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Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (2017) ще раз  підтвердив 

про затребуваність фахівців-екологів у глобальному вимірі, здатних 
співпрацювати в умовах світового співтовариства, що, своєю чергою, вимагає від 
випускників університетів володіння англійською лексикою за фахом, необхідною 
для участі у міжнародних проектах, створення та впровадження міжнародних 
екологічних стандартів, проведення досліджень стосовно захисту та управління 
навколишнього середовища, здійснювати моніторинг екології, ознайомлення із 
міжнародними нормативно-правовими документами, які визначають 
організаційно-правову та економічну основу національних екологічних систем, 
підготовки міжнародних нормативних документів, тому що людство постало 
перед екологічною кризою.  

Тому соціальне замовлення засвідчує актуальність іншомовної підготовки 
студентів за майбутньою спеціальністю, зокрема екологів, біологів та ін. [3; 5; 6; 7; 
8; 10]. Проблемні екологічні  ситуації, які присутні в екології будь якої країни, на 
жаль, не покращуються, а поглиблюються, тому ми намагаємося активізувати 
студентів-екологів до проведення англомовних дискусій стосовно проблемних 
ситуацій, які беремо із інтернаціональних міжнародних досліджень, що виконані 
англійською мовою, стимулюючи одночасно наших екологів і до науково-
дослідницької діяльності.  

У цьому напрямку нашу увагу привернуло одне із останніх 
міждисциплінарних досліджень (біологи – екологи), проведеного українськими, 

австрійськими, німецькими та польськими 
науковцями-екологами [14], в якому вивчалися 
Карпати та Альпи (найбільші гірські масиви 
Європейської альпійської системи), розглядаючи їх 
як важливі центри ендемізму на прикладі Saxifraga 
wahlenbergii  в Західних Карпата (мал. 1) та Saxifraga 
styriaca (мал. 2) у Східних Альпах (на українській 
мові ця трава називається ломикамінь і налічує 440 
видів). 

Ендеміки (грецьк. Endemos − місцевий) − види, 
Мал. 1. Saxifraga wahlenbergii  роди, родини чи інші таксони рослин або тварин, 
що мешкають у межах обмеженого простору, ізольованого географічно, 
екологічно від інших середовищ існування історією видів 
(https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5803/endemiki). Розвитку ендемізму 
сприяють географічна ізоляція, кліматичні та едафічні умови, біотичні фактори 
(паразитизм, конкуренція та ін.).  
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Студенти-екологи з`ясували, що ще у 1940 р. 
до Києва приїздив австрійський професор-
натураліст Гельмут Мельцер [11], який також 
досліджував ендемічний вид Saxifraga styriaca у 
Східних Альпах, на своїй батьківщині, а також 
Saxifraga wahlenbergii  в Західних Карпатах, 
починаючи з Румунії, де серед відмінних 
ендемічних видів цієї зони є Saxifraga wahlenbergii  і, 
як довели вже сучасні вчені [14] слугує наочним 
прикладом еволюційного зв'язку між флорами 

Мал. 2. Saxifraga styriaca        Західних Карпат і Східних Альп. 
Як зазначають вітчизняні науковці, тривалий процес господарювання 

залишив на рослинному світі Східних Карпат свій відбиток, причому нищівного 
удару по зрівноваженому природокористуванні й екологічній стабільності 
гірських екосистем у ХХ ст. завдали кількаразові зміни державної приналежності, 
що супроводжувалися тривалими війнами й наступними новаціями в 
господарській експлуатації лісів і полонин. Фактори, які негативно впливають на 
оселища високогірних рослин, поділяють на ті, які мають суто природне 
походження, проте часто підсилені унаслідок господарської діяльності людини. 
Серед природних чинників у масиві Чорногори (Східні Карпати) 
«найвразливішими є лавинна діяльність, обвали скель, вітровали та ін. Тоді як 
серед основних чинників антропогенного походження визнають лісогосподарська 
діяльність, полонинське господарство, рекреаційне освоєння, збирання рослин 
для декоративних цілей, застосування у народній фітотерапії, магічних та 
святкових обрядах тощо». [2, c. 33−34]. 

Це також було підтверджено у спільному дослідженні вчених Вермонтського 
університету Екології та економіки (США) та Інституту екологічної економіки і 
менеджменту (Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) [12]. 

За підрахунками вчених Інституту екології Карпат НАН України, майже 20% 
видів і підвидів судинної флори Східних Карпат потребують різноманітних 
природоохоронних заходів, зокрема проведення заходів як пасивної, так й 
активної охорони. [2, c. 34], а також ученим Ю. Нестеруком запропоновано список 
таксонів флори районів Східних Карпат, які потребують підвищеної уваги 
Основними критеріями відбору таксонів до запропонованого Червоного списку 
стали: 1) особливості поширення, як у межах Чорногори так і на фоні прилеглих 
флористичних районів Східних Карпат, 2) ступінь рідкісності, 3) динаміка 
популяційних показників локалітетів у Чорногорі протягом останніх десятиліть й, 
особливо, протягом останніх 20 років, 4) існуючі в даний час деструктивні 
чинники та загрози, як природного, так й андрогенного походження [2, c. 35, 37]. 

Повертаючись до заявленої теми тез – навчання студентів іншомовного 
діалогічного мовлення, спираючись на сказане вище, дозволимо стверджувати, що 
перед майбутніми екологами постало багато проблемних ситуацій, які треба бути 
готовими вирішувати з іноземними партнерами. Описані вище екологічні 
проблеми, на прикладі Східних Карпат, ми активно залучаємо до навчання 
студентів професійно орієнтованому діалогічному мовленню (за розробленою 
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автором системою вправ [9; 11]), яке розглядається нами як залучення студентів до 
спілкування у майбутній професійній сфері, уміння дискутувати, висловлювати 
свою думку та ставлення до проблемної ситуації [1; 4; 14]. 
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