
1. Мета дисципліни 

Професійна підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  

з питань організації системи управління природоохоронною діяльності, контролю 

екологічного стану природних та антропогенних об'єктів, стимулювання 

природоохоронної діяльності. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Експлуатація садово-паркових 

об’єктів, агротехніка зеленого 

будівництва, дендропроектування 

 

Лісопаркове господарство, лісопаркове 

господарство, агролісомеліоративний 

моніторинг 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ВПРН 27. Розробка 

стратегій розвитку 

садово-паркових об’єктів 

з урахуванням 

природоохоронного 

законодавства. 

 

ВПРН 27.1 визначати сучасні тенденції 

організації природоохоронних 

комплексів. 

Тема 1.1 

 

ВПРН 27.2 аналізувати та підвищувати 

біологічну стійкість садово-паркових 

композицій  

Тема 2.2 

 

ВПРН 27.3 проводити аналіз природно-

заповідного фонду України 

Тема 1.2 

  

ВПРН 27.4 здійснювати збереження та 

охорону біологічного різноманіття 

садово-паркових об’єктів 

Тема 2.1 

 

ВПРН 27.5 застосовувати сучасні методи 

рекреаційного використання природно-

заповідних територій 

Тема 3.1 

 

 

ВПРН 27.6 розробляти проект управління 

природо-заповідними територіями 

регіонального рівня 

Тема 3.2 

 

 

.   



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Природно-заповідна справа 

 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи заповідної справи. 

Тема 1.1.  Тема 1. Категорії природоохоронних територій світу та України. 

Розглядається характеристика категорій природоохоронних територій та аналіз 

природоохоронного фонду світу та України 

Тема 1.2. Формування національної системи природо-заповідних територій (ПЗТ). 

Розглядаються основні етапи формування і план створення національної системи 

ПЗТ.  

 

Змістовий модуль 2. Прикладні основи заповідної справи. 

Тема 2.1. Біосферні заповідники. 

 Розглядається роль біосферних заповідників у збереженні біорізноманіття Землі, 

процедура “створення” біосферних заповідників. 

Тема 2.2. Рекреаційне використання природоохоронних територій.  

Розглядається рекреаційна місткість різних категорій природоохоронних 

територій, форми рекреаційного використання Особливості здійснення управління 

природо-заповідними територіями регіонального рівня. 

Розглядаються особливості відбору територій для створення регіональних 

ландшафтних та природних парків ,зонування території. 

 

Змістовий модуль 3. Категорії природно-заповідних територій. 

Тема 3.1. Особливості здійснення управління природо-заповідними територіями 

регіонального рівня. 

Розглядаються особливості відбору територій для створення регіональних 

ландшафтних та природних парків ,зонування території. 

Тема 3.2. Функції менеджменту природоохоронних територій. 

Розглядаються організаційні структури управління територіями та об’єктами 

природо-заповідного фонду. 
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