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ВСТУП 

 

Природа і суспільство, взаємно впливаючи один на одного, складають 

єдину динамічну систему, що саморозвивається, джерело розвитку якої полягає 

в самому процесі взаємодії. При взаємодії людини з природним середовищем 

відбувається вилучення з нього всього необхідного для життєдіяльності 

людини, яка вживає, пристосовує, переробляє природні об’єкти з урахуванням 

своїх потреб.  

На сучасній стадії взаємодії природи і суспільства є очевидним, що для 

збереження природного середовища та існування самого життя на Землі 

необхідні нові підходи до організації виробничої діяльності, при якій не будуть 

порушуватися природні кругообіги речовини й обмінно-енергетичні процеси в 

біосфері. В сучасних умовах господарювання роль підсистем управління 

людськими ресурсами надзвичайно важлива, зважаючи на гостроту проблеми 

обмеженості матеріальних ресурсів, ефективність процесів залучення та 

використання яких, значною мірою, залежить від людського фактора. 

Вивчення дисципліни «Природні ресурси екосистем степової зони», в 

першу чергу, передбачає ознайомлення здобувачів з комплексним підходом до 

екологічних проблем, спрямованим на розвиток і реалізацію компетентностей, 

необхідних для досягнення стратегічних цілей раціонального невиснажливого 

використання природних ресурсів. Зміст дисципліни  спрямований на 

теоретичне обґрунтування та практичну інтерпретацію стратегічних 

інструментів, моделей, підходів тощо, використання яких дозволить майбутнім 

фахівцям успішно реалізовувати стратегічне управління природними 

ресурсами. 

Основна мета викладання дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів та науковців системних знань і розуміння процесів стратегічного 

управління невиснажливим користуванням та відновленням природних 

ресурсів. В центрі уваги головні глобальні та регіональні екологічні проблеми 

природних та напівприродних екосистем. 

Основними завданнями викладання дисципліни є: 

- навчитися аналізувати та оцінювати стан природних ресурсів, визначати 

доцільність, можливість та особливості використання різних видів природних 

ресурсів та оцінювати ймовірний вплив екологічних факторів на компоненти 

природи, знаходити шляхи вирішення основних проблем;  

- оволодіти концептуальними основами стратегічного управління 

природними ресурсами; 

- отримати навики обґрунтування оптимальних напрямків здійснення 

природоохоронної діяльності; 

- оволодіння навичками мислення та розроблення пропозицій щодо 

удосконалення управління природними ресурсами в ході надання екосистемних 

послуг та господарської діяльності. 

Формування мислення, знань і навичок студентів здійснюється в ході 

лекційних і практичних занять та самостійної роботи. 
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1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

1.1. Компетенції аспірантів, які формуються в результаті засвоєння  

дисципліни 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних 

і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої 

діяльності, спрямованої на одержання нових знань та 

(або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля  та оптимізації 

природокористування. 

ФК06. Здатність обирати адекватні методи для 

ефективного вирішення конкретних наукових та 

науково-практичних задач у галузі екології. 

ФК07. Здатність використовувати сучасні досягнення 

в галузі екології при вирішенні регіональних проблем. 

 

1.2. Програмні результати навчання 

ПР01. Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  

та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР02. Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР04. Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового 

методу пізнання. 

ПР06. Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та 

моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових.  
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2. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ 

з/п 

Номер і назва теми 

Форма навчання 

денна, кількість 

годин 

Форма навчання 

заочна, кількість 

годин 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

-

сь
к
і 

са
м

о
ст

ій
-

н
а 

р
о
б
о
та

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

-

сь
к
і 

са
м

о
ст

ій
-

н
а 

р
о
б
о
та

 

2 семестр 

1 Тема 1. Фізико-географічні умови 

формування природних ресурсів 

екосистем степової зони. 

1 1 8   10 

2 Тема 2. Історія вивчення та 

сучасний стан природних ресурсів 

степової України. 

1 1 8   10 

3 Тема 3. Основні риси рослинного 

покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові 

біогеоценози,  природні і штучні 

ліси, прибережно-водні та галофітні  

біотопи. 

2 1 10 1  10 

4 Тема 4. Екологічні проблеми 

екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і 

суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття. 

2 1 8 1 1 10 

5 Тема 5. Адвентизація і 

синантропізація в екосистемах 

степового Придніпров’я. 

2 1 8   10 

6 Тема 6. Шляхи відновлення 

екологічної рівноваги екосистем 

степової України: відновлення 

ландшафтів, порушених в процесі 

господарської діяльності, 

рекультивація земель.  

2 1 10 1 1 12 

7 Тема 7. Червонокнижні   списки 

рослин і тварин,  заповідні території 

та природно-заповідні фонди 

степової України. 

2 1 8   10 

8 Тема 8. Побудова екомережі 

степової України. 

2 1 8 1  12 

 ВСЬОГО 14 8 68 4 2 84 
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3. ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ І ПИТАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ 

 

 

Тема 1. Фізико-географічні умови формування природних ресурсів 

екосистем степової зони 

Предмет і завдання курсу. Геологічна будова і рельєф степової зони 

України.  Особливості клімату і гідрологічного режиму. Ґрунти степової зони. 

Фізико-географічне районування степової зони України. 

Рекомендовані літературні джерела: [15, 16, 45, 51, 58, 84, 85]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які особливості геологічної будови сучасної території степової зони? 

2. Охарактеризуйте основні форми рельєфу в степовій Україні. 

3. Наведіть характеристику головних водних об’єктів і загального 

гідрологічного режиму степової зони. 

4. Назвіть особливості клімату степової зони і тенденції кліматичних 

змін. 

5. Які типи і різновидності ґрунтів зустрічаються в степовій зоні?  

6. Що покладено в основу фізико-географічного районування території 

України? 

 

Тема 2. Історія вивчення та сучасний стан природних ресурсів 

степової України 

Визначення понять «природні ресурси», «природні умови». Класифікації 

природних ресурсів. Закономірності розподілу природних ресурсів у степовій 

зоні. Економічна цінність природних ресурсів. Історичні аспекти вивчення 

природних ресурсів в степовій Україні. 

Рекомендовані літературні джерела: [7, 19, 20, 22, 29, 40, 43, 48, 51, 85, 

76]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Надати визначення природним ресурсам. 

2. В чому різниця між «природними ресурсами» і «природними 

умовами»? 

3. Наведіть класифікацію природних ресурсів за вичерпністю, за 

поновленням, за напрямом використання, за рівнем вивченості, за 

можливістю використання. 

4. Назвіть основні історичні етапи вивчення природних ресурсів 

території степової зони України. 

 

Тема 3. Основні риси рослинного покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові біогеоценози,  природні і штучні ліси, 

прибережно-водні та галофітні  біотопи. 
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Степи як зональний тип рослинності в степовій зоні країни. Підзони 

степової зони.  Північностепова підзона - різнотравний типчаково-ковиловий 

степ. Дністровсько-Дніпровська, Лівобережно Дніпровська, Приазовська, 

Донецька, Донецько-Донська, Молдавська провінції. Середньостепова підзона: 

Північно-західне Причорномор'я - типчиново-ковиловий степ. Південностепова 

підзона  - сухий полиново-злаковий степ. Дунайсько-Дністровська, 

Причорноморська, Причорноморсько-Приазовська, Кримська провінції. 

Псамофітні і петрофітні степи. Життєві форми і домінанти рослинного покриву. 

Характерні риси ґрунтів. Різноманіття тваринного світу. Степові заповідники. 

Лісові угруповання в степовій зоні: байрачні ліси, коротко- і довго 

заплавні ліси, соснові ліси, пристінні ліси. Штучні масивні та смугові 

деревостани. Характерні риси ґрунтів. Різноманіття тваринного світу. 

Лучна, болотяна, прибережно-водна і галофітна рослинність. Характерні 

риси ґрунтів. Різноманіття тваринного світу.   

Рекомендовані літературні джерела: [44, 51, 58, 64, 76, 85, 87, 88, 89, 95-

98]. 

Питання для самоперевірки: 

1. На які підзони і провінції поділяється степова зона?  

2. Охарактеризуйте рослинний покрив степової зони в різних підзонах. 

3. Наведіть характерні особливості будови ґрунтів степових екосистем. 

4. Охарактеризуйте біорізноманіття тваринного світу степів. 

5. Наведіть основні риси рослинного покриву природних і штучних лісів 

степової України. 

6. Які є гіпотези безлісся степів? 

7. Наведіть характерні особливості будови ґрунтів лісових екосистем. 

8. Охарактеризуйте біорізноманіття тваринного світу природних і 

штучних лісів степової зони. 

9. Які особливості формування азональних та інтразональних типів 

рослинності в умовах степової зони? 

10. Наведіть характеристику ґрунтів і тваринного світу азональних та 

інтразональних екосистем в степовій Україні. 

 

Тема 4. Екологічні проблеми екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття 

Діяльність людини як основна загроза біорізноманіттю в степовій зоні. 

Знищення природного середовища існування флори і фауни. Катастрофічне 

зменшення площі територій водно-болотних угідь, степових екосистем, 

природних лісів в наслідок розорювання земель, вирубування лісів з 

подальшою зміною цільового призначення земель. Невирішеність питань з 

охорони біорізноманіття під час приватизації земель, підготовки та виконання 

програм галузевого та регіонального розвитку.  
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Кліматичні зміни в степовій зоні України: причини і наслідки. 

Опустелювання. Збіднення ґрунтів. Ратифікація Україною Кіотського 

протоколу та Паризької угоди (2015). 

Значення лісової рослинності в боротьбі з суховіями та пиловими бурями. 

Істотне погіршення стану лісових насаджень лісосмуг. Актуальність створення 

лісових насаджень на малопродуктивних і деградованих землях. 

Попереджувальні протипожежні заходи в лісах. Підвищення ризиків 

виникнення осередків шкідників і хвороб лісів. 

Стан екосистем на Сході України. Головні екологічні проблеми регіону: 

забруднення поверхневих і підземних вод; лісові пожежі і незаконні рубки; 

відсутність доступу до екологічної інформації. 

Рекомендовані літературні джерела: [22- 24, 26, 27, 39, 46, 83, 94]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Визначте головні екологічні проблеми в степовій зоні України. 

2. Охарактеризуйте головні причини і наслідки екологічної кризи. 

3. Яким Ви бачите розв’язання визначених проблем? 

4. Назвіть міжнародні угоди, конвенції, дотримання рішень Україною 

яких позитивно вплине на екологічну ситуацію. 

5. Визначте головні перспективи та ризики земельної реформи в 

Україні для екосистем степової зони. 

6. Охарактеризуйте екологічні проблеми, в тому числі зі збереження 

біорізноманіття в умовах бойових дій на Сході держави. 

 

Тема 5. Адвентизація і синантропізація в екосистемах степового 

Придніпров’я. 

Сучасна динаміка та особливості синантропізації флори України у зв’язку 

з погіршенням екологічної ситуації, визначення і прогнозування їх негативних 

наслідків шляхом фітоіндикації. 

Історія розвитку досліджень синантропної флори в степовій зоні України. 

Стан вивчення процесу синантропізації флори. Вітчизняний та світовий досвід 

вивчення проблеми. Аналіз синантропної флори степової зони України. 

Систематична, біоекологічна, географічна та флорогенетична структура 

синантропної флори степової зони України. 

Адвентивна фракція синантропної флори, її аналіз. Особливості 

адвентизації флори степової зони України. Сучасні підходи класифікації 

адвентивних видів рослин. Класифікація адвентивних видів за часом занесення, 

способом поширення за ступенем натуралізації. Оцінка ступеня синантропізації 

та адвентизації флори певної території. 

Антропогенний фактор у процесах синантропізації флори степової зони 

України. Роль населених пунктів у процесі синантропізації флори. Особливості 

синантропізації флори природно-заповідних територій. Господарська оцінка 

синантропної флори. 

Рекомендовані літературні джерела: [6- 8, 42, 80]. 

Питання для самоперевірки: 
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1. Визначте поняття синантропна флора. Поясніть поділ синантропної 

флори на фракції: апофітну та адвентивну 

2. Які основні періоди синантропізації флори України? 

3. Які основні причини синантропізіції флори степової зони України? 

4. Розкрийте загальні тенденції антропогенної трансформації рослинного 

покриву степової зони України. 

5. Які є  методи оцінка і прогнозування агресивності заносних видів рослин? 

6. Визначте поняття адвентивні види, наведіть їх класифікацію  за часом 

занесення, способом проникнення на досліджувану територію. 

7. Розкрийте особливості натуралізації адвентивних видів та загальні 

тенденції поширення заносних видів. 

 

Тема 6. Шляхи відновлення екологічної рівноваги екосистем степової 

України: відновлення ландшафтів, порушених в процесі господарської 

діяльності, рекультивація земель. 

Порушення ландшафтів внаслідок впливу людини на природні ресурси. 

Основні види порушень ландшафту: порушення ґрунтового покриву, 

гідрологічного режиму місцевості, утворення техногенного рельєфу. 

Класифікація чинників, які спричиняють утворення порушених земель: 

підземне добування корисних копалин або вилучення їх за допомогою буріння; 

наземне (відкрите) добування корисних копалин; збагачення корисних копалин; 

різні види промислової та транспортної діяльності.  

Види рекультивації. Головні напрями рекультивації: 

сільськогосподарський; лісогосподарський; водогосподарський; рекреаційний; 

будівельний; санітарно-гігієнічний. 

Умови приведення порушених земель у стан, придатний для наступного 

використання. Розробка проектів рекультивації на підставі діючих екологічних, 

санітарно-гігієнічних, будівельних, водогосподарських, лісогосподарських та 

інших нормативів і стандартів з обліком регіональних природно кліматичних 

умов та місця розташування порушеної ділянки. Три етапи рекультивація 

земель. Перший етап – підготовчий. Другий етап – гірничотехнічний. Третій 

етап – біологічний. Терміни проведення рекультивації. Лісова рекультивація на 

малородючих ґрунтах шляхом посадки деревної рослинності. 

Сільськогосподарська рекультивація  –  створення пасовищ, сінокосів, садів, 

парків. 

Рекомендовані літературні джерела: [11, 20, 32, 53, 54, 66, 67, 79]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте походження техногенних ландшафтів та їх вплив на 

екосистеми. 

2. Охарактеризуйте зміну гідрологічного режиму ландшафтних 

екосистем при гірничих розробках. 

3. Яка методика картографування і ландшафтно-геохімічного 

районування територій гірничих розробок? 
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4. Визначте екобезпечну стратегію рекультивації післяпромислових 

земель (ноосферну методологію вибору напрямів і видів 

рекультивації земель). 

5. Обґрунтуйте методику кризового моніторингу (у т.ч. оцінку якості 

деградованих ландшафтів та післяпромислових субстратів як 

екоґрунтів). 

6. Наведіть перспективні напрями рекультивації та ландшафтного 

екодизайну. 

7. Розкрийте типологію порушених земель та перспективність їх 

рекультивації 

8. Охарактеризуйте особливості кожного з етапів рекультивації 

порушених земель. 

  

Тема 7. Червонокнижні   списки рослин і тварин,  заповідні території 

та природно-заповідні фонди степової України 

Важливість охорони біологічного різноманіття. Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття (1992 р.). Національна програма збереження 

біологічного різноманіття України. Біологічне різноманіття України як 

національне багатство. Збереження і раціональне використання видового 

біорінзноманіття як важлива умова стабільного розвитку країни. 

Історія створення і видання Червоної книги України. Зелена книга 

України. Регіональні Червоні книги рослинного і тваринного світу.  

Основні типи природоохоронних територій:  заповідники (природні та 

біосферні), національні природні парки, заказники. 

Рекомендовані літературні джерела: [9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 30, 31, 

34, 35, 38, 39, 47, 50, 55, 56, 60, 65, 7, 72-75, 77, 78,90, 82, 91, 93 ]. 

Питання для самоперевірки: 

1. Надайте перелік і основні положення нормативних документів, на яких 

базується охорона видового біорізноманітя в світі і в Україні. 

2. Чим відрізняються І, ІІ і ІІІ видання Червоної книги України? 

3. Дослідіть історію охорони рідкісних видів рослин і тварин на 

Дніпропетровщині. 

4. Розкрийте класифікацію типів природоохоронних територій, 

охарактеризуйте їх стан в степовій зоні України. 

 

Тема 8. Побудова екомережі степової України 

Визначення і мета створення екомережі. Структурні елементи екомережі: 

території та об'єкти природно-заповідного фонду; землі водного фонду, водно-

болотні угіддя, водоохоронні зони; землі лісового фонду; полезахисні лісові 

смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду; 

землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; землі 

рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового 

відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; інші 

природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, 
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сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є 

природні об'єкти, що мають особливу природну цінність); земельні ділянки, на 

яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги 

України; території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України; частково землі 

сільськогосподарського призначення екстенсивного використання  –  пасовища, 

луки, сіножаті тощо; радіоактивно забруднені землі, що не використовуються 

та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом. 

 

Рекомендовані літературні джерела: [25, 28, 29,  33, 37, 41, 49, 61, 62, 70, 

81, 90 ].  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте історію створення екомережі в Європі та в Україні. 

2. Охарактеризуйте основні елементи, що можуть входити до складу 

екомережі. 

3. Визначте і надайте характеристику основним ядрам екомережі в 

степовій зоні України. 

4. Які елементи є зв’язком між ядрами екмережі в умовах степової зони 

України? 

5. Визначте головні проблеми створення екомережі в умовах сьогодення. 
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4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ  

 
№ 

з/п 
Назва і стислий зміст заняття. 

Основні питання.  

Мета заняття 

1 Степова зона України як природно-

територіальний комплекс. Своєрідність 

кліматичних, гідрологічних та едафічних 

умов степової зони. 

1. Географічне положення. 

2. Рельєф. 

3. Корисні копалини. 

4. Клімат 

5.  Внутрішні води. 

6. Ґрунти. 

7. Антропогенний вплив. 

8. Фактори, що впливають на екосистему 

степу. 

9. Зробити узагальнення. 

Охарактеризувати 

просторову 

диференціацію фізико-

географічних умов 

степової зони України 

2 Екосистемна різноманітність степової 

зони України. 

1. Огляд підходів до класифікації екосистем. 

Екотопний підхід класифікації EUNIS.  

2. Ступені організації екосистем. 

3. Різноманітність екосистем степової зони 

України і ступінь їх антропогенної 

трансформації. 

Визначити головні типи 

екосистем степової 

зони України, 

охарактеризувати їхні 

особливості та ступінь 

трансформації. 

3 Використання природних ресурсів для 

надання екосистемних послуг. 

1. Визначення поняття «екосистемні 

послуги». Історія виникнення і розвиток 

екосистемних послуг. 

2. Групи екосистемних послуг: послуги 

із ресурсозабезпечення; регулюючі послуги; 

культурні та соціальні послуги; підтримуючі 

послуги глибинних екосистемних процесів. 

3. Приклад розрахунку екосистемних послуг 

в Україні. 

Ознайомитись з 

поняттям і визначенням 

системних послуг, 

розглянути принципи їх 

розрахунку. 

4 Екологічні проблеми екосистем степової 

України. Високий відсоток розорювання 

земель, посухи і суховії, вплив глобальних 

кліматичних змін на екосистеми в степовії 

Україні, зменшення родючості ґрунтів, 

опустелювання, зменшення біорізноманіття. 

Визначити головні 

причини і наслідки 

негативного 

антропогенного впливу 

на екосистеми степової 

України 
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5 Аналіз синантропної та адвентивної 

флори степової зони України.  

1. Класифікація синантропних видів по 

відношенню до норми їх реакції на 

антропогенний вплив (апофіти та 

антропофіти). 

2. Вивчення гербарію синантропних видів 

рослин. Визначити тип флорогенетичного 

елементу та ареалогічну групу 

запропонованих рослин. 

3. Сучасні класифікації антропофітів. 

Визначити групу антропофітів за часом 

заносу (археофіти та кенофіти), способом 

заносу (аколютофіти, ергазіофіти, 

ергазіофігофіти, ергазіоліпофіти, ксенофіти) 

та ступенем натуралізації (агріофіти, 

колонофіти, епекофіти, ефемерофіти). 

Ознайомитись з 

особливостями 

систематичної 

структури синантропної 

флори степової зони 

України. 

Ознайомитись з 

сучасними класифікація 

антропофітів. 

6 

 

Техногенні ландшафти: походження, 

геохімія, вплив на екосистеми, стратегія 

рекультивації. Прикладна рекультивація 

земель: етапи, технології, ґрунтогенез, 

екобезпечність, ефективність. 

1. Дослідження техногенних ландшафтів та 

методологія рекультивації земель на 

сучасному етапі  

2. Вивчення типології порушених земель та 

їх класифікації за техногенним рельєфом.  

3. Вивчення класифікації розкривних та 

вміщувальних порід та їх оцінка за 

придатністю для фіторекультивації. 

4. Дослідження та оцінка екологічних 

ризиків при промислових розробках 

корисних копалин.  

5. Організація підготовчого етапу 

рекультивації та систематизація робіт з 

технічної рекультивації та конструювання 

штучних ландшафтів.  

6. Вивчити методи та способи біологічної 

рекультивації земель і дослідити 

закономірності заростання породних відвалів 

в кар’єрах (сукцесії).  

7. Розрахувати дози і норми добрив та 

хімічних меліорантів для фіторекультивації 

земель (с.-г. та лісова рекультивація земель).  

Охарактеризувати 

причини і наслідки 

впливу людської 

діяльності на 

ландшафти, що 

призводить до їх 

порушення 

Ознайомитись з 

сучасними принципами 

ефективної 

рекультивації 

порушених земель 
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8. Змоделювати та описати профілі штучних 

ґрунтів на рекультивованих землях.  

9. Вивчити методи програмування урожаїв та 

технології вирощування с.-г. рослин на 

рекультивованих землях з різним 

ґрунтолітогенним фоном. 

7 Вивчення регіональних Червоних списків 

рослин і тварин (на прикладі 

Дніпропетровської області). 

1. Вивчити список червонокнижних рослин 

Дніпропетровщини. Провести аналіз 

гербарних зразків рідкісних рослин.  

2. Дослідити список червонокнижних тварин 

Дніпропетровщини. Провести аналіз їх 

ареалів і екологічних умов поширення. 

3. З’ясувати головні причини зменшення 

ареалів рідкісних видів. 

4. Розкрити роль природоохоронних 

територій в збереженні видового 

біорізноманіття. 

Ознайомитись з 

головними засадами 

охорони видового 

біорізноманіття в 

степовій зоні Україні 

8 Створення Всеєвропейської екологічної 

мережі (European Ecological Network або 

EECONET) як системи взаємно 

поєднаних, цінних з екологічної точки 

зору природних територій. 

1. Вивчити головне завдання створення 

екомережі - загальне покращання стану 

довкілля, а також умов життя людини, 

забезпечення сталості існування біосфери. 

2. Дослідити процес формування екологічної 

мережі в умовах України.  

3. Виявити основні недоліки, запропонувати 

напрями удосконалення основних показників 

та системи управління процесом формування 

національної екологічної мережі.   

Ознайомитись з 

головними засадами 

охорони екосистемного 

біорізноманіття в 

степовій зоні Україні 

 

  



16 
 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА  

Самостійна робота аспіранта – це основна форма організації навчання, 

яка включає різноманітні види індивідуальної й колективної навчальної 

діяльності, що здійснюється на аудиторних та поза аудиторних заняттях з 

урахуванням індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей 

здобувачів під керівництвом викладача або без його безпосередньої участі. 

Самостійна робота аспірантів забезпечується системою навчально-

методичного забезпечення, передбаченою робочою програмою навчальної 

дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій, збірниками завдань, комплектами індивідуальних 

семестрових завдань, практикумами, методичними рекомендаціями з 

організації самостійної роботи та виконання окремих завдань, електронними та 

іншими навчально-методичними матеріалами.  

Методичні матеріали для самостійної роботи аспірантів передбачають 

можливість проведення самоконтролю з боку їх самих. Самостійна робота 

включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних 

завдань, науково-дослідну роботу. 

Зміст самостійної роботи аспірантів з дисципліни «Природні ресурси 

екосистем степової зони» складається з таких видів роботи: 

 

Склад і структура самостійної роботи 

Найменування виду самостійної роботи Форма навчання 

денна, кількість 

годин 

Форма навчання 

заочна, кількість 

годин 

1. Опрацювання матеріалу, 

викладеного на лекціях 

10 6 

2. Опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне вивчення 

12 26 

3. Підготовка до семінарських занять 12 4 

4. Виконання індивідуальних завдань  12 24 

5. Підготовка до контрольних заходів 10 12 

6. Підготовка до екзамену 12 12 

Всього: 68 84 

 

При складанні плану самостійної роботи здобувача враховано загальний 

обсяг годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, види 

самостійної роботи, що плануються для виконання здобувачем, загального 

тижневого бюджету часу слухача, фізіологічно обґрунтовані норми 

навчального навантаження тощо. 
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Питання для самостійного опрацювання  

в рамках лекційних  тем з курсу 

  

Тема 1. Фізико-географічні умови формування природних ресурсів 

екосистем степової зони. 

Умови формування сучасного рельєфу земної поверхні степової зони 

України. Геологічна будова і тектоніка земної кори. Води України (річки, озера, 

лимани, водосховища, канали, моря).  

Рекомендовані літературні джерела: [15, 16, 45, 51, 58, 84, 85]. 

 

Тема 2. Історія вивчення та сучасний стан природних ресурсів 

степової України. 

Комплексність використання природних ресурсів.  

Класифікація природних ресурсів: за цільовим призначенням -  

матеріальні, пізнавальні, естетичні, рекреаційні і т. ін.; за рівнем необхідності 

для життя людини - вкрай необхідні і відносно байдужі; за напрямом 

використання: паливно-енергетичні, мінерально-сировинні, продовольчі та ін.; 

за рівнем вивченості: прогнозні, виявлені, детально вивчені; за можливістю 

використання: недоступні, резервні, можливі для використання й ті, що 

використовуються; за характером використання: одноцільового (сировинні) та 

багатоцільового використання (лісові, водні, земельні); за якістю; за 

поновленням: поновлювальні, частково поновлювальні, не поновлювальні; за 

відношенням до природних систем: елементи природних систем (мінерали, 

ґрунти, види рослин і тварин тощо) та результати їх функціонування 

(поліпшення родючості ґрунтів, приріст біологічної маси, зростання поголів’я 

та маси тварин тощо); за видом і тривалістю кругообігу: у довготривалому 

кругообігу (космічний, геологічний) і в короткотривалому (біологічний 

кругообіг води); за видами: мінеральні, кліматичні, водні, земельні, лісові, 

рекреаційні тощо. 

Рекомендовані літературні джерела: [7, 19, 20, 22, 29, 40, 43, 48, 51, 85, 

76]. 

 

Тема 3. Основні риси рослинного покриву та тваринного світу 

степової зони: зональні степові біогеоценози,  природні і штучні ліси, 

прибережно-водні та галофітні  біотопи. 

Досвід вивчення екосистемного біорізноманіття науково-дослідними 

працівниками кафедр геоботаніки, ґрунтознавства та екології, зоології та 

екології, гідробіології та інституту біології ДНУ. 

Науковий гербарій ДНУ (DSU) як матеріальна база для вивчення 

екосистемного і видового біорізноманіття. Історія створення і розвитку, основні 

колекційні фонди. Історично цінні колекції. Сучасний стан і перспективи 

розвитку. 
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Рекомендовані літературні джерела: [44, 51, 58, 64, 76, 85, 87, 88, 89, 95-

98]. 

 

Тема 4. Екологічні проблеми екосистем степової України: 

розорювання земель, посухи і суховії, опустелювання, зменшення 

біорізноманіття.  

Світовий досвід вивчення проблеми опуселювання. Конвенція ООН про 

боротьбу з опустелюванням та посухами (1994). Основні деградаційниі процеси 

ґрунту в степовій зоні України: ерозія, забруднення, підтоплення територій, 

зсуви ґрунту. 

Лісові смуги як ефективний засіб протидії опустелюванню і пиловим 

бурам. Досвід науковців ДНУ у боротьбі з опустелюванням і пиловими бурами.  

Негативний вплив суховіїв, посух та пилових бур на здоров’я людей 

небезпечність цих явищ для сільського господарства в степовій зоні України.  

Рекомендовані літературні джерела: [22- 24, 26, 27, 39, 46, 83, 94]. 

 

Тема 5. Адвентизація і синантропізація в екосистемах степового 

Придніпров’я.  

Теорії інвазійності рослин: огляд основних гіпотез. Гіпотези еволюції 

інвазійності та підвищеної конкурентної спроможності. Гіпотеза еволюції 

підвищеної конкурентоспроможності. Гіпотеза «нової зброї». Гіпотези 

«порожньої ніші» та видового багатства.  

Головні проблеми практичного розв’язання питань біотичного 

забруднення та стримування скорочення світової біорізноманітності інвазійних 

видів рослин і тварин. 

Рекомендовані літературні джерела: [6- 8, 42, 80] 

 

Тема 6. Шляхи відновлення екологічної рівноваги екосистем степової 

України: відновлення ландшафтів, порушених в процесі господарської 

діяльності, рекультивація земель. 

Принципи класифікації порушених земель за техногенним рельєфом, а 

розкривних порід за екологічною придатністю для рекультивації (гірські 

породи як родючі екоґрунти). Особливості підготовчого етапу рекультивації 

(ландшафтно-екологічний моніторинг післяпромислових земель). Технічна 

рекультивація як екодизайнове конструювання штучних ландшафтів з 

використанням родючих порід, зокрема в зоні хемогенного та радіоактивного 

забруднення.  

Специфіка біологічної рекультивації (природне заростання лесів та порід 

тощо. Принципи сільськогосподарської та лісової рекультивації як 

фіторекультивації та агрохімічної підтримки фіторекультивації (добрива, 

меліоранти, оструктурювачі, стимулятори росту тощо). Специфіка біологічної 

рекультивації радіоактивно забруднених земель. Технологія фіторекультивації 

згідно гігротрофотопів.  
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Еколого-біогеохімічні закономірності ґрунтоутворення в техногенних 

ландшафтах. Екологізовані проекти рекультивації післяпромислових земель в 

умовах степової зони (ландшафтний екодизайн, законодавча нормативна база). 

Досвід рекультивації земель в різних природних зонах України та інших 

держав. 

Рекомендовані літературні джерела: [11, 20, 32, 53, 54, 66, 67, 79] 

 

Тема 7. Червонокнижні   списки рослин і тварин,  заповідні території 

та природно-заповідні фонди степової України.  

Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський»: історія створення, 

фізико-географічні умови. Загальні показники біологічного різноманітя. 

Організація наукової і просвітницької природоохоронної діяльності. 

Флора і рослинність природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». 

Рідкісні види рослин і рослинних угруповань. 

Тваринний світ природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». 

Рідкісні види риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців. 

Рекомендовані літературні джерела: [9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 30, 31, 

34, 35, 38, 39, 47, 50, 55, 56, 60, 65, 7, 72-75, 77, 78,90, 82, 91, 93 ] [9, 10, 12, 13, 

14, 17, 18, 21, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 47, 50, 55, 56, 60, 65, 7, 72-75, 77, 78,90, 82, 

91, 93 ]. 

 

Тема 8. Побудова екомережі степової України 

Формулювання оселищної концепції як базису охорони природи в Європі. 

картування біотопів з наступним моніторингом їхніх площ та чисельності 

популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин. Оновлений перелік 

офіційно прийнятих територій мережі Емеральд для України (2016). 

Національний каталог біотопів та критерії його створення. Схема опису біотопу 

у каталозі . Характеристика основних біотопів: морські біотопи, приморські, 

водні, болотні, трав'яні, чагарникові та чагарничкові, лісові, кам'янисті 

відслонення та інші біотопи зі слабкорозвиненим рослинним покривом, 

синантропні біотопи. Каталог як основа для картування біотопів територій 

природно-заповідного фонду України і територій Смарагдової мережі України з 

метою розроблення їхніх менеджмент-планів. 

 

Рекомендовані літературні джерела: [25, 28, 29,  33, 37, 41, 49, 61, 62, 70, 

81, 90 ].. 
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6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАВДАННЯ - АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ  

 

Індивідуальне завдання  пропонується виконати у вигляді аналітичного 

огляду. Воно має бути присвяченим такій темі, яка спрямована на розв’язання 

актуальних проблем сучасної теорії та практики регіонального 

природокористування. Аспіранту надається право обирати теми в межах 

тематики дисертаційної роботи, що визначена спільно з лектором дисципліни 

(викладачем) з урахуванням наукового та практичного інтересу.  

Основними критеріями, окрім інтересу аспіранта є також актуальність, 

новизна і практична цінність; наявність теоретичної бази та необхідної 

статистичної інформації; можливість отримання від упровадження результатів 

дослідження реального ефекту. 

Робота над індивідуальним завданням передбачає поглиблене вивчення 

обраної наукової проблеми, а також засвідчує володіння навичками логічного 

аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу, вміння 

застосовувати отримані знання у наукових дослідженнях фундаментального та 

прикладного характеру з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Виконання індивідуального завдання показує здатність аспіранта 

розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з 

обраної теми, творчо використовувати ідеї та положення для методологічного 

аналізу проблематики. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання 

на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без 

вказівок джерел літературних текстів не допускається. 

Основні етапи виконання індивідуального завдання: 

1) вибір теми, її конкретизація та узгодження з викладачем; 

2) добір літератури й критичний її огляд; 

3) збір, відбір та вивчення інформації; 

4) складання робочого плану викладення; 

5) розширення, доповнення даних, їх уточнення й конкретизація; 

6) виклад матеріалів та результатів дослідження; 

7) формулювання висновків і пропозицій; 

8) попереднє оформлення роботи; 

9) усунення зауважень і недоліків після попереднього захисту та 

остаточне оформлення роботи; 

10) написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу; 

11) захист роботи.   
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7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ  

Поточне оцінювання : 

Форма навчання денна 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість 

балів  

1. Контрольне тестування за темами   9, 15 20 

2. Відповіді на семінарських заняттях 1-15 10 

3. Виконання індивідуального завдання 

– аналітичного огляду 

15 20 

4. Оцінювання рівня виконання завдань 

для самостійної роботи 

12-14 10 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання  – 60 

 

 

Форма навчання заочна 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість 

балів  

1. Контрольне тестування за темами   За розкладом 10 

2. Відповіді на семінарських заняттях За розкладом 10 

3. Виконання індивідуального завдання 

– аналітичного огляду 

За розкладом 20 

4. Оцінювання рівня виконання завдань 

для самостійної роботи 

За розкладом 20 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання  – 60 

 

Підсумкове оцінювання: екзамен. 

Умови до складання екзамену: до екзамену допускають здобувачів вищої 

освіти, які пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, 

передбаченого робочою програмою. 

 

Форма навчання денна, заочна 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

Екзамен За розкладом 40 

Максимальна кількість балів за підсумкове оцінювання – 40 
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Критерії оцінювання 

 

Відповіді на 

практичних 

заняттях  

0-5 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює 

виконання завдання до практичних робіт 

Завдання для 

самостійної роботи  

0-10 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної 

роботи 

– коротка презентація англійською мовою  

– описання 2 методів, 

 складання 2 схем 

Індивідуальні 

завдання (АО)  

0-20 балів 

 

 

Оцінюється рівень виконання індивідуальних завдань 

(АО): 

 - презентації проблемна лекція; 

- матеріали для самостійного опрацювання  

У разі невиконання завдання (відсутності виконаного 

завдання) на занятті студент одержує 0 балів; 

відповідно, після виконання завдання, кількість балів за 

нього визначається як (0+ оцінка виконання завдання)  

 

                    Критерії оцінювання  індивідуального завдання 

 

При оцінюванні враховується  

 характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність 

знань, рівень  осмислення, міцність засвоєння, систематизованість, 

навички та вміння засвоювати вивчене на практиці в типових та 

змінених ситуаціях; 

 якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, 

ступінь самостійності в судженнях, культура мовлення; 

 вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

 якість виконання роботи . 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях 

 

 

При оцінюванні враховується  

 обсяг, повнота, правильність та точність  

 осмислення, систематизованість,  

 обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь 

самостійності в судженнях, культура мовлення; 

 вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

 якість виконання роботи . 
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Відмінно  

 Повні відповіді на усі запитання 

 Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, 

твердження;  

 Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

 Застосування схем та графічних методів подання 

інформації у поєднанні з вербальним описом 

 Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати. 

 Самостійне, творче, ініціативне застосування знань; 

 Поєднання повноти відповіді та лаконічності 

 Достатня старанність і вправність застосування набутих 

знань. 

 Відмінна якість оформлення 

 

Добре 

 Повні відповіді усі запитання 

 Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

 Самостійне репродуктивне застосування знань за 

вказівками викладача; 

 Старанність і вправність застосування набутих знань. 

 Добра якість оформлення 

 

Задовільно  Відповіді на більшість запитань 

 Механічність, фрагментарність відповідей 

  Порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня 

самостійність мислення. 

 Задовільна якість оформлення 

 

 

Незадовільно  

 Відсутність виконання всіх завдань 

 Неповні відповіді на запитання 

 Фрагментарність відповідей; 

 Незадовільна якість оформлення 

 

 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи 

 

0 балів  Завдання не виконано. 

1-2  бали Завдання виконано неправильно або недбало. 

3-4 бали Виконана правильно частина завдання, використовується з 

конспектів. 

5-6 балів  Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих 

питань. 

7-8 балів  Завдання виконане правильно. 

9-10 балів  Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані 

додаткові завдання за власною ініціативою студента. 
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8. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

 

Шкала відповідності оцінювання: 

 

Національна Університетська, 

 в балах 

Відмінно/Excellent 90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail 0-59 
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