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ВСТУП  

 

Анотація 
Смисловим базисом курсу дисципліни «ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є систематизовані та деталізовані 

за напрямком і значимістю сучасні матеріали, в т.ч. авторські, щодо екологічного стану 

території, стану її біорізноманіття, ситуації з охорони природи та оцінки запасів 

природних ресурсів. Все це дозволяє надати здобувачам вищої освіти за спеціальністю 101 

Екологія поглиблений обсяг новітніх даних щодо екологічного стану довкілля та 

сформувати у майбутніх фахівців базисні знання про палеоекологію, еволюцію, 

становлення і наявну фазу існування території, нині поєднану в адміністративних межах 

Миколаївської області.  

Окремо акцентовано увагу про первинний стан, видову структуру і динаміку змін 

біорізноманіття території області, а також ознайомити майбутніх екологів з наявною 

ситуацією по місцевим видам біоти.  

Ключові слова: Північно-Західне Причорномор’я, Миколаївська область, 

екологічний стан земель Миколаївської області, екологія водойм Миколаївської області, 

степовий біом Південного регіону, біокліматичні ресурси, водні ресурси, малі степові 

річки, причорноморські лимани 

 

 

 

Аbstract 
The semantic basis of the course of dissyplin "ECOLOGY, BIODIVERSITY AND 

NATURAL RESOURCES OF MYKOLAIV REGION" is systematized and detailed in the 

direction and significance of modern materials, including author's, regarding the ecological state 

of the territory, the state of its biodiversity, situations on nature conservation and assessment of 

natural resources reserves. All this allows to provide applicants of higher education in the 

specialty 101 Ecology in an in-depth amount of the latest data on the ecological state of the 

environment and to form in future specialists basic knowledge about paleoecology, evolution, 

formation and the existing phase of existence of the territory, now combined within the 

administrative boundaries of the Mykolaiv region. Separately, attention is paid to the primary 

state, species structure and dynamics of changes in biodiversity of the region, as well as to 

acquaint future environmentalists with the existing situation on local biota species.  

Key words: Northwest Black Sea Region, Mykolaiv Region, Ecological State of Lands 

of Mykolaiv Region, Ecology of Reservoirs of Mykolaiv Region, Steppe Biom of the Southern 

Region, Bioclimatic Resources, Water Resources, Small Steppe Rivers, Black Sea Lysmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 

 

Галузь знань - 10 

Природничі науки 

 

За вибором 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів – 1 
Спеціальність  -  101 

Екологія 

 

Освітня програма  - 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

 

Семестр 

Змістових модулів – 3 6-й 6-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

…………………… 

Лекцій 

15 год 6 год 

Індивідуальне дослідне 

завдання – не передбачено, 

але не заперечується, у 

формі оглядової доповіді 

Практичних  

30 год 8 год 

Лабораторних  

- - 

Загальна кількість годин -    

150 год 

Освітній рівень – 

Перший 

 (бакалаврський) 

Самостійна робота  

105 год 136 год 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних –  4 год;  

самостійної роботи 

студента –  6 год. 

Індивідуальні 

завдання – не 

передбачені 

Вид контролю - залік 

Форма контролю: 

усна / комбінована 

 

 

 

 

 



 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 

цілісного уявлення про екологічну самобутність і природні багатства земель нинішньої 

Миколаївщини, про екологічні характеристики та природне біорізноманіття рідного краю 

та деструкційні явища і процеси, що мають прояв і поширення в регіоні. 

Основні завдання навчальної дисципліни передбачають: вивчення екологічних 

характеристик і умов території специфічної частини України, в т.ч. природно-

географічних, історичних, біотичних, біокліматичних і геологічних характеристик, де 

відбувається суспільно-господарча діяльність населення Миколаївської області. 

Важливим завданням дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців із регіональними 

особливостями природоохоронних засад господарчої діяльності, знайомство з основами 

раціонального використання, оптимізації та охорони довкілля.  

   

3.Передумови для вивчення дисципліни 
Передумовами для вивчення дисципліни «ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є дисципліни загально-освітнього 

комплексу – географія, історія України, біологія, хімія, фізика.  

 

4. Очікувані результати навчання 
Вивчення навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРИРОДНІ 

РЕСУРСИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» передбачає формування та розвиток у студентів 

комплексу екологічних знань, умінь та навичок, важливих у їх майбутній професійній 

діяльності. Тож за результатами навчання студент повинен: 

знати:  

прадавню, давню і новітню історію заселення та освоєння земель Нижнього Побужжя, які 

нині є територією Миколаївської області, а також зміни довкілля, що відбулись під 

антропогенним і агрогенним тиском останніх 200 років; 

склад місцевого біорізноманіття та основні біогеографічні закономірності видового складу 

біоти території області; 

основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування в специфічних умовах Миколаївської області; 

основні цілі і завдання екологічно-природоохоронної діяльності в регіоні; 

уміти:  

використовувати базисні методи оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє 

середовище; 

мати уявлення про розрахунки економічних збитків від забруднення навколишнього 

середовища підприємствами виробничої сфери;  

проводити самостійний пошук щодо вибору екологічно та економічно доцільних шляхів 

уникнення збитків підприємств від  шкоди середовищу та непродуктивних витрат на їх 

усунення; 

 

 



 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Природа регіону та її складові 

 

Змістовний модуль 1. Природні ресурси Миколаївської області  

Тема 1. Миколаївська область України. Історія заселення. Географічні та адміністративні 

межі. Населення. Рельєф. Ландшафти. Грунти та їх типологічно-просторова структура. 

Геологічне середовище. Гідрологічна мережа. Сучасний біокліматичний комплекс та його 

характеристики [1]. стр. 4-12; [6]. стр. 74-79; [7]. стр. 26-34. 

Тема 2. Основні характеристики природних ресурсів регіону. Концептуальні підходи 

щодо вивчення природних ресурсів регіону. Класифікація наявних екологічних і 

агроекологічних систем регіону. Підземно-геологічні та гідрологічні ресурси. Обсяги 

використання природних ресурсів. Поняття про нормування використання та нормоване 

обмеження шкоди середовищу. Механізми стабілізації ресурсодобувних галузей [1]. стр. 

24-41;. [12]. стр. 75-84; [13]. стр. 26-43; стр. 72-91; 

Тема 3. Водні, температурні, грунтові, лісові та степові ресурси. Характеристики місцевих 

загальних і специфічних ресурсів. Шляхи їх використання. Перспективи еколого-

раціональної експлуатації. Відновні ресурси та їх використання. [1]. стр. 4-12; [3]. стр. 23-

38; [7]. стр. 111-172;   

 

 

Змістовний модуль 2. Біотичні ресурси області, природне біорізноманіття  

Тема 4. Геоботанічна структура території області. Природна первинна та сучасна 

рослинність Зональна та азональна рослинність. Інтразональні та екстразональні 

флорокомплекси регіону, їх ознаки, особливості, значення. Рослинні угруповання Степу, 

плакорів, плавнів, річкових долин, узбережжя лиманів та морів. Ліси та чагарники. [1]. 

стр. 118-154; 

Тема 5. Зоогеографічна специфіка плейстоцену-голоцену та сучасного періоду. 

Зоогеографічні аспекти території області та їх особливості. Фауністичні комплекси. 

Сучасна фауна регіону – теріофауна, авіафауна. Інтродукції, інвазії та їх значимість. [1]. 

стр. 1559-169; стр. 271-285. 

Тема 6. Іхтіоценози прісноводних і лиманних водойм  на території області. Риби регіону – 

прісноводні, солонуватоводні та морські. Прохідні, напівпрохідні туводні види і форми. 

Сучасних стан іхтіофауни. Інтродуценти. Інвазійні види. Перспективи збереження 

природної іхтіофауни. [1]. стр. 203-229. 

 

Змістовний модуль 3. Антропогенна і агрогенна деструкція природного середовища.  

Тема 7. Природне середовище та природні ресурси степової зони. Степовий біом. 

Біопродуктивність степів. Степові екосистеми, біоценози. Агрогенна трансформація 

Степу та її наслідки. Водно-болотяні, лиманські. Приморські та річково-долинні біотопи і 

їх біота. Угіддя Рамсарської конвенції. [1]. стр. 105-117; 

Тема 8. Антропогенний вплив на середовище області та його основні чинники. Сучасний 

стан природного довкілля на території області та основні загрози. Фактори техногенного, 

кліматичного, урбо-антропогенного впливу на середовище.  Техногенні, агрогенні, хіміко-

токсигенні фактори деструкції довкілля та їх прояв на території Миколаївської області. 

[1]. стр. 290-316; 

 
 

4 Посилання на основну літературу 



 

Тематичний план навчальної дисципліни  

«ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
В т.ч. 

усього 
В т.ч. 

Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Природа регіону та її складові 

Змістовний модуль 1. Природні ресурси Миколаївської області 

Тема 1. Миколаївська область України. Історія заселення. Географічні 

та адміністративні межі. Населення. Рельєф. Ландшафти. Грунти та їх 

типологічно-просторова структура. Геологічне середовище. 

Гідрологічна мережа.  

Сучасний біокліматичний комплекс та його характеристики.  

20 2 4  14 20    20 

Тема 2. Основні характеристики природних ресурсів регіону. 

Концептуальні підходи щодо вивчення природних ресурсів регіону. 

Класифікація наявних екологічних і агроекологічних систем регіону. 

Підземно-геологічні та гідрологічні ресурси. Обсяги використання 

природних ресурсів.  

Поняття про нормування використання та нормоване обмеження 

шкоди середовищу. Механізми стабілізації ресурсодобувних галузей. 

20 2 4  14 20 2   18 

Тема 3. Водні, температурні, грунтові, лісові та степові ресурси. 

Характеристики місцевих загальних і специфічних природних 

ресурсів. Шляхи їх використання. Перспективи еколого-раціональної 

експлуатації. Відновні ресурси та їх використання 

20 2 2  16 20  2  18 

Разом за змістовний модуль 1.   60 6 10  44 60 2 2  56 

Змістовний модуль 2. Біотичні ресурси області, природне біорізноманіття 

Тема 4. Геоботанічна структура території області. Природна первинна 

та сучасна рослинність Зональна та азональна рослинність. 

Інтразональні та екстразональні флорокомплекси регіону, їх ознаки, 

особливості, значення.  

Рослинні угруповання Степу, плакорів, плавнів, річкових долин, 

узбережжя лиманів та морів. Ліси та чагарники.  

20 2 4  14 20  2  18 



 

Тема 5. Зоогеографічна специфіка плейстоцену-голоцену та сучасного 

періоду. Зоогеографічні аспекти території області та їх особливості. 

Фауністичні комплекси.  

Сучасна фауна регіону – теріофауна, авіафауна. Інтродукції, інвазії та 

їх значимість.  

20 2 4  14 20 2   18 

Тема 6. Іхтіоценози прісноводних і лиманних водойм  на території 

області. Риби регіону – прісноводні, солонуватоводні та морські. 

Прохідні, напівпрохідні туводні види і форми.  

Сучасних стан іхтіофауни річок, лиманів та приморської акваторії. 

Інтродуценти. Інвазійні види. Перспективи збереження природної 

іхтіофауни.  

20 2 4  14 20  2  18 

Разом за змістовим модулем 2 60 6 12  42 60 2 4  54 

Змістовий модуль 3. Антропогенна і агрогенна деструкція природного середовища. 

Тема 7. Природне середовище та природні ресурси степової зони. 

Степовий біом. Біопродуктивність степів. Степові екосистеми, 

біоценози.  

Агрогенна трансформація Степу та її наслідки. Водно-болотяні, 

лиманські. Приморські та річково-долинні біотопи і їх біота. Угіддя 

Рамсарської конвенції. 

15 2 4  9 20  2  18 

Тема 8. Антропогенний вплив на середовище області та його основні 

чинники. Сучасний стан природного довкілля на території області та 

основні загрози.  

Фактори техногенного, кліматичного, урбо-антропогенного впливу на 

середовище.  Техногенні, агрогенні, хіміко-токсигенні фактори 

деструкції довкілля та їх прояв на території Миколаївської області. 

15 1 4  10 10 2   8 

Разом за змістовим модулем 3 30 3 8  19 30 2 2  26 

Разом за курсом 150 15 30 - 105 150 6 8  136 

  



 

Теми практичних занять 
 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 

Тема 1. Фізико-географічне районування регіону. Геологічне середовище. 

Гідрологічна мережа. Гідрогеологічні умови. Пошук та знаходження 

необхідної інформації. Картографія та принципи самостійної роботи з 

картографічними матеріалами.  Методи картографічного аналізу 

місцевості. Принципи ГІС-технологій та їх використання. 

2  

2 

Тема 2. Клімат. Методи пошуку та оцінки побічних даних, 

опосередковано спрямованих на визначення палеоландшафтів і 

палеотемператур. Гідрографічна мережа часів плейстоцену та її сучасний 

прояв. Оцінки сучасних змін при порівняльних узагальненнях. Методи 

контролю та прогнозування метеокліматичних процесів і явищ.  

2  

3 

Тема 3. Рельєф. Ландшафти. Методи досліджень рельєфу. Польові обліки 

рельєфу, методи вимірювання показників. Нівеляція рельєфу та шляхи 

оцінки. Класифікація і типи ландшафту. Встановлення структури 

ландшафтів на прикладі реальної місцевості та за картографічними 

даними. Сучасна структура ландшафтів регіону. Особливості досліджень 

та моніторингу мозаїчного агроландшафту. 

2  

4 

Тема 4. Грунти регіон. Методи відбору проб грунту для лабораторних 

досліджень. Метод грунтових профілів. Лес та його дослідження. 

Показники родючості, їх динаміка, облік, перспективи, шляхи 

поліпшення. Дефляція грунтів. Вітрова ерозія, райони вітрової небезпеки. 

Водна ерозія та методи розрахунків потенційної небезпеки. Гумус та його 

дослідження.  

2  

5 

Тема 5. Основні характеристики природних ресурсів регіону. Карто-

схеми природних ресурсів регіону. Типи ресурсів. Облік ресурсів. 

Нормування вилучення та контроль за станом і запасами ресурсів. 

Джерела інформації про стан підземно-геологічних та гідрологічних 

ресурсів. Розрахунки експлуатації ресурсів на основі нормування.  

2 2 

6 

Тема 6. Водні, температурні, грунтові, лісові та степові ресурси. 

Характеристики місцевих загальних і специфічних ресурсів. Обліки та 

розрахунки запасів і можливих режимів вилучення. Системи еколого-

раціональної експлуатації місцевих ресурсів. Облік відновних ресурсів 

регіону та контроль за їх використанням.  

2  

7 

Тема 7. Геоботанічна структура. Принцип геоботанічного зонування та 

його використання в оцінках землі. Плакори, їх ознаки, оцінки, 

значимість. Основні плакорні масиви регіону. Оцінки природного 

фіторізноманіття при польових дослідженнях. Польові методи обліку та 

контролю за станом рослинності.   

2 2 

8 

Тема 8. Зоогеографічна специфіка. Фауністичні комплекси.. Біотопічні 

комплекси. Степова, водна, навколоводна фауна. Методи збору 

інформації. Польові дослідження. Теріофауна та її облік по районам. 

Авіафауна, методи обліку. Облік рукокрилих. Осілі та мігруючі види. 

2 2 

9 

Тема 9. Іхтіоценози. Поняття про ценози. Списки видового складу риб 

регіону. Методи досліджень риб. Польові дослідження. Обліки 

чисельності риби. Сезонні та багаторічні цикли в житті риб регіону. 

Сучасний стан іхтіофауни. Інтродуценти. Інвазійні види. Перспективи 

збереження природної іхтіофауни.  

2 2 

 



 

10 
Тема 10. Степовий біом. Агрогенна трансформація Степу та її наслідки. 

Польові дослідження степових екосистем, агроекосистем, агроценозів 
2  

11 

Тема 11. Кількісні та якісні показники, їх обліки, статистична обробка 

даних, встановлення тенденцій. Рівні агрогенного навантаження та їх 

оцінки. Параметри агрогенної деструкції Степу.  

2  

12 
Тема 12. Лісові насадження в степовій місцевості та їх значимість. 

Методи вивчення структурної організації степових екосистем. 
2  

13 

Тема 13. Методи оцінки стану біорізноманіттю. Методи польових 

досліджень. Трансекти, дослідні майданчики, метод випадкової вибірки. 

Статистичні методи оцінки достовірності даних та результатів їх аналізу.  

2  

14 

Тема 14. Кореляційні методи. Факторний аналіз. Оцінка видового 

багатства та видової різноманітності Ю. Одума та Меггарана. Методи 

оцінки біорізноманіття за Сімпсоном, Мергалефом, Макінтошом). 

2  

15 

Тема 15. Перспективи еколого-раціональної експлуатації природних 

ресурсів Миколаївської області в світлі принципів та рекомендацій 

концепції сталого розвитку.  

2  
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Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна Заочна 

1.  

Миколаївська область України. Географічні та адміністративні 

межі. Населення. Структура районів, їх адміністративні та 

екологічні особливості. 

2 3 

2.  

Фізико-географічне районування регіону. Геологічне середовище. 

Гідрологічна мережа. Гідрогеологічні умови.  

Палеоекологія та палеогеографія регіону Палеоклімати. Клімат. 

2 3 

3.  
 Плейстоцен і голоцен регіону. Основні кліматичні періоди. 

Сучасна динаміка кліматичних коливань та їх значимість. 
2 3 

4.  

 Формування Чорного моря. Зміни рівня моря та їх впливи на 

суходільні екосистеми. Екологічна сутність шельфової зони та її 

роль для регіону.  

2 2 

5.  
Рельєф. Ландшафти. Рельєф та його специфіка в регіоні. Головні 

рельєфні зони. 
2 2 

6.   Класифікація і типи ландшафту. Структура ландшафтів. 3 2 

7.  
Ландшафтоутворюючі фактори. Сучасні ландшафти регіону. 

Мозаїчний агроландшафт та його екологічні особливості. 
2 2 

8.  
Грунти регіону. Сучасний стан грунтового покриву. Ерозійні 

процеси та явища. Типологічна структура грунтів регіону. 
2 2 

9.  
Родючість та врожайність грунтів, фактори врожайності. Гумус та 

його динаміка.  
3 3 

10.  Геоботанічна структура. Зональність регіону. Лісистість 2 2 

11.  
Природна первинна та сучасна рослинність Принципи 

геоботанічного районування. Зональна та азональна рослинність 
2 2 

12.  
Інтразональні та екстразональні флорокомплекси регіону, їх ознаки, 

особливості, значення. 
2 3 

13.  

Зоогеографічна специфіка. Фауністичні комплекси. Фауна 

плейстоцену-голоцену. Сучасна фауна регіону. Зоогеографічні 

аспекти території та їх особливості. 

3 2 

14.  
Теріофауна. Авіафауна. Значення окремих видів та стан їх 

популяцій. 
3 2 

15.  
Сезонна і багаторічна чисельність. Інтродукції, інвазії та їх 

значимість.  
1 2 

16.  
Іхтіоценози. Риби регіону – прісноводні, солонуватоводні та 

морські. Прохідні, напівпрохідні туводні види і форми. 
3 4 

17.  

Динаміка вилову в ХХ сторіччі. Сучасних стан іхтіофауни. 

Інтродуценти. Інвазійні види. Перспективи збереження природної 

іхтіофауни.  

2 4 

18.  
Степовий біом. Агрогенна трансформація Степу та її наслідки. 

Степ, як цілісна категорія. Екологія степу. 
3 4 

19.  
Роль копитних в кругообігу речовини та енергії. Біопродуктивність 

степів. Степові екосистеми, біоценози. Степовий біом. 
3 4 

20.  
Принципи і механізми функціонування степових екосистем. 

Саморегуляція степів. 
3 4 

21.  
Антропогенна деструкція навколишнього середовища регіону. 

Охороняємі території. Навколишнє середовища та його складові. 
2 4 

22.  
Механізми самостабілізації. Сукцесії та відновлення. Деструкції та 

їх типологічні види. Фактори антропогенної деструкції. 
3 4 



 

23.  
Техногенні фактори, хіміко-токсигенні фактори. Шляхи оцінки, 

обліку та протидії.  
2 3 

24.  

Поняття про раритетні види. Необхідність охорони видів і 

середовища їх існування. Види охороняємих територій. Біосферні 

заповідники, регіональні заповідники, природні парки, заповідники, 

заказники. Режим заповідності та його особливості. 

2 3 

25.  
Визначення поняття  біорізноманіття. Біорізноманіття, як 

фундамент духовного і фізичного здоров’я нації. 
3 3 

26.  
Світові екологічні проблеми сучасності, та їх вплив на складові 

компоненти біосфери. Конвенція про біологічне різноманіття. 
3 3 

27.  
Приклади втрати об’єктів біорізноманіття в регіоні Рівні організації 

біорізноманіття. Склад і рівні біорізноманіття.  
2 3 

28.  

Генетична значимість біорізноманіття та рівні його організації. 

Структурні одиниці генотипу (популяції, організми, хромосоми, 

гени, нуклеотиди), організменний (царства, типи, родини, роди, 

види, підвиди, популяції). 

3 4 

29.  

Екологічна сутність біорізноманіття та їх територіальні 

особливості. Рівні біорізноманіття (біоми, біорегіони, ландшафти, 

екосистеми, місцезростання, еконіші, популяції, організми). 

2 3 

30.  
Показники різноманіття біологічних видів. Природа регіону як 

унікальний біокомплекс 
 3 

31.  

Палеоекологічне та сучасне багатство таксонів в межах регіону. 

Таксономічна різноманітність біоти Степу. Показники типовості 

(репрезентативності). Показники унікальності. Показники цінності. 

4 4 

32.  

Світовий методологічний досвід щодо екологічної оцінки стану і 

загроз місцевому і регіональному біорізноманіттю. Системна, або 

інтегративна методологія досліджень і оцінки. Переваги і недоліки. 

3 4 

33.  

Методологічні засади досліджень, моніторингу, одноразових 

обліків та системного аналізу. Методологія польових досліджень 

біорізноманіття та оцінки їх узагальнень 

2 3 

34.  
Методи оцінки стану біорізноманіттю. Методичні підходи до 

статистичної оцінки основних загроз біорізноманіттю регіону. 
3 3 

35.  

Оцінка різноманітності різних рівнів і масштабів по Уіттекеру. 

Таксономічна структура біотичних суспільностей. Оцінка видового 

багатства та видової різноманітності Ю. Одума та Меггарана. 

Методи оцінки біорізноманіття за Сімпсоном, Мергалефом, 

Макінтошом). 

3 3 

36.  

Структура і організація галузей, які експлуатують природні 

біотичні ресурси регіону. Шляхи розширення і межі 

експлуатаційних запасів біоти. 

3 4 

37.  

Особливості промислового рибальства та його перспективи. 

Мисливське господарство і шляхи його розвитку. Розведення диких 

тварин та форми їх експлуатації. 

3 3 

 Разом 105 136 

 



 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання за 

дисципліною «ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» передбачено:  

• екзамени;  

• стандартизовані тести;  

• студентські презентації та виступи на наукових заходах;  

• інші види індивідуальних та групових завдань.  

  

7. Форми поточного та підсумкового контролю 
Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю 

і оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

У проміжних оцінках студент може набрати від 61 балів до 100 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в 

дискусіях; виконання завдань та інше).   

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання на практичних заняттях  
 

Бали Критерії оцінювання 

2 

Практична робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, студент 

чітко розуміє поставлені завдання та цілі завдання, вміло користується 

методичними рекомендаціями та інструктивними настановами. Здатен самостійно 

використовувати рекомендовані методи статистичної обробки отриманих 

результатів і формулювати висновки.  

1,5 

Практичне робота виконана у встановлений термін. Студент виконує роботу згідно 

з інструкцією, іноді після консультації викладача; самостійно описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить відповідні висновки.   

1,0 

Практична робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; неточно і 

не повністю описує свої спостереження; повільно складає звіт, що містить 

неточності у висновках та помилки.  

0,5 

Практична робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує завдання згідно з інструкцією; складений звіт містить чисельні неточності 

у висновках та суттєві помилки.  

0 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент не може 

самостійно виконати роботу. Складений звіт містить значні неточності у 

висновках та грубі помилки. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів  

(15 занять  по 2 бали). 
 



 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання на практичних заняттях при усному опитувані 
 

Бали  Критерії оцінювання 

2,0 

Студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з 

викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі навчального 

матеріалу та нормативних документів. При виконанні практичного завдання 

студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені 

навчальною програмою. 

1,5 

Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у 

відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але 

мають місце окремі неточності. 

1,0 

Теоретичні запитання розкрито з певними неточностями. При виконанні 

практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 

матеріал, припускає помилки. 

0,5 

Теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими помилками. При 

виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості 

помилок та зустрічається зі значними труднощами. 

0 
Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати практичні завдання, 

не виявляє здатності до викладення думки на елементарному рівні. 
 

 

Поточний модульний контроль у формі письмового чи усного 

тестування 
 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал зарахування 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Форми контролю та розподіл балів за ними  
 

№ 
Форма контролю  

Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Виконання практичних завдань  15х3 бали = 45 балів 3х10=30 балів 

2 Усна відповідь при опитуванні на 

практичних заняттях   
15х3 балів = 45 балів 4х9=36 бали 

3 Контрольні за результатами самостійного 

опрацювання матеріалу  
- 1х10=10 балів 

4 Тестовий контроль на лекціях 5х2 бали =10 балі 3х8=24 бали 

 Разом (максимум) 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

(розподіл балів за змістовними модулями і видами навчальної роботи) 

 
 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 

 

Практична робота 10 Практична робота 10 

Усне опитування  10 Самостійна робота   10 

ЗМ2 

 

Практична робота 10 Практична робота 10 

Усне опитування  10 Самостійна робота   10 

3М3 
Практична робота 10 Практична робота 10 

Усне опитування  10 Самостійна робота   10 

Додаткові 

форми оцінки 

Тести на лекціях 10 Тести на лекціях 10 

Контроль 

самостійної роботи  
20 

Реферати, презентації, 

доповіді  
20 

Всього поточних оцінок, балів 61 – 100 
Всього поточних 

оцінок, балів 
61-100 

 

 

9. Засоби навчання  
У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються: 

1. Підручники та навчальні посібники  

2. Лекційні матеріали на електронних носіях 

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях 

4. Грунтові та екологічні медіакарти України  

5. ГІС-послуги офіційного сайту 

6. Фото та відеоматеріали  

Для поглибленого вивчення дисципліни плановано проводити окремі практичні 

заняття в парку «Перемога» та на полях прилеглої до Університету території та ін. 

Постійно для роз’яснення найбільш складних питань за курсом дисципліни та підвищення 

якості знань студентів передбачено індивідуальні консультації викладача за розкладом 

кафедри. 

За необхідності для проведення контрольних заходів оцінки рівня засвоєння 

матеріалу кожного окремого змістового модуля можливо проведення письмових 

контрольних та індивідуальних тестових контролів. 
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ДОДАТОК 2  

 

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни 

«АГРОЕКОЛОГІЯ»  

  

Сутність внесених змін:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни «Агроекологія» 

розглянуто на засіданні кафедри назва кафедри Протокол №___ від 

«___»___________202.. р.  

  

Завідувач кафедри   

  

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни «Агроекологія» узгоджено 

з гарантом освітньої програми _________________________......202.. р. 

 

Гарант освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», доктор біологічних наук, професор  

                                                           _______________________Наконечний І.В.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


