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Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Екологія»,«Ботаніка», «Географія», «Загальна біологія» та багато 

інших. 

Що буде вивчатися У курсі «Природно-заповідна справа» студенти вивчають теоретичне та 

практичне підґрунтя охорони природи, організацію, планування та 

проведення природоохоронної діяльності, формування системного 

екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних 

управлінських рішень в галузі заповідної справи, ефективності 

природоохоронної діяльності та збалансованого ведення лісового, 

мисливського та садово-паркового господарства. Ця дисципліна 

знайомить здобувачів з міжнародними принципами, підходами та 

національними законодавчими і нормативними основами охорони 

природи, збалансованого природокористування з метою гармонізації 

відносин в системі «суспільство-природа». Вона несе екоцентричну 

функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у здобувачів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати:  
етапи історичного розвитку природно-заповідної справи; сучасний стан 

природно-заповідної справи як галузі; міжнародні та національні 

класифікації природоохоронних територій; механізм резервування 

природних територій для їх майбутнього заповідання; процедуру 

створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду; систему 

управління природнозаповідним фондом України; чинне законодавство 

про природно-заповідний фонд; структурно-функціональну організацію 

природно-заповідного фонду; сучасну мережу природно-заповідного 

фонду та структуру екомережі; засоби збереження природно-

заповідного фонду; напрями використання природнозаповідного фонду.  

вміти:  
застосувати знання в професійній та природоохоронній діяльності; 

визначати наукову цінність біорізноманіття природно-заповідного 

фонду; обґрунтовувати виділення і створення природно-заповідних 

територій; володіти методами проектування природно-заповідних 

територій; встановлювати режими збереження заповідних екосистем; 

оцінювати вплив антропогенних факторів на заповідні екосистеми; 

організувати громадський контроль природно-заповідного фонду; діяти 

у складі служб державної охорони природно-заповідного фонду; 

проводити найпростіші наукові спостереження в заповідних 

екосистемах; організовувати еколого-освітню, просвітню та рекреаційну 

діяльність.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 5. Володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування декоративних рослин 

та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх 

декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої 

зони міста. 

ПРН 6. Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-

довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з 

організації та ведення садово-паркового господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

ПРН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

СК 1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів 

науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та 

селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, 

агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, 

формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, 

захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації 

садово-паркових робіт тощо). 

СК 8. Здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, 

беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє 

середовище. 

СК 10. Здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень. 

СК 11. Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на 

об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний 

потенціал 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 


