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ВСТУП  

Анотація 

Навчальна дисципліни «Заповідна справа» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» підготовки фахівців першого рівня вищої освіти - бакалаврів 

спеціальності 101 Екологія. Вона передбачає надання студентам базисних 

знань про екологічні, правові, адміністративні, економічні, організаційно-

технічні, біосозологічні й культурно-виховні заходи, спрямовані на 

збереження варіабельності біотичного різноманіття на генетичному, 

видовому, популяційному, біоценотичному, біогеоценотичному, 

ландшафтному, біомному й біосферному рівнях організації живого, 

забезпечення його відтворення та можливості екологічно збалансованого 

гуманного використання. Головна відмінність саме даного авторського 

варіанту робочої програми – забезпечити вивчення та глибоке ознайомлення 

комплексу знань щодо виділення, резервування, проектування та 

функціонування територій і об'єктів природно-заповідного фонду. Це суто 

науково-практична дисципліна, яка спеціалізується на вивченні природних 

багатств регіону, заходах щодо їх збереження та відновлення.    

Ключові слова: заповідна справа, як окрема наукова дисципліна, 

заповідання та його мета, заповідники, заказники, природні парки, природно-

заповідний фонд, Північно-західне Причорномор’я, перспективи розвитку 

заповідних територій Північного Причорномор’я. 

 

Аbstract 

Neducational and discipline "Protected Business" is composed in accordance 

with the educational and professional program "Ecology and Environmental 

Protection" training of specialists of the first level of higher education - bachelors 

of specialty 101 Ecology. It provides students with fundamental knowledge about 

environmental, legal, administrative, economic, organizational, technical, 

biosozologic and cultural and educational measures aimed at preserving the 

variability of biotic diversity at the genetic, species, population, bioce-note, 

biogeocenotic, landscape, biomical and biosphere levels of the organization of 

living, ensuring its reproduction and the possibility of ecologically balanced 

humane use. The main difference between this author's version of the working 

program is to provide study   and deep familiarization of the complex of 

knowledge on the allocation, redundancy, design and functioning of territories and 

objects of nature reserve fund. This is a purely scientific and practical discipline 

that specializes in the study of natural resources of the region, measures for their 

preservation and restoration. 

Key words: protected area, as a separate scientific discipline, precepts and 

its purpose, reserves, reserves, natural parks, nature reserve fund, Northwest Black 

Sea region, prospects forthe development of protected areas Nort Black Sea region. 
 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -6 Галузь знань                                      

№ 10 Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів –2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість 

годин - 180 

Спеціальність 

 101 Екологія 

 

Освітня програма                   

Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекцій 

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 8 год. 

Самостійна робота 

60 год. 74 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: письмова 

Семестр 

6-й 6-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

5-й семестр: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

6-й семестр: 
аудиторних – 3 

самостійної роботи студента 

– 3 

Освітній рівень: 

перший(бакалаврський) 
 

Лекцій 

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8 год. 

Самостійна робота 

45 год. 74 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: письмова 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета навчального курсу дисципліни «Заповідна справа» є формування 

у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких фахових 

компетентностей:  

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

- Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі. 



 

 

- Здатність оцінювати потенціал водних, земельних, природно-

заповідних та рекреаційних ресурсів Південного регіону України. 

 

3.Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Заповідна справа»  є 

предмети і дисципліни, які мають бути вивчені раніше – загальна екологія, 

геологія, хімія, токсикологія, моніторинг довкілля, екологічна безпека.  

  

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Заповідна справа» передбачає 

формування та розвиток у студентів таких  результатів навчання:  

- Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття 

- Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань 

щодо проблем та формування території природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

-  Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та 

проектів. 

- Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

-  Вміти оцінювати перспективи управління і характеристики курортної 

та рекреаційної діяльності, надавати рекомендації щодо раціонального 

використання природних ресурсів для рекреаційної діяльності. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Заповідна справа, як система організаційних, наукових і 

правових заходів, спрямованих на охорону довкілля 

Змістовний модуль 1. Базисні основи заповідної справи.  

Тема 1.    Науково-теоретичні засади становлення заповідної справи. 

Історичні віхи заповідної справи в Україні. Заповідна справа як навчальна 

дисципліна та науковий напрям. [2]. стор. 4-22; [3]. стор. 3-11. 

Тема 2. Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні. 

Законодавча база: сутність, базові принципи.  Правовий режим територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду. Право власності на території та об'єкти 

природно-заповідного фонду. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд. [4, 5, 6] 

Тема 3.  Поняття природно-заповідного об’єкту та фонду. Створення, 

проектування та формування територій природно-заповідного фонду 

України. [4]. стор. 2-4. 

Тема 4.  Міжнародні, національні та регіональні природно-заповідні 

територій. Охороняємі та раритетні види боти. Види «червоного» переліку 

МСОП. Національні та регіональні списки рідкісних та охороняємих видів. 



 

 

Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди. Перелік видів біоти Європи 

та їх категорії відповідно Бернської Конвенції [6]. стор. 2-15; [6].Додатки; [6]. 

стор. 2-15; [11, 12, 13, 14, 15]. 

Змістовний модуль  2. Наукові та правові  засади заповідної справи 

Тема 5. Наукові засади заповідної справи. Наукові дослідження 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Літопис природи. 

Теоретичні і практичні дослідження на заповідних територіях. Екологічний 

моніторинг заповідних об'єктів. [2]. стор. 49-131; [3]. стр.11-27 

Тема 6. Заповідні об'єкти та їх характеристика. Функціональна 

класифікація заповідних об'єктів. Класифікація природо-заповідних об'єктів. 

Категорії природно-заповідного фонду України. Система управління ПЗФ 

України та інших країн Світу. [11, 12, 13, 14, 15]. 

Тема 7.    Природоохоронна діяльність на територіях та в об'єктах 

природно-заповідного фонду України. Території та об'єкти природно-

заповідного фонду як елементи національної екомережі. [2]. стор. 217-247; [4, 

5]. 

Тема 8. Режими охорони об’єктів ПЗФ різних категорій. Організація та 

проведення охорони. Правові аспекти реалізації режиму охорони об’єктів 

ПЗФ України, в залежності від їх статусу. [2].стор. 78-99; [6]. 

Модуль 2. Практика заповідної справи 

Змістовний модуль 3. Об’єкти ПЗФ та їх специфіка  

Тема 9.  Загальний порядок використання, практика моніторингу та 

контролю за екологічним станом територій і об'єктів природно-заповідного 

фонду. Шляхи відновлення екосистем та їх компонентів – світовий досвід. 

[2].стор. 181-219; [9]. 

Тема 10. Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду. 

[3].стор. 11-14; [4]. 

Тема 11. Загальна характеристика природно-заповідного фонду 

України. Структура та зонально-регіональні особливості природно-

заповідного фонду. [2].стор. 18-26; [4, 5, 6]. 

Тема 12. Сучасний стан охороняємих територій Південного регіону та 

найбільш нагальні проблеми їх функціонування. [1]. стор. 192-317. 

 Змістовний модуль 4. Регіональні аспекти заповідної справи в 

умовах Північно-Західного Причорномор’я 

Тема 13. Особливості територій та акваторій Нижнього Побужжя як 

важливих міграційних коридорів і місць зимівлі пролітних птахів. 

Охороняємі території Миколаївської області списків МСОП та Рамсарської 

конвенції. [1]. стор. 219-278; [2]. стр. 282-302. 

Тема 14. Біосферні заповідники, НПП та РЛП Миколаївської області. Їх 

засновники, відомча належність, організація, площа, спрямованість, 

управління та специфіка території. [1].стор. 219-278; [2]. стор. 34-39; стор. 

139-147. 

Тема 15. Перспективи розвитку природоохоронних територій Північно-

Західного Причорномор’я. [10]. стор. 4-11; 87-106. 



 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
В т.ч. 

усього 
В т.ч. 

Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Заповідна справа, як система організаційних, наукових і правових заходів, спрямованих на охорону довкілля  

Змістовний модуль 1. . Базисні основи заповідної справи 

Тема 1.    Науково-теоретичні засади заповідної справи. Історичні віхи 

заповідної справи в Україні. Заповідна справа як навчальна 

дисципліна та науковий напрям.  

8 2 2  4 10 2   8 

Тема 2.    Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні. 

Законодавча база: сутність, базові принципи.  Правовий режим 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Право власності на 

території та об'єкти природно-заповідного фонду. Юридична 

відповідальність за порушення законодавства про природно-

заповідний фонд. 

14 2 2  10 10 2   8 

Тема 3.    Поняття природно-заповідного об’єкту та фонду. Створення, 

проектування та формування територій природно-заповідного фонду 

України. 

13 1 2  10 10  2  8 

Тема 4.  Наукові засади заповідної справи. Наукові дослідження 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Літопис природи. 

Теоретичні і практичні дослідження на заповідних територіях. 

Екологічний моніторинг заповідних об'єктів.  

10 2 2  6 15  2  13 

Разом за змістовним модулем 1 45 7 8  30 45 4 4  37 

Змістовний модуль 2. . Наукові та правові  засади заповідної справи 

Тема 5. Міжнародні, національні та регіональні природно-заповідні 

територій. Охороняємі та раритетні види боти. Види «червоного» 

переліку МСОП. Національні та регіональні списки рідкісних та 

охороняємих видів. Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди. 

Перелік видів біоти Європи та їх категорії відповідно Бернської 

Конвенції 

10 2 2  6 10 2   8 



 

 
Тема 6. Заповідні об'єкти та їх характеристика. Функціональна 

класифікація заповідних об'єктів. Класифікація природо-заповідних 

об'єктів. Категорії природно-заповідного фонду України. Система 

управління ПЗФ України та інших країн Світу. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 7.    Природоохоронна діяльність на територіях та в об'єктах 

природно-заповідного фонду України. Території та об'єкти природно-

заповідного фонду як елементи національної екомережі. 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 8. Режими охорони об’єктів ПЗФ різних категорій. Організація 

та проведення охорони. Правові аспекти реалізації режиму охорони 

об’єктів ПЗФ України, в залежності від їх статусу 

15 2 1  12 15  2  13 

Разом за змістовним модулем 2. 45 8 7  30 45 4 4  37 

Разом за модулем 1 90 15 15 - 60 90 8 8  74 

Залік  +          

Всього за 1 семестр 90 15 15 - 60 90 8 8  74 

Модуль 2. Практика заповідної справи 

Змістовний модуль 3. Обєкти ПЗФ та їх специфіка 

Тема 9.  Загальний порядок використання, практика моніторингу та 

контролю за екологічним станом територій і об'єктів природно-

заповідного фонду. Шляхи відновлення екосистем та їх компонентів – 

світовий досвід. 

20 4 4  12 20 2   18 

Тема 10. Рекреаційна діяльність в об’єктах природно-заповідного 

фонду. Вимоги до такої форми діяльності ПЗФ. Нормативи та методи 

регуляції рекреаційного навантаження. 

20 2 4  14 20  2  18 

Тема 11. Загальна характеристика природно-заповідного фонду 

України. Структура та зонально-регіональні особливості природно-

заповідного фонду.  

10 2 6  2 10 2   8 

Тема 12. Сучасний стан охороняємих територій Південного регіону та 

найбільш нагальні проблеми їх функціонування.  
10 2 6  2 10  2  8 

Разом за змістовний модуль 60 10 20  30 60 4 4  44 

Змістовий модуль 4. Регіональні аспекти заповідної справи в умовах Північно-Західного Причорномор’я 

Тема 13. Особливості територій та акваторій Нижнього Побужжя як 

важливих міграційних коридорів і місць зимівлі пролітних птахів. 

Охороняємі території Миколаївської області списків МСОП та 

Рамсарської конвенції 

10 2 4  4 10 2   8 



 

 
Тема 14. Біосферні заповідники, НПП та РЛП Миколаївської області. 

Їх засновники, відомча належність, організація, площа, спрямованість, 

управління та специфіка території. 

10 2 

6 

 4 10 2 2  6 

Тема 15. Перспективи розвитку природоохоронних територій 

Північно-Західного Причорномор’я 
10 1  7 10  2  8 

Разом за змістовим модулем 3 30 5 10  15 30 4 4  22 

Іспит  +          

Всього за другий семестр 90 15 30  45 90 8 8  74 

Разом за курсом 180 30 45 - 105 180 16 16  148 

  



 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Денна Заочна 

1 

Заповідна справа та її виникнення. Основні етапи. Заповідна 

справа на Миколаївщині. Едуард та Фрідріх Фальц-Фейни, 

Тимофій Каліповський, Віктор Петрович Скаржинський.   

2  

2 

Функціональна та режимна класифікація заповідних 

об’єктів. Міжнародні, національні та місцеві органи 

управління ПЗФ. Структура ПЗФ України. 

2  

3 

Геоботанічне та біогеографічне зонування України. Основні 

міжнародні та національні угоди щодо збереження 

біорізноманіття. Функціонування та режимні вимоги 

об’єктів ПЗФ Миколаївської області. 

2  

4 

Формування мережі територій і об’єктів природно-

заповідного фонду України. Мережа об’єктів ПЗФ Північно-

Західного Причорномор’я.  

2 2 

5 

Мережа об’єктів „NATURA 2000”, Рамсарської конвенції, 

мережі біосферних резерватів, НПП, РЛП, заказників на 

території Миколаївської області.  Їх режим. 

2 2 

6 

Практика захисту довкілля при веденні рекреаційної 

діяльності. Розробка «туристичних стежок» на картах 

місцевих РЛП із урахуванням характеристик їх території 

2 2 

7 
Ознайомлення з режими охорони місцевих НПП і РЛП та 

практичні оцінки їх рекреаційного забезпечення.  
2 2 

8 
Картографічне обстеження об’єктів ПЗФ Миколаївської 

області. 
1  

9 

Загальний порядок використання, практика моніторингу та 

контролю за екологічним станом територій і об'єктів 

природно-заповідного фонду. Шляхи відновлення 

екосистем та їх компонентів – світовий досвід. 

2  

10 Рекреаційна діяльність у межах ПЗФ. 2  

12 

Загальна характеристика природно-заповідного фонду 

України. Структура та зонально-регіональні особливості 

природно-заповідного фонду 

2 2 

13 
Сучасний стан охороняємих територій Південного регіону 

та найбільш нагальні проблеми їх функціонування. 
2  

14 

Особливості територій та акваторій Нижнього Побужжя як 

важливих міграційних коридорів і місць зимівлі пролітних 

птахів. 

2  

15 
Охороняємі території Миколаївської області списків МСОП 

та Рамсарської конвенції 
2 2 

16 
Градація території природних парків за рівнем біотичної та 

охоронної цінності.  
2  



 

 

17 

Розрахунок нормативів рекреаційного навантаження на 

охороняємих територіях природних парків а прикладі різних 

ділянок території РЛП «Гранітно-Степове Побужжя» 

2  

17 
Побудова схеми охорони та рекреаційних ділянок на 

прикладі території НПП «Білобережжя Святослава» 
2  

18 
Використання ГІС-технологій в системі організації 

території НПП 
2  

19 

Операційні програми картографічного відображення 

ландшафту та розмежування території за даними 

геостаціонарних космічних супутників  

2  

20 
Параметри опадів та випаровуваності. Розрахунки реальних 

показників випаровуваності на території регіону. 
2 2 

21 

Біосферні заповідники, НПП та РЛП Миколаївської області. 

Їх засновники, відомча належність, організація, площа, 

спрямованість, управління та специфіка території. 

2  

22 
Робота з кліматичними сайтами та побудова вибірки даних 

для короткострокових і довгострокових узагальнень. 
2 2 

23 

Перспективи розвитку природоохоронних територій 

Північно-Західного Причорномор’я. Перспективні ділянки 

розширення площі ПЗФ та їх вибір за економічними 

параметрами нинішніх мов землекористування. 

2  

Разом за рік 45 16 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Підготовка до лекцій 45 60 

2 Підготовка до практичних робіт  45 60 

3 Підготовка до екзамену  15 28 

 Разом 105 148 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання за дисципліною «Рекреаційні ресурси Південного регіону України» 

передбачено:  

• практичні роботи;  

• залік; 

• іспит. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету.  



 

 

У 5-му семестрі підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе 

оцінки з поточного контролю (практичні роботи) та модульної контрольної 

роботи. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 64 балів для денної і 80 для 

заочної форми навчання. Під компонентом проміжних оцінок розуміються 

поточні оцінки протягом семестру за виконання практичних робіт.  

У 6-му семестрі підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе 

оцінки з поточного контролю (практичні роботи), модульної контрольної 

роботи і оцінки з іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 45 балів для 

денної і 40для  заочної форми навчання. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру за виконання практичних 

робіт.  

Питома вага іспиту в загальній системі оцінок складає 40 балів для 

денної і для заочної форми навчання. Підсумкова оцінка навчального курсу є 

сумою проміжних оцінок, модульної контрольної роботи і оцінки іспиту. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 Форма навчання Критерії оцінювання 

Денна Заочна 
5-й 

семестр 

6-й 

семестр 

5-й 

семестр 

6-й 

семестр 

 

 

8 

 

 

3 

20 10 

Практична робота виконана у встановлений 

термін. Виконана самостійно, студент чітко 

розуміє поставлені завдання та цілі завдання, 

вміло користується методичними рекомендація-

ми та інструктивними настановами. Здатен 

самостійно використовувати рекомендовані 

методи статистичної обробки отриманих 

результатів і формулювати висновки.  

 

6 

 

2 

15 8 

Практичне робота виконана у встановлений 

термін. Студент виконує роботу згідно з інстру-

кцією, іноді після консультації викладача; само-

стійно описує спостереження; в цілому прави-

льно складає звіт та робить відповідні висновки.   

 

4 

 

1 

10 6 

Практична робота виконана з порушенням 

встановлених термінів. Студент виконує роботу 

згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; неточно і не повністю описує свої 

спостереження; повільно складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки.  



 

 

 

1 

 

0,5 

5 4 

Практична робота виконана з порушенням 

встановлених термінів. Студент виконує 

завдання згідно з інструкцією; складений звіт 

містить чисельні неточності у висновках та 

сутєві помилки.  

0 0 
0 0 

Робота не виконана, або студент не може самос-

тійно виконати роботу і не може скласти звіт.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

5-й семестр:для денної форми навчання: 64 бали (8 занять  по 8 балів); 

                     для заочної форми навчання: 80 балів (4 заняття  по 20 балів); 

6-й семестр:для денної форми навчання: 45 балів (15 занять  по 3 бали); 

                    для заочної форми навчання: 40 балів (4 заняття  по 10 балів); 

 

Модульна контрольна робота 

Проводиться у письмовому вигляді і складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

 Форма навчання  

 денна заочна  

5-й семестр 

Тести з однією 

правильною відпо-

віддю (26/10 шт) 

1х26=26 1х10=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати правильну 

відповідь 

Тести з декількома 

правильними 

відповідями (5шт) 

2х5=10 2х5=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати декілька 

правильних відповідей 

6-й семестр 

Тести з однією 

правильною відпо-

віддю (5/10 шт) 

1х5=5 1х10=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати правильну 

відповідь 

Тести з декількома 

правильними 

відповідями (5шт) 

2х5=10 2х5=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати декілька 

правильних відповідей 

 

Іспит 

Проводиться у письмовому вигляді, оцінюється в 40 балів, і 

складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

Тести з однією правиль-

ною відповіддю (30 шт) 

1х30=30 З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь 

Тести з декількома пра-

вильними відповідями 

(5шт) 

2х5=10 З представлених 4 варіантів, потрібно пі-

дібрати декілька правильних відповідей 

 



 

 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

5-й семестр 

Виконання практичних робіт 8 х 8 балів = 64бали 4 х 20 = 80 

Модульна контрольна робота 1 х 36 = 36 балів 1 х 20 = 20 

6-й семестр 

Виконання практичних робіт 15 х 3 балів = 45 балів 4 х 10 = 40 

Модульна контрольна робота 1 х 15 = 15 балів 1 х 20= 20 

Іспит 1 х 40 = 40 1 х 40 = 40 

Всього 100 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денне відділення Заочне відділення 

 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи Кількість 

балів 

5-й семестр 

 

ЗМ 1 

Т1 Практична робота №1 
8  

 

Практична робота №1 

 

 

20 Т2 Практична робота №2 8 

Т3 Практична робота №3 8 

Т4 Практична робота №4 8 Практична робота №2 20 

 

ЗМ 2 

 

Т5 Практична робота №5 8 
Практична робота №3 

 

 

20 
Т6 Практична робота №6 8 

Т7 Практична робота №7 8 
Практична робота №4 

 

 

20 
Т8 Практична робота №8 8 

МКР  36 МКР 20 

Сума  100  100 

6-й семестр 

 

 

ЗМ 3 

Т9 Практична робота №9 

Практична робота №10 

3 

3 

 

 

Практична робота №5 

 

 

10 
Т10 Практична робота №11 

Практична робота №12 

3 

3 

Т11 Практична робота №13 

Практична робота №14 

Практична робота №15 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 



 

 

Т12 Практична робота №16 

Практична робота №17 

Практична робота №18 

3 

3 

3 

Практична робота №6 10 

 

 

ЗМ 4 

Т13 Практична робота №19 

Практична робота №20 

3 

3 

 

 

Практична робота №7 

 

 

10 
Т14 Практична робота №21 

Практична робота №22 

3 

3 

Т15 Практична робота №23  3 Практична робота №8 10 

МКР  15 МКР 20 

Підсумковий 

контроль 

 

Екзамен 
 

40 
 

Екзамен 
 

40 

Сума  100  100 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються: 

1. Підручники та навчальні посібники  

2. Лекційні матеріали на електронних носіях 

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях 

4. Картографічні сайти, сумісні з ГІС-методиками обліку ландшафтів  

5. Карти України, Миколаївської області та Південного регіону, фото 

та відеоматеріали. 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: проблемний, пояснювально-ілюстративний. 



 

 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

Основна література 

1. Екологія Миколаївської області. Під ред. Наконечного І.В. 

Миколаїв. НУК. 2020. 320 с. 

2. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. За  ред. М.Д. 

Гродзинського, М.П. Стеценка. Київ, 2003. 306 с. 

3. Природно-заповідний фонд: зелена скарбниця громади. За. ред. 

О. Кравченко. Вид. «Компанія “Манускрипт”». Львів, 2019. 48 с.   

4. Закон «Про природно-заповідний фонд України». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903#Text 

5. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

6. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 

25 лютого 2013 року № 64 «Про затвердження Інструкції щодо оформлення 

охоронних зобов’язань на території та об’єкти природно-заповідного фонду» 

7. Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України. Київ, 

Знання. 2003. 479 с. 

8. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа 

Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. 

Київ, Наук. думка. 1985. 224 с. 

9. Офіційний Сайт Міністерства екології та природних ресурсів 

України.  URL:http://www.menr.gov.ua/  

10. Екологічний паспорт Миколаївської області за 2019 рік. Обласна 

державна адміністрація Миколаївської області. Офіційний документ 2020. 

124 с. URL:http://Mukolaiv/ecopassport2018.pdf  

11. Бернська конвенція 19 вересня 1979 року. 

https://uncg.org.ua/bernska-konventsiya/ 

12. МСОП (Всемирный союз охраны Природы). Официальный сайт: 

iucn.org 

13. Категории и критерии Красного списка МСОП. redbook.ru 

14. Червона книга України. Тваринний світ. Під загал. ред. І. А. 

Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 624 с. 

15. Червона книга України. Рослинний світ. Під ред. А.В. Дідуха. К.: 

Глобалконсалтинг, 2009. 912 с. 

 

Допоміжна 

1. Закон України "Про курорти" від 2 жовтня 2019 року N 145-IX. 

URL:http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182581.html 
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