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Факультет та кафедра,
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Наукові основи збереження та відновлення біорізноманіття
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Саксаганського, 1, 79005 Львів
біологічний факультет, кафедра екології

вул.

101 Екологія, 10 Природничі науки
Кияк Володимир Григорович, д.б.н., с.н.с., професор кафедри
vlodkokyjak@ukr.net
щовівторка, 14:00- 16.00 год. (вул. Саксаганського,1, ауд. 201)
Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту
викладача.
https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology
Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у здобувачів теоретичні
знання зі збереження, охорони і відновлення біорізноманіття на різних
рівнях організації живого за впливу природних і антропогенних чинників,
а також надати навики головних сучасних методів аналізу біорізноманіття,
оцінки його стану і вирішення практичних природоохоронних проблем.
Дисципліна «Наукові основи збереження та відновлення біорізноманіття» є
вибірковою дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої
програми з підготовки доктора філософії , яка викладається в 2 семестрі в
обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Наукові основи збереження та
відновлення біорізноманіття» є формування теоретичних знань
збереження, охорони і відновлення біорізноманіття на особовому,
популяційному і екосистемному рівні організації живого в умовах дії
природних і антропогенних чинників зі застосуванням пасивних і активних
методів збереження.
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Періодичні видання:
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Серія "Екологія".
Екологічний стан України. Щорічне видання Міністерства охорони
навколишнього середовища в Україні. Киї
Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

90 год.
48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин практичних
занять та 42 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу здобувач буде :
знати:
•
•
•
•

основні поняття диверсикології;
дію екологічних чинників на різних рівнях організації живого;

формування, структуру та функціонування систем живого;
загрози біорізноманіттю в умовах антропогенного тиску;
• способи мінімізації негативних впливів на біорізноманіття;

• теоретичні засади оселищної концепції;
• механізми самовідновлення популяцій рідкісних, ендемічних і
реліктових видів біоти;
• теоретичні
основи
збереження,
охорони
і
відновлення
біорізноманіття і способи їх застосування на практиці;
• вміти:
• виділяти рівні біорізноманіття;
• підбирати оптимальні методи вивчення біорізноманіття;
• володіти методикою проведення моніторингу біорізноманіття;
• застосовувати відповідні методики для аналізу біорізноманіття й
оцінки його стану;

•

оцінювати й прогнозувати стан охорони біорізноманіття;
• застосовувати отримані знання під час виконання польових
досліджень і експертиз.
Ключові слова
Формат курсу
Теми

Збереження та відновлення біорізноманіття, охорона природи, наукові
дослідження, екологія
Очний /заочний
Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого
розуміння тем
Тема 1. Рівні організації живого: особовий, популяційний і
екосистемний. Аутекологічні основи збереження біорізноманіття.
Суть поняття «біологічне різноманіття». Наука диверсикологія.
Екологічне, економічне та соціальне значення біорізноманіття.
Класифікація біорізноманіття. Організмове, популяційне, ценотичне та
екосистемне різноманіття. Аутекологічні основи формування і збереження
біорізноманіття. Адаптапція організмів до екологічних чинників і
середовища існування. Правила і закони аутекології.
Тема 2. Популяція як форма існування виду, головна
еволюційна одиниця, об’єкт експлуатації і охорони. Популяційноонтогенетичний аналіз як основа оцінки стану і життєздатності
популяцій за мінливих умов середовища та розроблення способів
їхнього збереження.
Популяційна структура виду. Великий життєвий цикл популяції.
Генетичні основи еволюції. Саморегуляція і гомеостаз популяцій.
Природна і антропогенна динаміка популяцій. Диференційні та інтегральні
параметри популяцій. Стратегія популяцій. Стійкість і стабільність.
Буферність і самовідновлення. Життєвість (віталітет) і життєздатність
популяцій. Популяційно-онтогенетичний аналіз та розроблення способів
збереження популяцій. Невиснажливе природокористування.
Тема 3. Охорона й відновлення видового і популяційного
різноманіття на основі сучасних природоохоронних підходів і методів.
Глобальні загрози біорізноманіттю. Найбільші вимирання в історії
Землі. Причини втрати видового і популяційного різноманіття в світі та
Україні. Господарський вплив і антропогенні загрози біорізноманіттю.
Теоретичні засади сучасних природоохоронних підходів і методів.
Тема 4. Принципи збереження видового і популяційного
різноманіття in situ i ex situ. Наукові аспекти інтродукції та
реінтродукції.
Оцінка біорізноманіття, бази даних. Червона книга України.
Міжнародні червоні книги і списки. Збереження видового і популяційного
різноманіття in situ i ex situ. Наукові аспекти й загрози інтродукції,
реінтродукції та репатріації.
Тема 5. Пасивні й активні методи збереження рідкісних угруповань
і екосистем. Моніторинг. Реставрація угруповань.
Міжнародні програми вивчення біорізноманіття та національні
стратегії. Міжнародні зобов’язання України щодо збереження
біорізноманіття. Оцінка природоохоронного (созологічного) статусу біоти.
Зелена книга України. Взаємодія рослин і тварин. Динаміка біотичного
різноманіття під час сукцесій. Моніторинг біорізноманіття і проблеми його
збереження. Реставрація угруповань.
Тема 6. Оселищна й біотопна концепції у природохоронній

практиці. Втрати біорізноманіття на різних рівнях організіції живого. Суть
понять «оселище» і «біотоп». Смарагдова мережа та екомережа. Загальні
принципи формування екомережі природоохоронних територій.
Тема 7. Природоохоронні території, правові основи охорони
природи, аспекти і напрямки природоохоронної справи в Україні й за
кордоном.
Глобальна стратегія збереження біорізноманіття, пріоритетні аспекти для
України. Заповідна справа, сучасний стан і перспективи розвитку.
Природно-заповідний фонд України. Локальні і глобальні загрози
біорізноманіттю. Правові основи охорони природи. Напрямки
природоохоронної справи в Україні й за кордоном.
Підсумковий
Іспит у кінці семестру
контроль, форма
комбінований
Пререквізити
Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих в
результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття
компетенцій після завершення навчання на рівні бакалавра і магістра зі
спеціальності 101 Екологія, або потребують базових знань з біологічних і
екологічних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату,
розуміння сучасних екологічних проблем екології і охорони довкілля.
Навчальні методи та Презентація, лекції, дискусія, колаборативне навчання (форми – групові
техніки, які будуть
проекти, спільні розробки), творче індивідуальне завдання, дискусія.
використовуватися під Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як простору
час викладання курсу прояву пізнавальних ініціатив.
Необхідне обладнання
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми,
проектор
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співідношенням:
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів__25___
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів__25____
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість балів__100_____
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи
екзамену.
Опитування

Матеріали розміщені на сайті:
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098#section-5
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу:
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=14004

