
Заповідна справа 

 

Спеціальність: 101 Екологія  

Код дисципліни: ОК 3.6  

 

Кафедра: екології  

Лектор: доц., к.т.н. Желновач Ганна Миколаївна  

Контактний тел.: 707-37-41 

E-mail: ecologyknady@gmail.com  

 

Семестр: 4 семестр  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 4,0 кредити ЄКТС (120 годин), в тому числі лекції – 32 год., 

практичні заняття – 32 год., самостійна робота студента – 56 год. 

 

Результати навчання:  

• вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної 

мережі. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

пререквізити: 

• Загальна екологія (та неоекологія), інженерна екологія автомобільного 

транспорту, 

• Урбоекологія та екологічна безпека; 

кореквізити: 

• Моніторинг довкілля. 

Короткий зміст навчальної програми:  

Етапи історичного розвитку заповідної справи. Відображення питань 

створення, розширення та охорони ПЗФ в екологічній діяльності. Конвенція 

про збереження біорізноманіття. Наукове забезпечення ведення Червоної та 

Зеленої книги України. Класифікація територій та об’єктів ПЗФ. Правове 

забезпечення заповідної справи в Україні. Землі ПЗФ. Сучасний стан ПЗФ 

України та Харківського регіону. Управління в галузі організації, охорони та 

використання ПЗФ. Порядок оформлення документів на створення об’єктів 

ПЗФ. Структурні елементи та складові екомережі. Використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ. Служба держвної охорони ПЗФ 

України. Внесок громадськості у розвиток природно-заповідногої мережі 

України.  

 

 

Рекомендована література:  



1. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа : навчальний посібник / Попович 

С.Ю. – К. : Арістей, 2007. – 480 с.  

2. Солодкий В.Д. Заповідна справа : підручник / Солодкий В.Д., Масікевич 

Ю.Г. та ін. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 288 с. 

3. Масікевич Ю.Г. Правове регулювання заповідної справи в Україні 

(спеціальне зібрання законодавчих документів) / Масікевич Ю.Г., Мовчан Я.І., 

Цицима П.М. – Чернівці : Книги ХХІ, 2007. – 816 с.  

4. Проць Б.Г. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду 

України та визначення приорітетів щодо управління ними / Проць Б.Г., 

Іваненко І.Б., Ямелинець Т.С. та ін. – Львів : Гриф Фонд, 2010. – 92 с. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги:  

Методи і критерії оцінювання: 

• письмове виконання та усний захист практичних робіт (50 %); 

• підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (50 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали та захистили практичні роботи. 
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