
Дисципліна Заповідне паркознавство 

Рівень ВО «Магістр» 

Курс 2 

Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

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

інших. 

Що буде вивчатися Предметом вивчення курсу є етапи історичного розвитку заповідного 

паркознавства; його сучасний стан як галузі; міжнародні та національні 

класифікації природоохоронних територій; механізм резервування 

природних територій для їх майбутнього заповідання; процедура 

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

управління природно-заповідним фондом України; чинне законодавство 

про природно-заповідни фонд; сучасна мережа природно-заповідного 

фонду та структура екомережі; засоби збереження природно-

заповідного фонду; напрями використання природно-заповідного 

фонду. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати: етапи історичного розвитку заповідного паркознавства; його 

сучасний стан 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 

природно-заповідним 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 природно-заповідного 

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 

паркових екосистемах; організовувати еколого-освітню, просвітню та 

рекреаційну діяльність. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Організовувати та здійснювати роботи з урбомониторингу і 

інвентаризації на об'єктах садово-паркового господарства, природних і 

культурних ландшафтів та складання кадастру зелених насаджень; 

ПРН 5. Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та 

технологічні заходи створення та утримання об'єктів садово-паркового 

господарства, природних і культурних ландшафтів; 

ПРН 7. Здійснювати ефективне управління об'єктами садово-паркового 

господарства, природними і культурними ландшафтами з урахуванням 

технологічних, правових, економічних, екологічних та інших аспектів; 

ПРН 13. Організовувати навчально-пізнавальну діяльність студентів; 

ПРН 15. Організовувати та виконувати просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення. 

Як можна 

користуватися 

СК 3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної 

підготовки території, будівництва, благоустрою, озеленення і утримання 



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини 

та девастованих ландшафтів. 

СК 6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і 

нагляд за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового 

господарства, об'єктів культурної спадщини. 

СК 7. Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-

паркового господарства та об'єктам культурної спадщини при 

порушенні природоохоронного або містобудівного законодавства. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 


