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1. Мета освітнього компоненту – закріпити у здобувача освіти навички володіння сучасними 
методами та методичними прийомами планування та проведення наукового дослідження, 
аналітичної оцінки результатів досліджень, що проводяться у різних галузях екології та/або у 
певній природоохоронній галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі, а також 
можуть бути застосовані у суміжних із екологією галузях таких як раціональне 
природокористування, екобезпека. 

2. Попередні вимоги до опанування освітнього компоненту: 
1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом навчальних дисциплін, 

які викладаються студентам освітнього рівня «Бакалавр». 
2. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом навчальної дисципліни 

«Методи сучасних екологічних досліджень». 
3. Знання теоретичних основ хімії, генетики, цитології та гістології, зоології, ботаніки, 

мікробіології, вірусології, фізіології, біофізики тощо. 
4. Знання базових принципів основних екологічних методів. 
5. Вміння застосовувати профільне лабораторне обладнання та/або реагенти для проведення 

експериментального дослідження у певній галузі екології з метою вирішення конкретної 
науково-практичної задачі. 

6. Володіти елементарними навичками цільового застосування лабораторного обладнання та/ або 
реагентів. 

7. Володіти елементарними навичками планування та проведення експериментального 
дослідження у певній галузі екології з метою вирішення конкретної науково-практичної задачі. 

8. Володіти елементарними навичками проведення аналітичної оцінки результатів досліджень, що 
проводяться у різних галузях екології та/або у певній біологічній сьомий галузі для вирішення 
конкретної науково-практичної задачі. 

3. Анотація освітнього компоненту: 
Виробнича практика – обов’язковий компонент освітньо-наукової програми «Екологія», 

спрямований на набуття студентом професійних та загальних компетентностей. Під час 
виробничої практики студент повністю або частково виконує функціональні обов’язки працівника 
відповідного фаху і рівня та вирішує реальні завдання. Структура виробничої практики залежить 
від змісту практичного навчання за певною спеціалізацією і забезпечує виконання основних 
професійних функцій тих посад, на які може претендувати студент після здобуття відповідного 
освітнього ступеня. Практична підготовка здобувачів освіти проводиться з урахуванням 
компетентнісного підходу на базах практики Інституту, в наукових установах, на підприємствах, в 
організаціях, в закладах освіти України та інших країн. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1) оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці 
в галузі їх майбутньої професії; 2) формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок 
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих 
умовах; 3) виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності; 4) розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення прикладних 
завдань; 5) формування навичок роботи в команді; 6) підвищення здатності до працевлаштування; 
7) отримання здобувачем освіти досвіду роботи, необхідного для присвоєння професійної 
кваліфікації.  
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
(сьомий рівень НРК України), 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; 
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загальних:  
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
фахових: 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук. 
Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідно для аналізу та 
прийняття рішень в сфері екології, охорон довкілля та оптимального природокористування; ПР05. 
Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля; ПР10. 
Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного 
забезпечення екологічних досліджень; ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 
формальної освіти та самоосвіти; ПР21. Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 
проведення досліджень, збору та обробки даних. 
 

5. Результати навчання за освітнім компонентом: 
Результат навчання 

(згідно освітньої програми) 
(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  

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з ОК 

Код Результат навчання 

     

1.1 Розуміти особливості застосування  
основних екологічних законів, правил та 
принципів охорони довкілля та 
природокористування під час вирішення 
наукових і соціальних проблем. 

Консультації 
наукового керівника 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист 

практики 

10 

1.2 Усвідомлювати наукову специфіку 
теоретичної та практичної проблематики 
у сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Консультації 
наукового керівника 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист 

практики 

10 

2.1 Уміти застосовувати комп’ютерні 
програми (статистичні, геоінформаційні, 
пошукові) з метою отримання новітніх 
даних та аналізу результатів екологічних 
досліджень. 

Самостійна робота за 
місцем проведення 

практики 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист 

практики 

10 

2.2 Здійснювати кооперацію з виробничими 
та муніципальними організаціями з 
метою оптимізації та екологізації їх 
роботи, а також вирішення екологічних 
проблем, пов’язаних із їх роботою. 

Самостійна робота за 
місцем проведення 

практики 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист 

практики 

20 

2.3 Застосовувати природоохоронні заходи з 
усвідомленням відповідальності науков-
ця, пов’язаної з сучасними загрозами 
природі та необхідністю нормального 
функціонування  суспільства. 

Самостійна робота за 
місцем проведення 

практики 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист 

практики 

10 

3.1 Здійснювати постійне вдосконалення 
професійних якостей та підвищувати 
науковий та комунікаційний рівень з 
метою розвитку отриманих навичок 
еколога-дослідника. 

Самостійна робота за 
місцем проведення 

практики 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист 

практики 

20 

4.1 Використовувати оптимальні методи та 
обладнання для проведення наукових 
досліджень, збору та обробки даних. 

Самостійна робота за 
місцем проведення 

практики 

Звіт за практикою, 
підготовка доповіді 

/ презентації, 
публічний захист  

20 
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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 2.3 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 
охорони довкілля та природокористування. 

+ +   +   

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми 
в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 
рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 

+ + 

 
+ + +  + 

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

+  + + +  + 

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

+  
 

+ +  +  

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 
формальної освіти та самоосвіти. 

     +  

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

  +    + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Оцінка виконання програми керівником практики (звіт за практикою, підготовка доповіді / 

презентації): РН 1.1-4.1 – 60 балів / 30 балів. 

2. Захист звіту за практику: РН 1.1-4.1 – 40 балів / 20 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 
оформлення щоденника практики, підготовка та оформлення звіту по практиці, отримання 
оцінки практики від її керівника, захист звіту про практику. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 
програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовка та оформлення звіту 
згідно вимог, оцінювання практики її керівником, підготовка та оформлення випускної 
кваліфікаційної роботи) 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). 
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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 

 
№  
п/п 

Номер і назва виду роботи 
Кількість годин 

Самостійна робота 
 

1 
Виконання студентом усіх передбачених 
програмою практики завдань 

38 

2 Оформлення щоденника практики 2 

3 Підготовка та оформлення звіту практик 8 

4 
Підготовка та оформлення випускної 
кваліфікаційної роботи 

70 

5 Захист звіту про практику 2 
 ВСЬОГО 120 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Самостійна робота – 120 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 
 

1. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем СПб.: Наука, 2000. - 
147 с. 

2. Арнольд В.И. Теория катастроф. Серия "Синергетика: от прошлого к будущему". Изд. 6. URSS, 
2009. – 136 с. 

3. Афанасьев С. А., Гродзинский М. Д. Методика оценки экологических рисков, возникающих 
при воздействии источников загрязнения на водные объекты. – К.: АйБи, 2004. – 59 с. 

4. Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах / Под редакцией А.Ф. Алимова и 
Н.Г. Богуцкой. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – 436 с. 

5. Буравльов Є.П. Основи сучаснеої екологічної безпеки.–К., 2000. –235с. 
6. Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. – М.: Наука, 1965. – 278 с. 
7. Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими 

металами. – К.: Обрії, 2002. – 248 с. 
8. Гандзюра В.П. Екологія. – К.: Сталь, 2012. – 390 с. 
9. Сафранов Т.А., Губанова О.Р., Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи 

природокористування. – Львів: "Новий світ", 2013. – 300 с. 
10. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. А. Негадайло 

та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 330 с. 45 
 

Додаткові: 
1. Белецкий В.И., Виноградов А.К., Зайцев Ю.П., Филипенко В.Е. О возможности 

использования лабораторных морских экосистем в водной токсикологии //Науч. докл. 
высш. шк. Биол. науки. – 1982.– № 2.– С. 65–70. 



7 
 

2. Брагинский Л.П. Биопродукционные аспекты водной  токсикологии //Гидробиол. журн.– 
1988.–24.– № 3.– С. 74–83. 

3. Брагінський Л.П. Теоретичні передумови (загальні концепції токсиколо-гічної 
гідроекології) //Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень.– Львів: Світ, 
1995.– С. 7-37. 

4. Водна рамкова директива ЄС 200/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення. – К., 2006. – 240 
с. 

5. Гандзюра В.П., Грубінко В.В. Концепція шкодочинності в екології. Монографія. – Київ-
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с. 

6. Гаузе Г.Ф. Борьба за существование. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. 
– 160 с. 

7. Гиляров А.М. Динамика численности пресноводных планктонных ракообразных. – М.: 
Наука, 1987. – 192 с. 

8. Емельянова  Л.В. Популяционный мониторинг как основа определения состояния водных 
экосистем //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.– К.: Ніка-Центр, 2001.– Т.2.– С. 616-622. 

9. Екологічна токсикологія. Підручник для слухачів та студентів системи перепідготовки та 
підвищення кваліфікації.– К.: АТ Столиця, 1998. –204 с. 

10. Жукинський В.М. Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно 
якості поверхневих вод //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.– Київ: Ніка-Центр, 2001.– Т. 
2.– С. 579 – 585. 

11. Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних 
екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на приклад молюсків) : 
автореф. дис. д.б.н.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ 
"Інститтут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка . – Київ, 
2011. – 36 с. 

12. Максимов В.И. Ранговый метод оценки сходства сообществ при анализе состояния 
экосистемы // Тр. Междунар. Симпоз. «Экологические модифика-ции и критерии 
экологического нормирования» – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – С. 329-338. 

13. 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. 352 с.  

14. Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник.– К., 2001.–728с. 
15. Скопецька О.В.Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі “грунт-

рослина” та прогнозування ступеня забруднення агроценозів: Автореф. дис....канд. біол. 
наук.– К., 2001.– 20 с. 

16. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод.– К.: Ніка-Центр, 2001.– 264 с. 
17. Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П. Тяжёлые металлы во внешней среде 

//Современные гигиеничечские и токсикологические аспекты.– Минск: Навука і техніка, 
1994.– 285 с. 

18. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. /под ред.И.С.Енюкова. – 
М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с. 

19. Alcock N.T. Animal behavior: An evolutionary approach. Sunderlrnd, Mass.: Sinauer Associates, 2009. - 
546 p. 

20. Matthews R. W., Matthews J. R. Insect Behavior. – London, N-Y.: Springer, 2010.  – 519р. 
21. Reznikova Z. Animal Intelligence: From Individual to Social Cognition. -  Cambridge:  Cambridge 

University Press, 2007. – 488p.  
22. Williams W.T., Lance G.N. Logic of computer-based intrinsic classification //Nature. – 1993. V. 

207. – P. 159-161. 

http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521825047



