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1. Мета дисципліни – формування наукових знань, умінь та навичок з заповідної справи. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основи екології, правознавства, соціології, математики. 

2. Вміти здійснювати  аналіз і інтерпретацію результатів досліджень біологічного та 

ландшафтного різноманіття. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з довідковою літературою, робота з ПК. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Теріологія» є складовою циклу обов’язкових дисциплін освітньої програми першого 

рівня вищої освіти підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 091-

Біологія. Вона спрямована на формування знань та навичок у студентів в галузі територіальної 

охорони природи.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

− навичок визначати необхідність заповідання окремих територій та об’єктів; 

− знання для оптимізації мережі заповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;  

− вмінь з раціональної організації та оптимізації заповідної території; проведення теоретичних та 

практичних досліджень на заповідних територіях. 

 

Згідно з вимогами Проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:   

здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей, що 

передбачає застосування теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальних:  

− ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 

− ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

− ЗК08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

− ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

− ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 

чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

спеціальних (фахових, предметних): 

− ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища, 

раціонального природокористування. 

− ФК12.6. Знання принципів організації зоологічних досліджень. 

− ФК13.6. Уявлення про структуру та організацію різнотипних зооценозів та про роль тварин у 

функціонуванні екосистем різних середовищ існування. 

− ФК14.6. Базові знання, уміння й навички необхідні для системного аналізу різноманіття 

тваринного світу. 

− ФК15.6. Розуміння механізмів виникнення адаптацій різних видів тварин до середовища 

проживання, а також взаємодій з іншими організмами. 

 

  



4 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. - Знати; 2. - Вміти; 3. - Комунікація) 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати особливості режиму різних 

категорій територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати нормативно-правову базу у сфері 

заповідної справи. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Вміти проектувати нові об’єкти 

природно-заповідного фонду. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

2.2 Вміти реалізовувати природоохоронні 

заходи на територіях природно-

заповідного фонду. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

3.1 Розробляти плани дій зі збереження 

окремих видів чи угруповань  на 

територіях природно-заповідного 

фонду. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

10 

3.2 Планувати та здійснювати наукові 

дослідження на територіях природно-

заповідного фонду. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і 

закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. 

+ + +  +  

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих 

організмів різних форм структурної організації між собою, 

особливості впливу різних чинників на живі організми та 

оцінювати їх роль у біосферних процесах біотичної 

трансформації речовин і енергії. 

   + + + 

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ загальної  

екології, принципів оптимального природокористування й 

охорони природи. 

+ + + +   
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1 2 3 4 5 6 7 

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи 

визначення структурних та функціональних характеристик 

біологічних систем на різних рівнях організації. 

 + + + +  

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та 

сучасні методи експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології. 

 + + +  + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-3.2 (блок тем Розділу 1) – 30 балів / 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-3.2 (блок тем Розділу 2) – 30 балів / 15 балів 
 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та 

оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формною оцінювання є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються на 

екзамені, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом, 

дорівнює 40 за 100-бальною шкалою. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  
Студент допускається до іспиту лише за умови успішного написання 2 модульних контрольних робіт (по 

кожній не менше 50% правильних відповідей). Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 30 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно за 

рахунок лекційних годин. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій і самостійної роботи 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

Розділ 1. Збереження біорізноманіття 

1.  Історія та сучасний стан природно-заповідного фонду України. 4 - - 

2.  Законодавство у сфері природно-заповідної справи. - 12 - 

3.  
Теоретичні основи збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття. 
4 - - 

4.  
Вітчизняні та міжнародні списки раритетних видів та їх 

використання в практиці охорони природи. 
4 - - 

5.  Міжнародні природоохоронні конвенції, стороною яких є Україна.  1 13 - 

6.  
Концепція мінімальної життєздатної популяції. Дизайн 

природоохоронних територій. 
4 - - 

7.  Модульна контрольна робота 1. 1 - - 

Змістовний модуль 2. Дизайн природоохоронних територій та об’єктів 

8.  Проектування нових об’єктів природно-заповідного фонду. 4 - - 

9.  
Методика розробки положень про території та об’єкти природно-

заповідного фонду України. 
- 13 - 

10.  Методика оголошення заказників та пам’яток природи. 4 - - 

11.  
Методи збору погоджень органів місцевого самоврядування, 

землекористувачів та землевласників. 
4 - - 

12.  
Літопис природи як основна науково-дослідна тема заповідників 

та національних парків. 
1 12 - 

13.  
Методика розробки планів дій зі збереження раритетних видів та 

середовищ мешкання. 
6 - - 

14.  Модульна контрольна робота 2. 1 - - 

15.  Консультація - - 2 

 Всього 38 50 2 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

Консультація - 2 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За  загальною редакцією М.Д. 

Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003. – 306 с. 

2. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання. – Ужгород: підприємство “Ліра”, 

2002. – 312 с. 

3. Подобайло А.В., Яненко В.О. Охорона природи: Навчальний посібник до курсу «Охорона 

природи» . – К.: ТОФІ КІМЕ, 2014. – 208с. 

4. Попович С. Ю. Природно-заповідна справа: навч. посібник. – К.: Арістей, 2007. – 480 с. 

5. Ричард Примак. Основы сохранения биоразнообразия. – М.: Изд-во НУМЦ, 2002. – 256с. 

6. Управління природоохоронною територією національного природного парку «Пирятинський»: 

науково-довідкове видання / упоряд.: Абдулоєва О.А., Подобайло А.В., Чекан А.С., Тесьолкіна 

Т.С. – К: Талком, 2017.- 32с.  
 

Додаткові: 

1. Боpейко В.Е. Истоpия заповедного дела в Укpаине. – К.: Киевский эколого-культурный 

центр, 1995. – 183 с. 

2. Кукурудза М.М. Менеджмент національних парків: Навчальний посібник. – Львів.: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 127 с. 

3. Парникоза И.Ю., Годлевская Е.В., Шевченко М.С., Иноземцева Д.Н. Охранные категории 

фауны Украины / Под. Ред. И. Загороднюка. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2005. 

– 60с.  

4. Програма дій "Порядок денний на ХХІ століття" / Переклад з англ. – К.: Інтелсфера, 2000. – 

360с.  

5. Розбудова екомережі України (за ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонка). – К.,1999. – 127 с. 

6. Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О.Годлевська, І.Парнікоза, В.Різун, Г.Фесенко, 

Ю.Куцоконь, І.Загороднюк, М.Шевченко, Д.Іноземцева; ред. О.Годлевська, Г.Фесенко. – 

Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ, 2010. – 80с. 

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

600 с. 

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

с. 

9. Абдулоєва О.С., Данько К.Ю., Проценко Ю.В., Подобайло А.В. Природа національного 

природного парку «Пирятинський» . – К.: Талком, 2017. – 179 с. 

10. Подобайло А.В., Миленко Н.М., Казанник В.В. Місця зустрічей/локалітетів видів рослин і 

тварин, що охороняються на міжнародному та національному рівнях, на території Смарагдового 

об’єкту «НПП «Пирятинський»» // Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під 

охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19.). Вінниця : ТВОРИ, 

2020. – С.407-418. 


