- складати прості екологічні прогнози для геосистем у елементарних ландшафтних 
одиницях на основі зібраних та проаналізованих даних; 

- застосовувати отримані знання і вміння щодо системних взаємозв’язків елементарних 
ландшафтних одиниць у природному та антропогенно-трансформованому середовищі для 
вирішення актуальних задач в екології, природоохоронній діяльності, раціональному 
природокористуванні. 

 
3. Анотація освітнього компоненту: 

Навчальна практика з ландшафтної екології є важливим етапом підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 101-«Екологія». Вона сприяє знайомству студентів із методами 
дослідження екологічного стану компонентів ландшафту, а саме гірських порід, кліматичних,  
гідрологічних та ґрунтових умов, тваринного та рослинного світу. Навчальна практика 
акцентує увагу на дослідженні умов та закономірностей формування та динаміки 
екологічних ситуацій в межах окремих природно-територіальних комплексів. Студенти 
отримують практичні навички у картографуванні екологічного стану природно-
територіальних комплексів, проведення екологічних досліджень на рівні фацій, урочищ 
місцевостей. Важливою складовою навчальної практики з ландшафтної екології є 
проведення інвентаризації джерел забруднення та складання відповідних звітів та карт, 
картографування ареалів забруднення територій, оцінка екологічного стану ландшафтів 
території дослідження, проведення цільових індивідуальних та колективних екологічних 
досліджень. 

Загальною метою усіх навчальних практик, що проходять студенти під час навчання, є 
закріплення теоретичних і науково-методичних знань, здобутих під час опановування 
теоретичного блоку загальної програми за відповідною спеціальністю. Зокрема, під час 
навчальної практики з ландшафтної екології студенти кафедри екології та зоології 
використовують фундаментальні знання, набуті при вивченні нормативних курсів «Основи 
екології та неоекології», «Екологія тварин», «Екологія рослин», «Моніторинг довкілля», 
«Екологічна безпека» тощо. Навчальна практика створює базу для виконання завдань 
виробничої практики, виконання своїх професійних функцій та типових задач на робочому 
місці.  

 



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

освіти), галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101-Екологія освітній компонент 
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 проведення досліджень на відповідному рівні; 
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
фахових: 
ФК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища 
та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 
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 Виявити 
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; ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та 
муніципальними відходами; 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. 

В результаті успішного проходження виробничої практики студент повинен: 
знати:  
- основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування; 
вміти: 
- оцінювати вплив процесів техногенезу на стан ландшафтів і природно-територіальних 

комплексів в цілому та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 
- формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в сфері екології; 
- виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття; 
-  обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних 
встановлювати інформаційні зв’язки: 
- брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля; 
діяти самостійно та відповідально: 
- підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти; 
- поєднувати навички самостійної та командної роботи. 

 



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 
підсумковій 
оцінці з ОК Код Результат навчання 

1.1 Знати основи охорони довкілля та 
раціонального природокористування 

Консультації 
керівника практики, 
самостійна робота 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри, тестові запитання, 
захист звіту з навчальної 

практики  

20 

2.1 Оцінювати вплив процесів техно-
генезу на стан ландшафтів і природно-
територіальних комплексів в цілому та 
виявлення екологічних ризиків, 
пов’язаних з виробничою діяльністю 

Консультації 
керівника практики, 
самостійна робота 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри, тестові запитання, 
захист звіту з навчальної 

практики 

20 

2.2 Уміти виявляти фактори, що 
визначають формування ландшафтно-
біологічного різноманіття 

Консультації 
керівника практики, 
самостійна робота 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри, тестові запитання, 
захист звіту з навчальної 

практики 

20 

2.3 Уміти формувати ефективні комуніка-
ційні стратегії з метою вирішення 
проблем у сфері екології та охорони 
природи 

Консультації 
керівника практики, 
самостійна робота 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри, тестові запитання, 
захист звіту з навчальної 

практики 

10 

2.4 Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для прове-
дення досліджень, збору та обробки 
даних 

Консультації 
керівника практики, 
самостійна робота 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри, тестові запитання, 
захист звіту з навчальної 

практики 

10 

3.1 Брати участь у розробці проектів і 
практичних рекомендацій щодо 
збереження довкілля 

Консультації 
керівника практики, 
самостійна робота 

Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри 
10 

4.1 Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти 

Самостійна робота  Оцінка звітної документації 
керівником практики від 

кафедри 
5 

4.2 Продемонструвати навички само-
стійної та командної роботи 

Самостійна робота  Оцінка роботи керівником 
практики 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Результати навчання освітнього 
компоненту 

Програмні  
результати навчання 

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 

ПР05. Знати концептуальні основи 
моніторингу та нормування антропо-
генного навантаження на довкілля. 

+ +       

ПР06 Виявити 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. 

 +     +  

ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на 
оптимальне управління та поводження з 
виробничими та муніципальними 
відходами. 

 +    +   

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. 

 +    +  + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль): 
1. Оцінка роботи керівником практики: РН 1.1-4.2 – максимум 40 / мінімум 20 балів. 
2. Володіння матеріалом (студент правильно відповів на всі тестові запитання): РН 

1.1-2.4 – 40 /20 балів. 
3. Захист звіту з навчальної практики: РН 1.1-2.4 – 20 / 10 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) є 
оформлення щоденника практики, підготовка та оформлення звіту по практиці, отримання 
оцінки практики від її керівника, рішення тестових запитань, захист звіту про практику. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання: 

 

Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення 

Min. балів Max. балів 

Оцінка роботи керівником 
практики 

Наприкінці проходження 
практики 20 30 

Оцінка звітної документації 
керівником практики Перед захистом звіту 5 10 

Проходження тесту Перед захистом звіту 25 40 

Захист звіту У терміни, визначені 
дирекцією 

10 20 

Сума 60 100 

 
Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовка та оформлення 
звіту згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по 
закінченні практики із урахуванням специфіки спеціалізації. Захист звіту про практику 
проводиться перед комісією за участю керівника практики від кафедри наприкінці або по 
закінченні практики із урахуванням специфіки спеціалізації (оцінюється доповідь та 
презентація, логічність та коректність викладання, відповідність меті та завданням практики, 
обґрунтування обраної теми, аргументованість відповідей на запитання). 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

  



8. Структура освітнього компоненту 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Самостійна робота 
 

1 
Виконання студентом усіх передбачених 
програмою практики завдань 

85 

2 Оформлення щоденника практики 10 
3 Підготовка та оформлення звіту практик 20 
4 Проходження тесту 2 
5 Захист звіту про практику 3 

 Всього 120 
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