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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета набуття здобувачами знань щодо особливостей структури і рівнів біорізноманіття, його значення у природі та практичній 

діяльності людини, а також формування компетентностей оцінки стану біорізноманіття, виявлення загроз його існуванню 
та впровадження заходів щодо збереження 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні  завдання, командна робота 

Специфічні результати 
навчання і форми їх 
контролю 

 розуміння основних функцій та класифікації біорізноманіття / індивідуальні практичні завдання 
 

 здатність оцінювати видовий склад біорізноманіття природних екосистем / індивідуальні практичні завдання, 
презентаційні проєкти 

 

 здатність виявляти фактори, що визначають формування біорізноманіття /  індивідуальні практичні завдання 
 

 здатність виявляти та оцінювати ступінь загрози біорізноманіттю / індивідуальні практичні завдання 
 

 здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження біорізноманіття / 
індивідуальні презентаційні проєкти 
 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 14 годин лекції, 16 годин практичні; модульний контроль (2 модулі);підсумковий 
контроль – залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 
 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 
Компетенції ФК  Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 
 
ФК Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти 
заходи, спрямовані на збереження ландшафтно 
біологічного різноманіття та формування екологічної 
мережі. 
 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 
охорони довкілля та природокористування. 
 
ПР Виявляти фактори, що визначають формування 
ландшафтно-біологічного різноманіття. 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1. Поняття про біорізноманіття, методи оцінки та сучасний стан  

Лекція 1. 
Поняття про біорізноманіття та його 
значення 
 

Практичне 
заняття 1 

(ПЗ 1) 

Класифікація біорізноманіття 
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Рівні організації біорізноманіття. 
Картографування біорізноманіття. 
Гіс-технології  для моніторингу 
біорізноманіття. 
Поняття про ареал. 
Основні центри походження 
рослин.  
Основні центри походження тварин. 
Характеристика державного кадастру 
рослинності України. 
Характеристика державного кадастру 
тваринного світу України. 
 

Лекція 2. Оцінка біорізноманіття ПЗ 2 
Дослідження видового складу 
локальних екосистем 

Лекція 3. 
Флористичне та фауністичне 
районування Землі 

ПЗ 3 

Визначення індексів видового 
багатства та видового різноманіття 
рослин 

Лекція 4. 
Сучасний стан біорізноманіття 
України 

ПЗ 4 

Дослідження рідкісних та зникаючих 
видів флори та фауни регіону  

ПЗ 5 
Аналіз біорізноманіття заповідних 
територій України 

 
Модуль 2. Загрози біорізноманіттю та особливості його збереження 

Лекція 5. 
Характеристика головних загроз 
біорізноманіттю 

ПЗ 6 

Визначення розміру 
відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок незаконного добування 
(збирання) або знищення цінних 
видів біоресурсів 
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Основні положення Конвенції про 
біологічне різноманіття. 
Червона книга України. 
Зелена книга України. 
Основні положення Конвенції про 
збереження мігруючих видів диких 
тварин. 
Основні положення Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни 
і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення. 
Основні положення Всеєвропейської 
стратегії  збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття. 

Лекція 6. 
Особливості охорони борізноманіття 
природних екосистем 

ПЗ 6 
Аналіз основних шляхів збереження 
біорізноманіття в Україні 

    

Лекція 7. 
Міжнародний досвід збереження 

біорізноманіття 
ПЗ 8 

Аналіз міжнародних нормативно-
правових документів у сфері 
збереження біорізноманіття 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

 

Підсумкове оцінювання 
 

100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50 підсумкове тестування 

 
Модульне оцінювання 

 
100 бальна сумарна 

до 50 відповіді на тестові питання 

до 30 відповіді на практичних заняттях 

до 20 результат засвоєння блоку самостійної роботи 
 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися Кодексу академічної доброчесності ДБТУ та вимог, які 
прописані у  Положенні про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати 
гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 
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