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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-
ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета полягає у засвоєння майбутніми фахівцями-екологами знань про 
теоретичні, еко-політичні та практичні основи, наукове, нормативно-правове та 
інституційне забезпечення заповідної справи та формування в них навиків із 
охорони та управління об’єктами і територіями природно-заповідного фонду та 
екомережі, їх створення та розширення. 

 

Компетентності: 
 

К14 Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 
збалансованого природокористування. 
К15 Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 
природничих наук.  
К21 Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на 
збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної 
мережі.  
К26 Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними 
проектами 
 

Результати навчання: 
ПР06 Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного 
різноманіття.  
ПР19 Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.  
 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 
спираються: 

Загальна екологія Оцінка впливу на довкілля 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 120/4 64 56 48  16 РЕ 2 +  

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс
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ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

 

1 2 3 4 5 
   Змістовий модуль № 1 Збереження біорізноманіття  

 Л 2 

Тема 1. Збереження біорізноманіття 
1.1 Що така біологічна розмаїтість? 
1.2 Видова розмаїтість 
1.5 Генетична розмаїтість 
1.6 Розмаїтість біоценозів і екосистем 

1,2,4,17,18 

 Л 4 

Тема 2  Причини втрати біорізноманіття 
2.1 Типи вимирання 
2.2 Темпи зникнення 
2.3 Причини вимирання 

1,2,4,17,18 

 ПЗ 2 Заповідні території Лісостепу 23 
 СРС 2 Доместикація, як чинник коеволюції людини і тварини   19,22 

 Л 4 

Тема 3  Збереження на видовому і популяційному рівнях 
3.1 Збереження видів шляхом збереження популяцій 
3.2 Стратегії збереження 
3.3 Категорії збереження видів 
3.5 Червоні книги - інструмент інвентаризації рідких видів 

1,2,4,10, 17,18 

 Л 2 
Тема 4  Збереження на рівні угруповань живих організмів  
4.1 Визначення пріоритетів для охорони  
4.2 Особливо охоронювані території та об'єкти 

1,2,4,10, 17,18 

 ПЗ 2  Заповідні території Степу 23 

 Л 2 

Тема 5 Правові основи збереження біорізноманіття  
5.1 Міжнародні правові документи в галузі збереження 
біорізноманіття 
5.2 Нормативно-правове забезпечення щодо збереження 
біологічного різноманіття в Україні 

1-6 

 СРС 3 Збереження біорізноманіття в урбанізованих та промислових 
районах  17,18 

 ПЗ 2 Заповідні території Полісся 23 
 Л 2 Контрольна робота № 1  
   Модуль № 2 Заповідна справа  
 Л 2 Тема 6 Поняття заповідної справи 1,2,21,22 
 Л 2 Тема 7 Історія заповідної справи 1,2,7, 
 ПЗ 2 Заповідні території гірських районів 23 

 Л 6 Тема 8. Категорії природно-заповідних територій 
8.1 Класифікації територій природно-заповідного фонду 1,2,8,9 
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1 2 3 4 5 
(ПЗФ) в Україні. 
8.2 Міжнародна класифікація заповідних територій 

 Л 4 
Тема 9 Правові основи заповідної справи 
9.1 Законодавство України. 
9.2 Міжнародні угоди  

1,2,8,9 

 ПЗ 2 
Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної 
порушенням природоохоронного законодавства у межах 
території та об’єктів природно-заповідного фонду України. 

24 

 СРС 6 Особливо охоронювані території та об'єкти Харківської 
області (своєї місцевості) 9 

 Л 2 Тема 10 Проектування і створення заповідних територій 1,2, 

 Л 4 

Тема 11 Охорона навколишнього середовища на заповідних 
територіях 
11.1 Зони охорони, режими охорони 
11.2 Червона та Зелена книги України 

1,2,11,12, 
13,14,15 

 ПЗ 2 

Визначення розміру компенсації за незаконне добування, 
знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного 
світу, занесених до Червоної книги України, а також за 
знищення чи погіршення середовища їх перебування 
(зростання). 

25 

 Л 2 Тема 12 Екологічна мережа 16 

 ПЗ 4 
Знайомство (екскурсія) з рідкісними рослинами   
ботанічного саду загальнодержавного значення Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна  

26 

 Л 2 Тема 13 Наукові дослідження на заповідних територіях 1,2,8,21,22 
 Л 2 Тема 14 Використання територій ПЗФ 1,2,8,21,22 

 Л 4 Тема 15 Відповідальність за порушення правил охорони на 
заповідних територіях 1,2,8,21,22 

 Л 2 Контрольна робота № 2  
Разом 
(годин) 75   

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  11 

4 Виконання індивідуального завдання: 15 

5 Інші види самостійної роботи (підготовка заходів до International 
Day for Biological Diversity (IDB)) 10 

 Разом 56 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
Реферат 

(вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1.  Концепція стійкого  розвитку в контексті охорони 
заповідних територій та об’єктів.  

23-36 

2.  Еколого-правова сфера розвитку заповідної справи.  

3.  Законодавче забезпечення створених територій та об’єктів 
ПЗФ.  

 

4.  Екологічні правопорушення на заповідних територіях та їх 
вплив на діяльність територій і об’єктів ПЗФ. 

 

5.  Еколого-економічна сфера розвитку заповідної справи.  

6.  Фінансово-економічний механізм функціонування територій 
та об’єктів ПЗФ. 

 

7.  Економіка природокористування на заповідних землях.  
8.  Еколого-соціальна сфера розвитку заповідної справи.  

9.  Рекреаційна сфера заповідних територій та ії роль в 
розвитку міст та населених пунктів. 

 

10.  
Екологічні освіта, просвіта й інформування громадськості 
про стан заповідних територій та значення для майбутніх 
поколінь. 

 

11.  Природозахисна сфера розвитку заповідної справи.  

12.  Екологічний контроль суспільства за діяльністю 
природоохоронних територій. 

 

13.  Служби державної охорони та відповідність їх завдань 
потребам захисту довкілля. 

 

14.  Наукова діяльність на територіях і об’єктах ПЗФ.   

15.  Міжнародне співробітництво в галузі заповідної справи, 
значення такої діяльності. 

 

16.  Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди щодо 
збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. 

 

17.  Критерії формування екомережі та її значення для розвитку 
заповідної справи в Україні. 

 

18.  Виділення природних територій для заповідання.  

19.  Розвиток природоохоронної діяльності в України і її вплив 
на економічну стабільність країни. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методи навчання включають лекції, у яких застосовується демонстрації, 

ілюстрації, інтерактивне спілкування з аудиторією та практичні заняття. 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опитування 
по теоретичному матеріалу. Контроль оцінок знань та вмінь студентів проводиться 
за підсумком виконання практичних занять, індивідуального завдання у вигляді 
реферату та двох контрольних робіт та заліку у кінці семестру. 

 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
Практичні 

заняття 
КР 

(КП) РГЗ 
Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

60 20 – – 10 10* – 100 
*– підготовка заходів до International Day for Biological Diversity (IDB) 

 
Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти 

сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, тощо), що 
використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, очікуваних 
результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає можливість 
стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, розуміння, 
компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити особа, 
яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 
вмінь студентів є: 
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1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 
виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” 
чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
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Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 

визначення 

Національн
а  оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні зада-
чі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні зада-
чі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточнос-
ті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати 
прості практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладе-
ний матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 
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1 2 3 4 5 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні зада-
чі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні зада-
чі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу моду-
ля; 
- невміння послі-
довно і аргуме-
нтовано вислов-
лювати думку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільн
о 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчально-
го матеріалу мо-
дуля; 
- істотні помил-
ки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практич-
ні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільн
о 
 

– 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні 
помилки у 
відповідях на 
запитання; 
-незнання 
основних 
фундаментальни
х положень; 
- невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних 
задач 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»  
https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова література 

1 
Заповідна справа: навч. посіб. / О. В. Мудрак, Г. В. Мудрак ; Комун. ВНЗ "Вінниц. 
акад. неперерв. освіти", Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 
639 с. 

2 Чайка О. Г. Заповідна справа: навч. посіб. / О. Г. Чайка, В. І. Мокрий ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 143 с. 

3. Конвенція про охорону біологічного різноманіття 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text 

4. The Convention on Biological Diversity https://www.cbd.int/convention/ 

5. 

Аналіз стану біорізноманіття в Україні Звіт підготовано для USAID/Україна за 
Контрактом REPLACE Невизначена дата Невизначена кількість (IDIQ) № AID-
OAA-I-14-00016, Наказ AID-121-TO-17-00002, виданий у березні 2017 р. для 
Аналізу (оцінки) стану біорізноманіття в Україні. 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MVJ9.pdf 

6 
Центр даних "Біорізноманіття України" – інформаційний ресурс присвячений 
різноманіттю біоти України. Державний природознавчий музей НАН України. 
http://dc.smnh.org/ 

7 
История заповедного дела в Украине : монография / В.Е. Борейко. - Издание 
второе, дополненое. - Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2002. - 270 с. 
http://www.ecoethics.ru/old/b15/ 

8 Закон України Про природно-заповідний фонд України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text 

9 Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
https://pzf.mepr.gov.ua та https://wownature.in.ua/ 

10 IUCN Red List of Threatened Species https://www.iucnredlist.org/ 

11 Закон України Про Червону книгу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-
14#Text 

12 Червона книга України. Тваринний світ/ за ред. І.А. Акімова – К.: 
Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с. 

13 Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха – К.: 
Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с. 

14 

Наказ Міндовкілля від 19 січня 2021 року № 29 Про затвердження переліків видів 
тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, 
що виключені з Червоної книги України (тваринний світ) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21#Text 

15 

Наказ від 15лютого 2021року  № 111 Про затвердження переліків видів рослин та 
грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин 
та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-21#Text 

16 Закон України Про екологічну мережу України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15#Text 
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Допоміжна література 

17 

The Shrinking World: Ecological Consequences of Habitat Loss. Ilkka Hanski. 
International Ecology Institute, Oldendorf/Luhe, Germany, 2005. 307 pp 
Хански И. Ускользающий мир: экологические последствия утраты местообитаний: 
пер. с англ. - М.: КМК, 2010. - 340 с.  

18 

Primack, R. B., 2010. Essentials of Conservation Biology, Fifth Edition. Sinauer 
Associates, Sunderland MA, xv+601 pp 
Р. Примак. Основы сохранения биоразнообразия / Пер. с англ. О.С. Якименко, О.А. 
Зиновьевой. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. – 
256 с. 

19 
История приручения домашних животных : общий очерк : происхождение 
домашней собаки, кошки, лошади и др. / Е. А. Богданов. - Изд. 2-е, испр. - Москва : 
URSS : Либроком, 2011. 

20 Заповідна справа: навч. посібник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. - 
Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. 

21 Заповідна справа: підручник / В. Д. Солодкий [та ін.]. - Чернівці : Зелена Буковина, 
2005. - 288 с. 

22 

Hal Herzog About Some We Love, Some We Hate, Some We Eat: Why It’s So Hard to 
Think Straight About Animals http://halherzog.com/ 
Херцог Хел. Радость, гадость и обед. Вся правда о наших отношениях с животными 
/ Пер. с англ.: Ющенко И. – М.: Карьера Пресс, 2011. – 384 с. 

23 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Заповідна 
справа" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад. В. А. Іщенко]. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 
33 с. 

24 
Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про природно-заповідний фонд 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2013-%D0%BF#Text 

25 

Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів 
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за 
знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF#Text 

26 Ботанічний сад загальнодержавного значення Харківського національного 
університету імені В.Н. Карабіна https://garden-karazin.blogspot.com/ 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

(перелік інформаційних ресурсів) 
 
1 Всесвітній фонд природи WWF (World Wide Fund for Nature) 
https://www.worldwildlife.org/ 
2 Українська природоохоронна група https://uncg.org.ua/ 
3 Всеукраїнська екологічна ліга https://www.ecoleague.net/index.php 
4 Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) 
https://menr.gov.ua/ 
5 Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»  http://library.kpi.kharkov.ua/ 
6 Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 
http://korolenko.kharkov.com/ 


