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ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

Силабус дисципліни 

«Природнозаповідна справа» 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра лісівництва, лісових 

культур та таксації 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 3-й рік; 6-й семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) к.с.-г.н., доцент Марков Ф.Ф. 

Профайл викладача(-

ів) 
https://bit.ly/2QU6Fgb 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-096-900-13-62 

e-mail: lgfznaeu@gmail.com 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=597 

Консультації 
Онлайн консультація через TeamLink, Viber щовівторка з 

14.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
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 природно-заповідного 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..   
 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни – 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. 

 



 

Цілі курсу та компетентності,  на формування яких націлена дисципліна  

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. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 22 6 

Практичні / лабораторні 26 6 

Самостійна робота 72 108 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

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 

 

 

 

 

Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи заповідної справи 

1 Т1 Основні терміни й поняття з дисципліни «Природно- 2 0,5 



заповідна справа» 

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 

України. 

4 0,5 

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 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/іспит – 75/25 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 1 бал 

Практичні – 1 бал за 1 заняття та 2 бали 

за захист практичної роботи 

Модульні контрольні роботи – по 10 

балів 

Презентація реферату – 10 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 

Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання залік за 25-бальною шкалою оцінювання 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 75 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 25 балів. 

 

6. Результати навчання 
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. 

 
 

7. Пререквізити 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, 

дендрології, загальної екології. 
 
 

 



8. Політики дисципліни 
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній вигляд, 

старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У разі 

відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати 

у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається використання 

інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування 

продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою вимогою є 

дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за поточний 

контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та практичних 

заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати категорійний апарат, 

навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, 

активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування, 

самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. Сумарна кількість рейтингових 

балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за 

результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами підсумкового 

семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 

Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах рівного доступу до 

здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, виконання тестових 

завдань у Google Forms. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна: 

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: 

Книги-ХХІ, 2007.- 816 с. 

5. Мовчан Я.И. Идея экосети в контексте устойчивого развития / Я.И. Мовчан // 

Социально-экономический потенциал устойчивого развития / под ред. проф. Л.Г. Мельника 

(Украина), проф. Л. Хенса (Бельгія). - Сумы: ИТД «Університет. Книга», 2007. - С. 369-387. 

6. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посібник / 

С.Ю. Попович. - К.: Арістей, 2007. - 480 с. 

7.  Солодкий В.Д. Заповідна справа: підручник / В.Д. Солодкий, Л.Л. Товажнянський, 

Ю.Г. Масікевич та ін. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 288 с. 

8. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань з нормативних 

дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця. - Одеса: 2011. - 265 с. 

 

Додаткова: 

1. Зелена книга України // Андрієнко-Малюк Т.Л., Вакаренко Л.П., Ді- дух Я.П., 

Дубина Д.В., Коротченко І.А., Мовчан Я.І. та ін. - К.: Альтерп- рес, 2010. - 448с. 

2. Леоненко В.Б. Атлас об'єктів природно-заповідного фонду України / В.Б. Леоненко, 

М.П. Стеценко, Ю.М. Возний. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. - 119 с. 



3. Міждержавні природно-заповідні території / Під загальною ред. Т.Л. Андрієнко. - 

Київ: Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України 

та Мінекобезпеки України, 1998. - 132 с. 

4. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-

2015 роки // Розпорядження КМУ № 577 від 25.05.2011. 

5. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи 

на період до 2020 року // Розпорядження КМУ № 70-р від 08.02.06. 

6. Проць Б.Г. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та 

визначення приорітетів щодо управління ними / Б.Г. Проць, І.Б. Іваненко, Т.С. Ямелинець, 

Е. Станчу. - Львів: Гриф Фонд, 2010. - 92 с. 

7. Розбудова екомережі України / Під наук. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. К.: Програма 

розвитку ООН (ЦШР), 1999. - 127 с.. 
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Гарант освітньої програми           В. М. Турко                       (Ініціали та прізвище) 

 

 

В.о. декана факультету           А. В. Вишневський                 (Ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

Силабус затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від “27 ”  серпня  2020 р. 

 

Завідувач кафедри                Ю. В. Сірук                                        (Ініціали та прізвище) 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету 

Протокол № 1 від “31” серпня  2020 р. 

 

Голова НМК факультету            О. Л. Кратюк                               (Ініціали та прізвище) 

 


