
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: _____Заповідна справа____; 

3. Тип: обов’язковий або вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: початковий (короткий цикл), 

абоІ(бакалаврський), 
абоІІ (магістерський),  

або ІІІ(освітньо-науковий); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, або 2, або3,або 4,або 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:_____V___ (вказати номер семестру); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ____3____ (зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: _Косяк Д.С., к.геогр.н.,, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати категорії територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;структуру, 

передумови та принципи створення мережі заповідних територій; характеристику рангів та 

категорій природно-заповідного фонду України та критерії виділення заповідно-таксономічних 

рангів; 

• аналізувати унікальність, цінність, ландшафтне різноманіття існуючого заповідного об’єкту та 

території; аналізувати оптимальність використання заповідних територій та об’єктів у 

природоохоронних, науково-дослідних, рекреаційних цілях та для потреб моніторингу 

навколишнього природного середовища за запропонованими критеріями;  

• розраховувати збитки, нанесені порушенням режиму територій та об’єктів ПЗФ; визначати 

структуру та закономірності функціонування природних комплексів, впливу на них 

антропогенних факторів на певній заповідній території та розробляти рекомендації щодо 

збереження та відновлення заповідних природних комплексів. 

10. Форми організації занять: лекційне (навчальне) заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; залік. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:географія,математика, екологія, 

геологія, грунтознавство, біологія, гідрологія, зоологія. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):вища 

математика, інформаційні технології, лісові ресурси. 

12. Зміст курсу:(перелік тем)1.Введення в концепцію заповідної справи. 2. Історія становлення 

заповідної справи як науки. 3. Поняття про природно-заповідний фонд України, особливості його 

формування, управління та правове забезпечення функціонування ПЗФ. 4. Природні та біосферні 

заповідники. 5. Національні природні парки. 6. Заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища. 7. 

Регіональні ландшафтні парки. 8. Природно-заповідні об’єкти колекційно-паркового типу.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією М.Д. 

Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003. - 306 с. 

2. Борейко В.Е. Историязаповедногодела в Украине. Серия:Историяохраныприроды. Вып. 2, К.: 

Киевскийэколого-культурный центр, 1995. – 184 с. 

3. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. Посібник, Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с. 

4. Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю. Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду 

(організація, охорона, управління). Навч. Посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 144 с. 

5. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. – К.: 

Географіка, 2003. – 306 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16год. лекцій, 14год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи, заліки – 3 год. Разом – 33год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів, використання схем та довідкових таблиць на фоліях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 5семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: _українська. 

 
В.о. завідувача кафедри геології та гідрології 

Мельничук Віктор Григорович, д.геол.н., професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: ________________(кодування за навчальним планом)
1
; 

2. Title: __Reservedcase____(вказати повну назву); 

3. Type: обов’язковий або вибірковий; 

4. Highereducationlevel: початковий (короткий цикл), 

або І(бакалаврський), 
абоІІ (магістерський),  

                                  або ІІІ(освітньо-науковий); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1,  або2, або 3, або 4, або 5; 

6. Semester when the discipline is studied:___V __ (вказати номер семестру); 

7. Number of established ECTS credits: ___3_____ (зазначити цифрами); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: _Kosiak 

D.S.,_candidateofgeographicalsciences, associateprofessor. 

9. Resultsofstudies::після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• toknowthecategoriesofterritoriesandobjectsofthenaturereservefundofUkraine; thestructure, 

preconditionsandprinciplesforthecreationof a networkofprotectedareas; 

thecharacterizationoftheranksandcategoriesofthenaturereservefundofUkraineandthecriteriafortheall

ocationofreserve-taxonomicranks;  

• toanalyzetheuniqueness, value, landscapediversityoftheexistingprotectedobjectandterritory; 

toanalyzetheoptimalityoftheuseofprotectedareasandobjectsinenvironmentalprotection, research, 

recreationalpurposesandfortheneedsofmonitoringoftheenvironmentaccordingtotheproposedcriteria; 

• tocalculatethedamageinflictedbyviolationoftheregimeofterritoriesandobjectsofthe NFP; 

todeterminethestructureandregularitiesofthefunctioningofnaturalcomplexes, 

theinfluenceofanthropogenicfactorson a certainprotectedareaonthem, 

andtodeveloprecommendationsfortheconservationandrestorationofprotectednaturalsystems. 

 

10. Formsoforganizingclasses: lecture(educational) employment, independentwork, 

practicalpreparation, controlmeasures; test. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
__geography, mathematics, ecology, geology, soilscience, biology, hydrology, zoology. 

12.Course contents::(перелік тем)1. Introductiontotheconceptofconservation. 2. 

Historyoftheformationofconservationworkas a science. 3. ConceptaboutthenaturereservefundofUkraine, 

peculiaritiesofitsformation, managementandlegalsupportforthefunctioningofthe PLF. 4. 

Naturalandbiospherereserves. 5. Nationalnaturalparks. 6. Reserves, naturemonuments, reservetracts. 7. 

Regionallandscapeparks. 8. Natural-protectedobjectsofthecollection-parktype. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. ProtectedCaseinUkraine: A Manual. / Undertheeditorshipof M.D. Grodzinsky, MP Stetsenko - K .: 

2003 - 306 pp. 

2. Boreyko V.E. ThehistoryofnatureconservationinUkraine. Series: Thehistoryofnatureconservation. Yield 

2, K.: Kievecologicalandculturalcenter, 1995. - 184 pp. 

3. Gryshchenko Y.M. FundamentalsoftheProtectedCase: Teach. Manual, Rivne: RSTU, 2000. - 239 p. 

4. GryshchenkoYu.M., YakymchukA.Yu. Natural-protectedareasandobjectsoftheforestfund (organization, 

security, management). TeachingManual. - Rivne: Volyn'sAmulets, 2007. - 144 p. 

5. ProtectedCaseinUkraine: Teaching. manual / Ed. M.D.Grodzinsky, M.P.Stetsenko. - K .: Geography, 

2003. - 306 p. 

2._____________________________________________(Вказати відповідно до ДСТУ8302:2015) 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 yearslectures, 14 hourspracticalwork, 60 h. Independentwork, test - 3hours. Together - 33years. 

Methods: interactivelectures, problemlectureelements, individualtasks, implementationofbusinessandrole-

playinggames, casestudies, individualandgroupresearchtasks, useofmultimediatools, 

useofschemesandreferencetablesonfools. 

15. Forms and assessment criteria: 
Finalcontrol: theendofthe 5th semester. 

Currentcontrol (100 points): testing, surveys, modulecontrol. 

16. Languageofteaching:___ukrainian__. 

 
HeadofDepartmentV.G.Melnichuk, D. geologist. Mr., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


