
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 
 
 
 
 

Факультет природничих наук 
 

Кафедра біології та екології 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ОХОРОНА ТВАРИННОГО І РОСЛИННОГО СВІТУ 
 

Освітня програма Середня освіта (природничі науки) 
 

Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 
 

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка 
 
 
 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від «29» серпня 2019 р. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Івано-Франківськ - 2019 
 



ЗМІСТ 
 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до курсу 

3. Мета та цілі курсу 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання курсу 

6. Система оцінювання курсу 

7. Політика курсу 

8. Рекомендована література 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Охорона тваринного і рослинного світу 
Викладач (-і) Заморока А.М. 
Контактний телефон викладача - 
E-mailвикладача - 
Формат дисципліни Лекції / практичні 
Обсяг дисципліни 90 год. (3 кредити) 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

 

Консультації  
2. Анотація до курсу 

Охорона тваринного і рослинного світує системою наукових знань і практичних підходів до 
раціонального використання природних ресурсів, захисту природного середовища від 
антропогенної деградації та збереження видів флори і фауни від знищення.Швидка антропогенна 
зміна природного середовища привела до необхідності збереження його еталонів, які по 
можливості ще не зазнали таких впливів.тратегія охорони природи включає в себе: а) збереження 
біологічного різноманіття в природних біомах, б) вирощування рослин і розведення тварин у 
ботанічних садах і зоопарках, в) реінтродукцію рослин і тварин у місцях їх попереднього 
проживання, г) тривале збереження генетичної інформації у формі кріобанків– глибоко 
заморожених статевих або соматичних клітин. 

3. Мета та цілі курсу 
Мета курсу: ознайомити студентів з теорією та практикою заповідної справи в Україні та інших 
державах світу; законодавством України та міжнародними конвенціями та угодами у сфері 
охорони природних територій; глибше ознайомити з принципами та методами управління у галузі 
заповідної справи. 

1) оперує термінами: рідкісні види, тваринний світ, рослинний світ, охорона природи, 
природно-заповідні території, критерії охорони. 

2) описує: підходи до охорони тварин і рослин, порядок підготовки документації щодо 
оголошення природо-заповідного об'єкту, види що перебувають під охороною 
національних та міжнародних нормативно-правових природоохоронних актів. 

3) пояснює: законодавчі принципи охорони тваринного і рослинного світу, Червоної книги 
України, міжнародних конвенцій ратифікованих Україною. 

4) аналізує: законодавчу базу України стосовно охорони тваринного і рослинного світу, 
міжнародні нормативно-правові акти, конвенції, протоколи. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Інтегральна компетентність 
Ключові компетентності 
Предметні компетентності 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції  
семінарські заняття / практичні / лабораторні  
самостійна робота  

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

І Природничі науки І Вибірковий  
Тематика курсу 

Тема, план Формазаняття Література Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Біорізноманіття, 
як об'єкт 
охорони. 

Лекції / 
практичні 

Гродзинський 
М.Д., 2003 

2/2 5% семестр 



Рідкісні види. 
Оселищна 
концепція 
охорони 
природи. 

Лекції / 
практичні 

Гродзинський 
М.Д., 2003 

6/4 10% семестр 

Законодавство 
України в галузі 
охорони 
тваринного і 
рослинного 
світу. 

Лекції / 
практичні 

ЗУ "Про 
рослинний світ", 
ЗУ "Про 
тваринний світ", 

6/4 10% семестр 

Міжнародні 
нормативно-
правові акти в 
галузі охорони 
тваринного і 
рослинного світу 

Лекції / 
практичні 

Гродзинський 
М.Д., 2003 

4/4 15% семестр 

Бернська 
конвенція.  

Лекції / 
практичні 

Гродзинський 
М.Д., 2003 

4/4 15% семестр 

Вашингтонська 
конвенція.  

Лекції / 
практичні 

Гродзинський 
М.Д., 2003 

10/8 15% семестр 

Конвенція про 
біорізноманіття 
та сталий 
розвиток. 

Лекції / 
практичні 

ГродзинськийМ.Д., 
2003 

8/8 15% семестр 

Поняття 
національної 
екологічної 
мережі. Ключові 
території 
національної 
екологічної 
мережі. 
Міграційні 
коридори. 

Лекція / 
практична 

Шеляг-Сосонко, 
2004 

8/8 15% семестр 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Університетська шакала 100 балів 
Національна шкала 5 балів 

Вимоги до письмової роботи 10 балів 
Семінарські заняття 40 балів 
Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Університетська шакала 50 балів 
Національна шкала 3 бали 

7. Політика курсу 
Екзамен  

8. Рекомендована література 
1. Закон України “Про рослинний світ” (1999 р.) Відомості Верховної Ради України, 1999. - № 

22-23. 
2. Лісовий кодекс України (1994 р.) Відомості Верховної Ради України, 1994. - № 17. 
3. Червона книга України: Рослинний світ Київ: УЕ ім М.П. Бажана, 2009 
4. Червона книга України: Тваринний світ Київ: УЕ ім М.П. Бажана, 2009 
5. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник / за заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. 

Стеценка Київ: Географіка, 2003. 
6. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” (16.06.1992 р.) Відомості 

Верховної Ради України, 1992.- № 34. 
7. Закон України “Про тваринний світ” (13.12.2001 р.) Відомості Верховної Ради України, 

2002. - № 14. 



8. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Гродзинський М.Д., Романенко В.Д. Концепція, методи та критерії 
створення екомережі України Київ: Фітосоціоцентр, 2004 

 
 
 
 

Викладач                                                      Заморока А.М. 
 
 


