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Робоча програма навчальної заповідної практики складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування» і охоплює всі змістові модулі за мінімальною 

кількістю академічних годин/кредитів, передбачених стандартом. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З «ЗАПОВІДНОЇ 
СПРАВИ» 

 

1. Опис предмета навчальної практики 

Денна форма навчання 

 

Курс: підготовки 

бакалаврів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 

2,0 

Напрям 6.040106 

«Екологія, охорона 
навколишнього 

середовища та 
збалансоване 

природокористування» 

Дисципліна 
природничо-наукового 

циклу 

 

Вибір вищого 

навчального закладу 

Блоків модулів 1, звіт спеціалізація 
«Водогосподарська 

екологія та 
природокористування» 

рік підготовки: 3-й 

семестр: 6 Змістовних модулів – 

2 

Загальні кількість 
годин - 72 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

вид контролю: залік 

 

2. Мета навчальної практики 

Мета заповідної навчальної практики полягає у поглибленні та 
вдосконаленні теоретичних знань з курсу «Заповідна справа» та здобуття 
практичних навичок із оптимізації природно-заповідного фонду певної 
території, організації та створення природно-заповідних об’єктів різних 

категорій, розробка охоронного зобов’язання, підготовки наукового 

обґрунтування на створення чи оголошення природно-заповідних об’єктів, 
визначення пріоритету охорони. 

 

3. Програма навчальної практики 

 

Передмова 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає 

впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу, яка є українським варіантом ECTS. 

Основними завданнями навчальної практики є: 
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- ознайомлення студентів з предметом, змістом і методами 

геоботанічних вишукувань; 
- набуття практичних навичок у проведенні маршрутних досліджень 

певної території; 
- ознайомлення студентів з рідкісними видами флори території; 
- ознайомлення студентів із природно-заповідними об’єктами різних 

категорій та різного рангу в натурі; 
- надбання студентами практичних навичок у обробці та аналізі 

матеріалів польових вишукувань; 
- набуття практичних навичок в оформленні наукового обґрунтування 

організації чи створення природно-заповідного об’єкту; 

- ознайомлення студентів з структурою управління природно-

заповідним фондом. 

На підставі Закону України “Про природно - заповідний фонд України” та 
інструкції щодо створення мережі ПЗФ у природних та модельних умовах, 

користуючись еколого-економічними показниками стану території, студенти 

повинні вміти: 

- розробити схему оптимізації ПЗФ окремого регіону 

- розробити вимоги до охоронного режиму території для природно- 

заповідного об’єкту; 

- скласти охоронне зобов’язання на певний природно-заповідний 

об’єкт; 
- на основі даних про фізико-географічний, екологічний та 

економічний стан території у природних та модельних умовах з 
використанням відповідних критеріїв створення заповідних об’єктів  

(територій) скласти обґрунтування стосовно доцільності створення 
окремого заповідного об’єкту (території). 

- використовуючи  дані про стан окремого фітоценозу чи 

фауністичного угрупування, з урахуванням їх цінності 
запропонувати заходи щодо збереження цих видів 

- провести оцінку мережі природно-заповідного фонду певної 
території за загальними показниками; 

- зробити оцінку природно-заповідного об’єкта за спеціалізованими 

показниками. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 
освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. 

Програма відповідає вимогам ЄКТС.  

 

Організація робіт. Місце і терміни проведення практики 

 

Заповідна навчальна практика проводиться на території Рівненської 
області. Польові роботи проводяться на таких ділянках: Рівненський парк-

пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, 
заповідне урочище «Сосонки», заповідне урочище «Бармаківське», 
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Рівненський зоопарк загальнодержавного значення, Рівненський природний 

заповідник,  Березнівський дендропарк, ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення «Острів», ботанічний заказник «Вишнева гора» 

загальнодержавного значення, регіональний ландшафтний парк 

«Надслучанський». 

Камеральна обробка польових матеріалів проводиться в навчальних 

аудиторіях кафедри. 

Відповідно до діючого навчального плану, навчальна практика 
передбачається тривалістю 12 робочих днів (6 робочих годин в день) і 
проводиться після завершення екзаменаційної сесії весняного навчального 

семестру. Календарних графік проведення навчальної практики з заповідної 
справи складається кафедрою і затверджується спеціальним наказом ректора 
університету. 

За необхідності, академічні групи поділяють на бригади, очолювані 
бригадирами. 

Завершується практика заліком. Залік проводиться при захисті кожною 

бригадою письмового звіту, попередньо перевіреного керівником практики, і 
індивідуального опитування кожного студента. 

В період проходження практики підвищуються вимоги щодо дисципліни 

студентів та виконання правил техніки безпеки при проведенні польових 

геоботанічних досліджень і транспортуванні людей. Студенти, котрі 
порушують дисципліну і не виконують правил безпеки при проведенні робіт, 
керівником практики можуть бути звільнені від практики. 

Графік проведення навчальної практики 

1 день. Ознайомлення студентів з програмою і умовами проходження 
практики. Вивчення вимог техніки безпеки при проведенні польових 

геоботанічних досліджень, маршрутних досліджень та транспортуванні 
людей. Повторення основних понять з курсу «Заповідна справа». 

2 день. Польові дослідження на території ботанічного заказника «Вишнева 
гора» і ботанічної пам’ятки природи «Острів», збір гербарію.  

3 день. Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних ділянок, 

написання наукової характеристики досліджуваних об’єктів, проведення 
оцінки досліджуваних природно-заповідних об’єктів за спеціальними 

показниками, оформлення охоронного зобов’язання). 
4 день. Польові дослідження на території Рівненського природного 

заповідника, збір гербарію. 

5 день. Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних ділянок, 

написання наукової характеристики досліджуваних об’єктів, розрахунок 

охоронної зони заповідника, проведення оцінки Рівненського природного 

заповідника за спеціальними показниками, оформлення охоронного 

зобов’язання). 
6 день. Польові дослідження на території Березнівського дендропарку і 
Надслучанського регіонального ландшафтного парку. 
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7 день. Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних ділянок, 

написання наукової характеристики досліджуваних об’єктів, оформлення 
охоронного зобов’язання, проведення оцінки даних природно-заповідних 

об’єктів за спеціальними показниками). 

8 день. Польові дослідження на території Рівненського зоопарку, заповідного 

урочища «Сосонки», збір гербарію. 

9 день. Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних ділянок, 

написання наукової характеристики досліджуваних об’єктів, оформлення 
охоронного зобов’язання, проведення оцінки даних природно-заповідних 

об’єктів за спеціальними показниками). 

10 день. Польові дослідження на території заповідного урочища 
«Бармаківське», Рівненського парку-пам’ятки садово-парковго мистецтва ім. 

Т. Г. Шевченка, збір гербарію. 

11 день. Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних ділянок, 

написання наукової характеристики досліджуваних об’єктів, оформлення 
охоронного зобов’язання, проведення оцінки даних природно-заповідних 

об’єктів за спеціальними показниками, проведення оцінки природно-

заповідної мережі Рівненської області за загальними показниками). 

12 день. Складання звіту про практику. Підготовка до заліку. Оформлення 
звіту скаладання заліку з практики. 

Графік проходження практики за необхідності (за метеоумовами тощо) може 
бути зміненим рішенням завідувача кафедрою. 

Схема блоків змістових модулів 

Структура залікового кредиту 

Змістовий модуль 1 

1 день Організаційні заходи, інструктаж з техніки безпеки при 

проходженні навчальної заповідної практики, озна-
йомлення з умовами району проходження практики. 

6 

годин 

2 день Польові дослідження на території ботанічного 

заказника «Вишнева гора» і ботанічної пам’ятки 

природи «Острів», збір гербарію. 

Ботанічний заказник „Вишнева гора” 

загальнодержавного значення розташований біля с. 
Городок Рівненського району Рівненської області, 8 км 

від міста Рівне. Площа заказника – 97 га. Свою назву 

заказник отримав за назвою малопоширеного виду в 

нашій області – вишні степової, невеличкого чагарника, 
який рясно зростає на південних схилах гори. Заказник 

досить відомий серед науковців як найпівнічніше 
місцезростання більше 100 степових видів. Заказник 

представляє собою крейдяну гору висотою біля 50 м, 

вкриту лесовою шапкою. На схилах південної 
експозиції сформувались степові ценози (це найцінніша 
частина заказника), на північних схилах зростає 

6 

годин 
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дубово-грабовий ліс з домішкою сосни, берези та 
черешні – ліс типовий для зони широколистяних лісів. 
В заказнику зустрічаються рослини, занесені до 

Червоної книги України: ковила волосовидна, лілія 
лісова, підсніжник, а також десятки регіонально 

рідкісних видів, які охороняються в нашій області.  
Пам’ятка природи «Острів» розташована прямо 

навпроти заказника „Вишнева гора”, на протилежному 

березі р. Устя. Площа приблизно 15 га. Тут колишня 
стариця р. Устя овалом огинала корінний берег. Нині на 
її місці – заболочена смуга, яка оточує підвищену 

частину корінного берега. На цьому заболоченому 

кільці  нині сформувались болотні, переважно 

високотравні угруповання, а на підвищеній частині 
острова  із дерново-карбонатними ґрунтами – лучні та 
лучно-степові із куртинами чагарників. Загалом, на 
ділянці можна виділити три екологічні рівні – 

заболоченої смуги навколо „острова”, нижньої частини 

схилу із значною участю чагарників та гребеня – 

найвищої частини острова із рядом степових рослин. 

На ділянках всіх цих рівнів виявлене зростання 
рідкісних видів рослин (тирлич хрещатий, осока 
притиснута, оман мечолистий, пальчатокорінник 

м’ясочервоний, пальчатокорінник Фукса). 
3 день Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних 

ділянок, написання наукової характеристики 

досліджуваних об’єктів, проведення оцінки 

досліджуваних природно-заповідних об’єктів за 
спеціалізованими показниками, оформлення 
охоронного зобов’язання). 

6 

годин 

4 день Польові дослідження на території Рівненського 

природного заповідника, збір гербарію. 

Рівненський природний заповідник створений у 1999 

році в північній поліській частині Рівненської області 
площею 47046.8 га. Заповідник складається з чотирьох 

масивів: Білозерського площею 9505 га (в тому числі 
заповідна – 8405 га, охоронна – 3100 га) та болотних 

масивів “Сира Погоня”, “Переброди”, Сомино. 

Білозерський масив включає одне з найбільш 

мальовничих озер Полісся – карстове озеро Біле 
площею 500 га та. Тут трапляються основні рослинні 
угруповання боліт Українського Полісся, в тому числі 
рідкісні. Лісові масиви типові для Західного Полісся. 
Озеро, лісові та болотні масиви утворюють єдиний 

6 

годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

ландшафтний гідрологічний комплекс. Болотний масив 

“Сира Погоня” має площу 16735 га, в тому числі 
заповідна – 13635 га, охоронна – 3100 га. Тут 
переважають оліготрофні болотні угроповання. Болото 

унікальне для території України. Воно представляє 
собою рідкісний болотний ландшафт з горбисто-

мочажинним комплексом, є місцем зростанням низки 

рідкісних болотних видів і угруповань із переважанням 

шейхцерії болотної. Болото має багату фауну, особливо 

орнітофауну, це місце гніздування сірих лелек. 

Болотний масив “Переброди” на межиріччі річок Льви і 
Ствиги і є частиною величезного масиву Піддубче. 
Площа масиву – 22190 га, з них заповідна зона – 16530 

га, охоронна – 5660 га. Масив Переброди – не суцільне 
болото, воно переривається смугами суходолів. Цей 

масив має рідкісні для України периферійно-

оліготрофний хід розвитку, який почався з периферії і 
якому на сучасному етапі характерний мезотрофний, 

місцями оліготрофний характер. Болотний масив 
Сомино є частиною болотного масиву “Кремінне”. 

Площа – 10354 га, в тому числі заповідна – 9630 га, 
охоронна – 724 га. Цей масив один із небагатьох 

типових мезотрофних масивів Полісся, який зберігся у 

природному стані з наявними рідкісними видами та 
угрупованнями. 

5 день Камеральна обробка результатів досліджень 
(визначення рослин досліджуваних ділянок, написання 
наукової характеристики досліджуваних об’єктів, 

розрахунок охоронної зони заповідника, проведення 
оцінки Рівненського природного заповідника за 
спеціалізованими показниками, оформлення 
охоронного зобов’язання). 

6 

годин 

Змістовий модуль 2 

6 день Польові дослідження на території Березнівського 

дендропарку і Надслучанського регіонального 

ландшафтного парку. 

Березнівський дендропарк знаходиться у смт. Березне 
Рівненської області, закладений у 1979 році. 
Основними ботаніко-географічними зонами 

дендропарку є: 
1. Ліси України; 2. Карпати; 3. Крим; 4. Кавказ; 5. 

Середня Азія; 6. Далекий Схід; 7. Сибір; 8. 

Американський регіон; 9. Японо-китайський регіон. 

Крім того, за систематичним принципом в парку 

6 

годин 
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створені дві ділянки: березовий гай та вербові 
насадження. Окремо виділяється ділянка входу в 

дендрарій, де дерева і чагарники розміщені за 
декоративним принципом, ділянка “Червоної книги”, де 
висаджені рідкісні дерева і чагарники. 

Надслучанський регіональний ландшафтний парк 
знаходиться у південно-східній частині Березнівського 

району Рівненської області. 
Репрезентативність рослинності парку є досить 
високою, оскільки тут переважають типові для Полісся 
соснові та дубово-соснові ліси з участю 

широколистяних лісів (дубових та грабово-дубових) на 
багатих ґрунтах. Унікальність рослинності виявляється 
у наявності рідкісної для Українського Полісся 
петрофітної рослинності, а також рослинних 

угруповань, занесених до Зеленої книги України. Це – 

грабово-дубові ліси з покривом із осоки 

трясучковидної, старі дубові та дубово-грабові ліси 

зеленчукові, волосистоосокові та рідкотравні, дубово-

соснові ліси з покривом із рододендрону жовтого. Крім 

того, наявні на схилах р. Случ фрагменти рідкісних 

ценозів з ковили пірчастої. 
Територія парку є дуже цінною з флористичного боку. 

Тут зростають 77 рідкісних видів рослин. Серед них є 
види-релікти різних епох – верба чорнична, рододен-

дрон жовтий, кадило сарматське, плющ звичайний. 

Чимало у флорі парку пограничноареальних видів. На 
південній межі ареалу знаходяться тут такі бореальні 
види як росичка круглолиста, мучниця звичайна, осока 
піхвова, андромеда багатолиста, котячі лапки дводомні, 
ринхоспора біла та деякі інші. Низка 
центральноєвропейських видів знаходиться на території 
РЛП на східній межі свого поширення – це астранція 
велика, клопогін європейський, малий комонник 

зігнутий, лазурник трилопатевий, первоцвіт високий та 
інші. Значний інтерес становлять місцезростання 
гірських видів, які на Україні трапляються переважно в 

Карпатах – фітеуми колосистої, таволги (спіреї) 
середньої. 
Таким чином, флористична унікальність території є 
дуже високою. З флористичної точки зору територія 
цікава також тим, що тут проходить південно-західна 
межа поширення рододендрона жовтого (азалії 
понтійської) – релікту третинного періоду. 
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Типовою для Українського Полісся є і фауна парку. 

Незважаючи на недостатнє її вивчення, тут виявлено 3 

види хребетних з Червоної книги України та 1 з 
Європейського червоного списку. 

7 день Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних 

ділянок, написання наукової характеристики 

досліджуваних об’єктів, оформлення охоронного 

зобов’язання, проведення оцінки даних природно-

заповідних об’єктів за спеціальними показниками). 

6 

годин 

8 день Польові дослідження на території Рівненського 

зоопарку, заповідного урочища «Сосонки», збір 

гербарію 

Рівненський зоопарк заснований у 1982 р, отримав 
статус загальнодержавного значення у 1998 р. Колекція 
тварин складає близько 500 особин 165 видів з усіх 

континентів. Серед них 89 видів є рідкісними: пелікан 

рожевий, гриф чорний, сип білоголовий, орлан-

білохвіст, пугач, видра річкова, леопард перський, тигр 

амурський, кінь Пржевальського, кенгуру рудий, баран 

гривистий, павіан анубіс та ін..  

Заповідне урочище “Сосонки” створено на території 
урочища в якому  на підвищених ділянках переважали 

соснові насадження (саме через це урочище отримало 

назву “Сосонки”), а також грабові, дубово-грабові ліси 

з домішкою інших порід – берези, черешні. В 

зниженнях сформувались вільхові ліси з участю осики. 

Такі ліси в минулому оточували Рівне. На сьогодні це 
єдиний природний лісовий комплекс, що зберігся в 

межах міста. 
Поодиноко зустрічаються такі малопоширені види як 

воронець колосистий, аґрус відхилений та 
молопоширений вид, такий як папороть австрійська. 
На території урочища виявлено види, занесені до 

Червоної книги України — це гніздівка звичайна, 
коручка морозниковидна. 

6 

годин 

9 день Камеральні роботи (визначення рослин досліджуваних 

ділянок, написання наукової характеристики 

досліджуваних об’єктів, оформлення охоронного 

зобов’язання, проведення оцінки даних природно-

заповідних об’єктів за спеціальними показниками). 

6 

годин 

10 день Польові дослідження на території заповідного урочища 
«Бармаківське», Рівненського парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва ім.. Т. Г. Шевченка, збір гербарію. 

Заповідне урочище "Бармакіське" являє собою 

6 

годин 
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яружну систему, вже досить розроблену із плескатими, 

слабокрутими та стрімкими схилами. 

Тут збереглась рідкісна для Західного лісостепу ділянка 
цілинного степу з горицвітом весняним, а також велика 
популяція анемони лісової.  
У нижній та середній частинах балки схили вкриті 
лучностеповою рослинністю, у верхній частині є бічні 
яри з більш стрімкими залісненими та зарослими 

чагарниками схилами.  

Найбільш цінною частиною заказника є ділянка із 
степовою рослинністю, яка має риси лучних степів. На 
деяких ділянках у травостої є чимало фітокомпонентів, 
властивих справжнім степам. Тут є також ділянки з 
елементами лук. Цікавою рисою рослинності заказника 
є також наявність невеликих ділянок степів на схилах 

південної експозиції, пов'язаних з місцями виходу 

вапняків (що є цілком характерним для Варковицько-

Рівненського геоботанічного району, в межах якого і 
розташований заказник). 

В пониззі балки переважають остепненні луки (вони 

розміщені там, де ще нестрімкі схили), представлені 
тонконогом вузьколистим і пирієм середнім. Вглиб 

балки зустрічаються лучні степи, представлені 
тимофіївкою степовою і пирієм середнім, як домінант 
виступає також тонконіг вузьколистий. Тут є ділянки і 
справжніх степів з бородачем звичайним, що зростає на 
змитих еродованих ґрунтах. На схилі південної 
експозиції є виходи крейди, внаслідок чого тут 
зростають кальцієфільні рослини: сонцецвіт звичайний, 

чебрець вапняковий, льон жовтий; в травостої є чимала 
ділянка формації осоки низької, занесеної до Зеленої 
книги України. Поруч із осокою низькою у пониженій 

ділянці зустрічається популяція рідкісного виду – 

горицвіту весняного. В улоговині між двома пагорбами 

розміщені великі популяції тирличу хрещатого – 

рідкісного виду флори Рівненщини та України в цілому, 

цінної лікарської рослини. 

На освітлених ділянках, на узліссях, схилах, практично 

по всій території заказника, відмічені численні 
популяції малопоширеного виду анемони лісової. 
Загальна площа з поширенням цього виду досягає 
понад п'ять гектарів. 
Рівненський парк-памятка садово-паркового 

мистецтва заснований наприкінці XVIII століття. Вік 
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окремих дерев досягає 150-200 років. Всього в парку 

налічується біля 5540 дерев та 14200 кущів.  Нині парк 

займає 32 га і має 5 зон: тихого відпочинку, активного 

відпочинку, видовищних споруд, спортивна, дитячий 

сектор.  
11 день Камеральна обробка результатів досліджень 

(визначення рослин досліджуваних ділянок, написання 
наукової характеристики досліджуваних об’єктів, 

оформлення естетичної оцінки заповідного урочища 
«Бармаківське», оформлення охоронного зобов’язання, 
проведення оцінки даних природно-заповідних об’єктів 

за спеціалізованими показниками, проведення 
узагальненої оцінки значущості природно-заповідної 
мережі Рівненської області за загальними і 
спеціалізованими показниками). 

6 

годин 

12 день Складання звіту, залік. 6 

годин 

Всього: 72 

години 

 

Складова звіту 

1. Наукові характеристики природно-заповідних об’єктів. 
2. Проведення естетичної оцінки природної території з метою її 

заповідання. 
3. Проведення оцінки мережі ПЗФ за загальними показниками. 

4. Проведення оцінки мережі ПЗФ за спеціалізованими показниками. 

5. Розрахунок охоронної зони Рівненського природного заповідника. 
6. Оформлення гербарію та визначення вищих судинних рослин. 

 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 

 

1. Естетична оцінка природних територій з метою їх заповідання 

проводиться в такій послідовності: 
1 етап. Попередній. Позначення території на картографічних матеріалах 

2 етап. Підготовчий. Вибір опорних точок маршрутів польових 

досліджень ландшафтів (пейзажів) 
3 етап. Польовий. Дослідження на опорних точках 

4 етап. Аналітичний. Обробка результатів 

5 етап. Заключний. Підготовка наукового обґрунтування 
2. Розрахунок ширини охоронної зони залежно від площі природного 

заповідника. 

Охоронна зона призначена для того, щоб гасити шкідливий 

антропогенний вплив, спрямований від зовнішньої межі заповідника. 
Очевидно, що при постійній ширині буферної зони, яка не змінюється вздовж 
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усього кордону, ступінь антропогенного впливу, що досягає границь 
резервату, буде ослаблений до рівня, того самого по величині уздовж усієї 
периферичної зони заповідника.  

Нам потрібно обчислити ширину буферної зони – постійну величину 

Р – таку, щоб площа зони в Q разів була більша площі заповідника. 
Площа заповідника А1 , площа охоронної зони А2. 

Наближений спосіб розрахунку площі буферної зони зрозумілий з 
рис. 1. Границю заповідника апроксимуємо багатокутником, вершини якого 

нумеруємо індексами і=1, 2…, n. 

 
Рис.1 Фрагмент буферної зони заповідника 

 

1-4  - вершини контуру заповідника, штрихування направлене 
всередину заповідника,  L – довжина і-го відрізка границі заповідника, Р – 

ширина рівновіддаленої границі буферної зони. Прямі кути відзначені 
подвійною дугою. 

Довжину сторони багатокутника, яка з’єднує і-ту й (і+1)-у вершини, 

позначимо символом Lі. Площа А2 буферної зони складається з двох 

компонентів. Перша складається з площ секторів з радіусом Р і кутами αі. 

Другий компонент складається з площ трапецій, гострі кути яких, що 

прилягають до основ Lі, позначені символами βі та βі+1. З іншого боку, з 
розуміння оптимальності, площа буферної зони А2 повинна дорівнювати:  

12 AQA ⋅=  
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У суму С1 входять лише секторні кути αі, у суму С2 – тільки гострі 
кути βі, що лежать біля основи трапецій. С3 – це периметр границі 
заповідника. Замість величини Q підставимо число 2,16, рівне оптимальному 

відношенню площі буферної зони до площі заповідника А1. Вирішуючи це 
квадратне рівняння щодо величини Р, знайдемо ширину рівновіддаленої 
границі буферної зони. При відомому Р зображення цієї границі легко 

побудувати на карті за допомогою циркуля і лінійки. 

3. До загальних показників оцінки природно-заповідного фонду (ПЗФ): 

1. Загальна кількість природно-заповідних територій та об'єктів певної 
території (Nзаг). 

2. Загальна площа ПЗФ певної території, (Sзаг), га. 
3. Відсоток заповідності території. 
4.  Відсоток суворої заповідності. 
5. Ступінь розчленованості (інсуляризованості) природно-заповідних тери-

торій. 

6. Рівномірність розподілу природно-заповідного фонду по певній території 
(оцінюється за бальною шкалою: 1 бал – нерівномірний розподіл; 2 бали –

відносно рівномірний розподіл; 3 бали – рівномірний розподіл). 

7. Ландшафтна репрезентативність, тобто представленість у мережі природ-

но-заповідних територій основних елементів ландшафту певної території 
(оцінюється за п’ятибальною шкалою: 1 бал – низька, 2 бали – задовільна, 3 

бали – достатня, 4 бали – висока, 5 балів – дуже висока). 
8. Характеристика якісного складу природно-заповідного фонду певної 
території. За класифікацією природно-заповідних територій, прийнятій в 

Україні, виділяється 11 категорій (природні і біосферні заповідники, 

національні природні та регіональні ландшафтні парки, заказника, пам’ятки 

природи, заповідні урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, 
ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки). Оцінка проводиться за 
кількістю і загальною площею природно-заповідних об’єктів по кожній із 
категорій. 

4. До спеціалізованих показників оцінки природно-заповідної мережі 
відносяться їх ботанічна, фауністична, гідрологічна, господарська цінності. 
 

4. Методи навчання 

Під час проведення навчальної практики перед практичними заняттями та 
експедиційними дослідженнями студентам пояснюється зміст роботи, мета, 
хід роботи, проходить ознайомлення студентів з методами виконання робіт. 
При ознайомленні студентів з теоретичною частиною навчальної практики 

використовуються таблиці, плакати, нормативні документи, картографічні 
матеріали досліджуваної території. На практичних заняттях проводиться 
обробка результатів досліджень, складаються наукові характеристики 

існуючих природно-заповідних об’єктів, наукове обгрунтування на створення 
чи оголошення природно-заповідного об’єкту чи зміну його статусу, 

проводиться оцінка мережі природно-заповідних об’єктів території за 
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спеціалізованими і загальними показниками, складається охоронне 
зобов’язання. 
 

5. Методи оцінювання знань 

Поточний контроль знань проводиться оцінюванням  ступеня володіння 
студентом теоретичного матеріалу, якості виконаних практичних робіт. 
Підсумковий контроль полягає у зарахуванні виконаних робіт та заліку про 

навчальну практику. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 
- оцінки за виконання практичних робіт (розрахунок ширини 

охоронної зони заповідника, визначення рослин досліджуваних 

ділянок, написання наукової характеристики досліджуваних об’єктів, 
проведення оцінки досліджуваних природно-заповідних об’єктів за 
спеціальними показниками, оформлення охоронного зобов’язання); 

- оцінки за оформлення звіту; 

- підсумковий залік. 

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система із 
100-бальною шкалою оцінювання. 

 

Шкала оцінювання ECTS 

 

Критерії оцінювання 
практики 

Кількість 
набраних 

балів 

Оцінка Рівень 
компе-
тентності 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

за  
ЕСТS 

Студент  повністю виконав 

програму практики; звіт за 
структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам   програми 

практики;  основні  положення  
звіту  глибоко  обґрунтовані   і 
логічні; звіт має якісне  
оформлення; під час захисту звіту 

студент   аргументовано доводить   
набуття ним практичних навичок, 

передбачених програмою практики 

90…100 5 А Високий 

(творчий) 

Студент  повністю виконав   

програму практики; звіт за 
структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам    програми 

практики;  основні  положення  
звіту  достатньо  обґрунтовані; 
незначне    порушення   
послідовності;    прийнятне 

85…89 4 В Достат-
ній (кон-

струк- 

тивно- 

варіатив- 
ний) 
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зовнішнє оформлення; захист звіту 

дозволяє виявити наявність 
необхідних практичних умінь, 
передбачених програмою практики 

Студент  повністю    виконав   

програму практики; звіт за 
структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам    програми 

практики; але має незначні 
недоліки, основні положення звіту 

обґрунтовані; задовільне зовнішнє 
оформлення звіту;  захист звіту 

дозволяє     виявити     наявність 
практичних умінь, передбачених 

програмою практики, незначні 
недоліки, які при цьому 

спостерігаються, студент виправляє 
сам 

75…84 С 

Студент повністю виконав 

програму практики, звіт відповідає 
вимогам програми, але має недоліки 

за структурою і змістом; основні   
положення    звіту    недостатньо   

обґрунтовані    з порушенням 

послідовності; задовільна якість 
оформлення звіту; захист звіту з 
незначними недоліками, які студент 
усуває з допомогою викладача 

70…74 3 D Середній 

(репро-

дуктив-

ний) 

Студент повністю виконав програму 

практики; звіт має недоліки за 
структурою і змістом; основні 
положення звіту недостатньо 

обґрунтовані з порушенням 

послідовності; якість зовнішнього 

оформлення звіту задовільна; захист 
звіту не дозволяє в повній мірі   
виявити   практичні   навички, 

передбачені   програмою практики 

60…69 Е 

Студент виконав більше 50% 

програми практики; звіт відповідає 
вимогам  програми  практики,  але  
має  значні  неточності  за 
структурою і змістом; основні 

35…59 2 FХ Низький 

(рецеп-

тивно-

про-
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положення звіту недостатньо 

обґрунтовані з порушенням 

послідовності; якість зовнішнього 

оформлення звіту задовільна; захист 
звіту показує, що студент не набув 

достатніх практичних навичок, 

передбачених програмою практики 

дуктив-
ний) 

Студент виконав менше 50% 

програми практики і представив 

звіт незадовільного змісту і якості 
оформлення; захист звіту показує   
відсутність     практичних   

навичок,     передбачених програ-
мою практики 

1…34 2 F Низький 

(рецеп-

тивно-

про-

дуктив-
ний) 

 

6. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної діяльності 
студента. Робоча програма повинна передбачати розподіл цих балів між 

змістовими модулями та підсумковим контролем знань.  
Шкала оцінювання в КМСОНП та ECTS 

90-100 "зараховано" (A) "зараховано" 

82-89 "зараховано" (B) 

74-81 "зараховано" (C) 

64-73 "зараховано" (D) 

60-63 "зараховано" (E) 

35-59 "незараховано" з 
можливістю повторного 

складання (FX) 

"незараховано" 

0-34 "незараховано" з 
обов’язковим 

повторним курсом (F) 

 

7. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки "Оцінка природно-заповідного фонду" для студентів 

«Екологія і охорона навколишнього середовища» стаціонарної та заочної 
форм навчання Рівне, РДТУ, 2001. 

2. Методичні вказівки до виконання практичного заняття «Естетична оцінка 
природних територій з метою їх заповідання» для студентів напряму 

«екологія та охорона навколишнього середовища» Ю. М. Грищенко, Рівне: 
НУВГП, 2006. – 12 с. 
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8. Рекомендована література 

Базова література 

1. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. Посібник. – Рівне: РДТУ, 

2000. – 239 с. 
Допоміжна література 

1. Грищенко Ю.М., Антонова Г.М., Берташ Б.М., Якимчук А.Ю., Яковишина 
М. С., Бачук В.А.. Бровко Г.І., Волошинова Н.О., Головко О.В., Журавчак 

Р.О., Колодич П.Д., Криницька М. В.. Микитин Т. М. Природно-заповідний 

фонд Рівненської області / Під ред. Ю.М. Грищенка. – рівне: Волинські 
обереги, 2008. – 216 с. 
2. Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д.Н., Котов М.И., 

Прокудин Ю.Н. и др. – 1 изд. Киев: Наук. Думка, 1987. – 548 с., 2 изд. 

Стереот. Киев: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с. 
3. Зелёная книга Украинской ССР: редкие, исчезающие и типичные, 
нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляг-
Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с. 
4. Червона книга України. Рослинний світ – К. Укр енциклопедія, 1996.-608 с. 
5. Червона книга України.Тваринний світ.–К, Укр. Енциклопедія, 1996.-460 с. 

9. Інформаційні ресурси 

1. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування»  
2. Бібліотеки: НУВГП – 33000, м. Рівне. вул. Приходька; Обласна 

наукова бібліотека – 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6; міська 
бібліотека – 33000, м. Рівне. вул. Гагаріна, 67 

 

Протокол узгодження робочої програми 
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Дата та № протоколу 
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Кафедра, за якою 
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праці і безп. жит. 
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