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1. Мета і завдання дисципліни.  

Мета – це професійна підготовка бакалаврів лісового господарства, які зможуть при 

необхідності працювати на територіях природно-заповідного фонду, застосування ними знань 

для наукової діяльності, організації ведення екологічно збалансованого господарювання, 

лісокористування та його ефективного екологічного контролю.   

Завданнями навчальної дисципліни «Природно-заповідна справа» є: надання студентам 

теоретичних і практичних знань, вироблення у них професійної потреби щодо необхідності 

покращання екологічного стану країни згідно з конституційним правом населення на чисте 

довкілля через створення географічно репрезентативної мережі природно-заповідних територій; 

усвідомлення необхідності переходу на збалансоване співвідношення земель 

природнозаповідного фонду з іншими категоріями лісових земель і визнання його обов’язковою 

складовою сталого розвитку держави; закріплення стереотипу пріоритетності збереження 

біотичного та ландшафтного різноманіття через формування національної екологічної мережі 

України.  

  

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

Денна форма  Заочна форма  

Кількість кредитів - 4  

20 «Аграрні науки та 

продовольство»  
  

Спеціальність  205 

«Лісове господарство»  

Модулів - 1  

  

Рік підготовки  

Змістових модулів – 3   3-й   3-й  

Загальна кількість годин  

- 120  

Семестр  

2-й  2-й  

Освітний ступінь:  

бакалавр   

Лекції  

22 годин  6 години  

Практичні, семінарські  

 26 годин   6 годин  

Лабораторні  

    

Самостійна робота  

72 годин  108 годин  

Індивідуальні завдання  

    

Вид контролю:   

залік  

  

 3.  Передумови для вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, дендрології, 

загальної екології.  

  
4. Передумови для вивчення дисципліни Попередні 

вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:   



попереднє засвоєння дисциплін із ботаніки, метеорології, дендрології, ґрунтознавства  

  

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр  Результат навчання  

РН 4.  Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства.  

РН 7.  Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності.  

РН 10.  Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази.  

  
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

  

Компетентності  

П рограмні результати 

навча 

ння  

РН 4  РН 7  РН 10  

ЗК 10  +  +  +  

СК 12  +  +  +  

  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що 

забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на 

місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.  

   

6. Критерії оцінювання результатів навчання  

 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид заняття  

 

 

Модуль 1  

 

 

 

Лекції   0,5  22   11  

Практичні заняття   1  26   26  

Лабораторні роботи   -  -   -  

Семінарські зняття   -  -   -  

Самостійна робота   0,11 72   8 

Модульна контрольна робота
* 
  10  3   30  

Індивідуальні завдання          

Залікова робота   1  25   25  

 Разом:  -  100  



  
*
На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % від 

максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів).  

  

Порогові рівні оцінок за результатами навчання   

Шифр  

результату 

навчання  

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість 

 балів 

(репродуктивний  

рівень)
** 

 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень)  

36  60  

РН 4.  Лк 1, Лк 2, Лк 3, Пр 1, Пр 2, Пр 3, МК 1  8  10  

РН 7.  Лк 4, Лк 5, Лк 6, Пр 4, Пр 5, Пр 6, МК 2  8  10  

РН 10  Лк 7, Лк 8, ЛК 9, Пр 7, Пр 8, Пр 9, Лк 10, 

Ср 1 – 11, МК 3  
20  40  

Разом:   36  60  

  
**

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.  

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.   

  

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю  

  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.   

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.   

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 

дорівнює 14. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 30.  



Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.   

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

  

  

  

  

  

8. Програма навчальної дисципліни  

  

Модуль 1 (М1).  

Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Теоретичні основи заповідної справи  

Тема 1. (Т1). Поняття заповідної справи  

Тема 2. (Т2). Історія заповідної справи  

Тема 3. (Т3). Категорії природно-заповідних територій  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Охорона навколишнього середовища Тема 

4. (Т4). Правові основи заповідної справи  

Тема 5. (Т5). Проектування і створення заповідних територій   

Тема 6. (Т6). Охорона навколишнього середовища на заповідних територіях  

Змістовий модуль 3. Законодавчі аспекти охорони та збереження об’єктів  

Тема 7. (Т7). Екологічна мережа   

Тема 8. (Т8). Наукові дослідження на заповідних територіях   

Тема 9. (Т9). Використання територій ПЗФ  

Тема 10. (Т10). Відповідальність за порушення правил охорони на заповідних 

територіях  

9. Теми лекцій 

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна 

форма  

заочна  

форма  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи заповідної справи  

1  Т1  Поняття заповідної справи  2  0,5  

2  Т2  Історія заповідної справи  2  0,5  

3  Т3  Категорії природно-заповідних територій  2  0,5  

Змістовий модуль 2. Охорона навколишнього середовища  

4  Т4  Правові основі заповідної справи  2  0,5  

5  Т5  Проектування і створення заповідних територій  2  0,5  

6  Т6  Охорона навколишнього середовища на заповідних 

територіях 

 2  0,5  

Змістовий модуль 3. Законодавчі аспекти охорони та збереження об’єктів  

7  Т7  Екологічна мережа  2  0,5  

8  Т8  Наукові дослідження на заповідних територіях  2  0,5  

9  Т9  Використання територій ПЗФ  2  1  

10  Т10  Відповідальність за порушення правил охорони на заповідних 

територіях  
4  1  



Разом:  22  6  

  

10. Теми практичних занять   

  

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна  

форма  

заочна 

форма  

  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи заповідної справи  

1  Т1  Основні терміни й поняття з дисципліни 

«Природнозаповідна справа»  

2  0,5  

2  Т2  Заповідна справа: мета, завдання, об’єкт, предмети і методи 

досліджень.  

2  0,5  

3  Т3  Категорії територій і об’єктів природно-заповідного фонду  4  0,5  

  України.     

 Змістовий модуль 2. Охорона навколишнього середовища   

4  Т4  Міжнародні класифікації природоохоронних територій  2   0,5  

5  Т5  Нормативно-правові засади охорони і використання 

територій і об’єктів природно-заповідного фонду України.  

4   0,5  

6  Т6  Проектування і створення заповідних територій  4   0,5  

 Змістовий модуль 3. Законодавчі аспекти охорони та збереження об’єктів   

7  Т7  Формування мережі природоохоронних територій  4   1  

8  Т8  Відповідальність за порушення правил охорони на 

заповідних територіях.  

2   1  

9  Т9  Залікова робота  2   1  

 Разом:  26   6  

  
11. Самостійна робота    

  

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна заочна 

форма форма  

 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи заповідної справи  

1  Т1  Наукові засади заповідної справи  4  10  

2  Т2  Історичні віхи заповідної справи в Україні  6  10  

3  Т3  Загальна характеристика природно-заповідного фонду 

України  

6  10  

4  Т4  Зонально-регіональний огляд  заповідників і національних 

природних парків України  

6  10  

 Змістовий модуль 2. Охорона навколишнього середовища  

5  Т5  Території та об’єкти  природно-заповідного фонду як 

елементи національної екомережі  
6  10  

6  Т6  Загальний порядок використання та контролю територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду  

6  10  



7  Т7  Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду  6  10  

8  Т8  Наукові дослідження територій та об’єктів 

природнозаповідного фонду. Літопис природи  

6  10  

 Змістовий модуль 3. Законодавчі аспекти охорони та збереження об’єктів  

9  Т9  Законодавча база: сутність, базові принципи  8  10  

10  Т10  Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду  

10  10  

11  Т11  Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди, „червоні” 

переліки видів  

8  8  

 Разом:  72  108  

  
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення   

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в аудиторіях.  

  
13. Рекомендовані джерела інформації Основна література  

  

1. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: навчальний посібник / Ю.М. Грищенко. - 

Рівне: РДТУ, 2000. - 239 с.  

2. Гродзинський М.Д. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / М.Д.  

Гродзинський, М.П. Стеценко - К.: Географіка, 2003. - 306 с.  

3. Карамушка В.Г. Міжнародні правові документи в сфері охорони навколишнього 

середовища та їх статус для України / В.Г. Карамушка, Я.І. Мовчан // Екологічна 

енциклопедія. - Т.2, дод.2. - К.: ТОВ «Центр екол. Освіти та інформації, 2007. - С. 353-

366.  

4. Масікевич Ю.Г. Правове регулювання заповідної справи в Україні (спеціальне зібрання 

законодавчих документів) / Ю.Г. Масікевич, Я.І. Мовчан, П.М. Цицима. - Чернівці: 

КнигиХХІ, 2007.- 816 с.  
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Інформаційні ресурси   
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