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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними фундаментальними положеннями 
роботи природно-заповідних установ; формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь 
та практичних навичок природоохоронної роботи на територіях та об’єктами природно-
заповідного фонду, мережі Емеральд, інших природоохоронних територіях. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати – основи зоології, ботаніки, заповідну справу, основи правознавства, соціології. 

2. Вміти – здійснювати екологічні дослідження в польових та лабораторних умовах. 

3. Володіти навичками виконання основних екологічних досліджень в галузі інвентаризації 
біорізноманіття, математичних розрахунків,  робота з літературою, робота з ПК. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Менеджмент природоохоронних територій»  є складовою циклу дисциплін вільного 
вибору студента освітньої програми першого рівня вищої освіти підготовки здобувачів освітнього 
ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Викладання даної дисципліни спрямовано на 
вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії територіальної 
охорони природи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. В ході вивчення 
дисципліни наводяться приклади та демонструється значення та практичне застосування головних 
законів і принципів для оптимізації стану екосистем, раціонального природокористування. 
Акцентується увага на нерозривному взаємозв’язку між станом довкілля та здоров'ям населення. 
Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами 
сучасних методів управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, 
водоохоронними зонами, лісами першої групи, територіями мережі Емеральд. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є: 
 сформувати у студентів знання нормативно-правової бази у сфері функціонування 

природоохоронних територій; 
 надати вміння виявляти та вирішувати проблеми, що заважають виконанню  

природоохоронними територіями їх функцій;  
 оволодіння навичками розробки проектів організації території та менеджмент-планів 

територій природно-заповідного фонду та мережі Емеральд. 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР09. Демонструвати 
навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх 
вирішення; ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення екологічних досліджень; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність 

Форми 
викладання  
і навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати нормативно-правову базу у сфері 
організації та користування природоохо-
ронними територіями 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

30 

1.2 Особливості структури та діяльності об’єктів 
природно-заповідного фонду різних катюго-
рій, територій Смарагдової мережі, екологіч-
ної мережі 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

30 

2.1 Розробляти природоохоронні заходи Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

15 

2.2 Користуватись методами статистичного 
аналізу даних 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

15 

3.1 Представити результати у вигляді наукової 
доповіді та короткої наукової публікації 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
3 

4.1 Вміти провести пошук та аналіз наукової 
літератури 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
3 

4.2 Провести аналіз даних польових досліджень Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
4 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень. 

+    + + + 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

+  +  +   

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-
технології та ресурси Інтернету для інформа-
ційного забезпечення екологічних досліджень. 

 +  +  +  

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та ін-
струментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

 + + +   + 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
3. Виконання розрахункової роботи та захист доповіді: РН 1.1–4.2 – 20 / 10 балів.  

 

- підсумкове оцінювання: 
 Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни в цілому, підсумковою формою контролю за 

якою встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1–2.2. Максимальна кількість балів, яка може 
бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 
меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних 
завдань, написання 2 модульних контрольних робіт і виконання домашньої самостійної роботи. 
Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій зі змістовних 

модулів 1 і 2 відповідно. Студенти мають виконати розрахункову роботу та доповістися по ній. 
 

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 занять 

№  Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практ. С/Р Конс. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Головні поняття територіальної охорони природи” 

1. 
Предмет та завдання курсу. Його зв’язок з 
іншими науками. Короткий нарис історії 
охорони природи в Україні та світі. 

2    

2. 

Необхідність проведення та приклади викори-

стання польових досліджень в пиродоохоронній 

справі. 
 4   

3. 
Головні етапи розвитку ідеї збереження 

біологічного різноманіття.   8  

4. 
Основні поняття біорізноманіття. Методологія 
та методи досліджень. 

2    

5. Причини та наслідки деградації біорізноманіття.   2   

6. 
Територіальна охорона природи як головний 

засіб протидії втраті біорізноманіття.   8  

7. 
Екосистемний підхід до питання збереження 
біологічного та ландшафтного різноманіття.  

2    

8. Головні причини вимирань. Та шляхи протидії.   8  

9. Природоохоронні пріоритети та компроміси.  2   

10. 
Поняття токсичності середовища. Буферні 
властивості екосистем в заповідній справі. 

2    

11. 
Комунікативні екосистеми. Їх роль в забез-
печенні екологічної стабільності.  

  8  

12. Класифікація природоохоронних територій. 4    

13. Функції природоохоронних територій.  2   

Модульна контрольна робота 1  2   
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Шляхи збереження біологічного та ландшафтного різноманіття”  

14. 
Природоохоронні заходи для  популяції, 
угруповання, екосистеми.  

4    

15. 
Оцінка статну об’єкту охорони, розробка 
специфічних природоохороних заходів. 

  12  

17. Розробка Положення про об’єкт ПЗФ.  2   

18. 
Екосистемні послуги природоохоронних 
територій, шляхи їх оцінки та використання в 
комунікації зі стейкхолдерами. 

4    

19. 
Чинники, що впливають на теми втрати 
біорізноманіття. 

  8  

20. Переліки інвазійних видів.   2   

21. Регіональні списки раритетних видів.    4  

23. 
Еколого-просвітницька діяльність в межах 
природно-заповідного фонду. 

  10  
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24. 
Розробка планів екопросвітницьких заходів на 

територіях ПЗФ.  8   

25. 
Природні та штучні екосистеми. Особливості 
організації охорони та управління. 

4    

26. 
Використання біопродукційних при аналізі 
стану природоохоронних територій. 

  6  

27. 
Оцінка екологічного ризику на природоохо-
ронних територіях. 

2    

28. Найкращі світові природоохоронні практики.   16  

33. 
Конфлікти між військовою сферою та 
природоохоронною. 

  8  

34. Доповідь за результатами власного дослідження.     
Консультація    2 
Модульна контрольна робота 2  2   
ВСЬОГО 26 26 96 2 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 96 год. 
 

 

9. Рекомендовані джерела: 

 

Основні: 

1. Василюк О., Борисенко К., Куземко А., Марущак О., Тєстов П., Гриник Є. Проектування і 
збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали / Кол. 
авт., під ред. Куземко А. А., Борисенко К. А. – К.: «LAT & K», 2019. – 78 с. 

2. Менеджмент охоронних лісів України. Під занальною редакцією акад НАН України 
Шеляга-Сососнка Ю.Р. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 299 с. 

3. Планування управління природоохоронними територіями. Посібник для практиків. За 
редакцією О.В.Дудкіна, О.М.Осадчої. – К., 2007. – 60 с. 

4. 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. – 32 с. 

5. Управління природоохоронними територіями. Посібник. За загальною редакцією 
О.В.Дудкіна. – К., 2013. – 64 с. 

6. Чорний М. Г. Особливості наукової діяльності на природно-заповідних територіях України: 
науково-методичний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2009. – С. 29–50. 

 
Додаткові: 

 

1. Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., Прекрасна Є., Коломицев Г., Фатікова М. 
Природно-заповідний фонд Київської області. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с. 

2. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення. – К.: 2006. – 
244с. 
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3. Водний Кодекс України (Відомості Верховної Ради, 1995, № 24, ст.189) (введений в дію 
Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95). 

4. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, 
Я.Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. 

5. Основи управління біосферними резерватами в Україні. Збірник нормативно-правових актів 
та науково-практичних статей, підготовлених у рамках проведення Міжнародного науково-
практичного семінару «Розвиток системи біосферних резерватів в Україні» (01-03 жовтня 
2014 року, Ужанський національний природний парк, Закарпатська область), [за ред. 
Ф.Д.Гамора, Г.В.Парчука.]. – Ужгород: КП «Ужгородська міськадрукарня», 2014. – 320 с. 

6. Розбудова екомережі України. – К., 1999. – 127 с. 
7. Borrini-Feyerabend, G., A. Kothari, and G. Oviedo. 2004. Indigenous and local communities and 

protected areas. Towards equity and enhanced conservation. IUCN, Gland, Switzerland and 
Cambridge, UK. 

8. Dudley, N. 2008. Guidelines for applying protected area management categories, IUCN World 
Commission on Protected Areas, Gland, Switzerland. 

9. Handbook of the Convention on Biological Diversity. Eartscan Publications Ltd, London and 
Sterling, VA, 1992. – 690 p. 
 




