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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації» Модуль «Заповідна 
справа»» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студента чіткого 

уявлення про заповідну справу, як спеціальність підготовки магістра, що пропонується на 
факультеті.   

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. 

- ознайомлення з Галузевим стандартом вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі 
науки», за колишньою спеціальністю 8.04010606 «Заповідна справа»; 

- аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми та 
засобів діагностики якості вищої освіти; 

- оцінка можливості виконувати роботу за професією, назва якої відповідає 
Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 
фахівцем, що спеціалізується у «заповідній справі». 
  
1.3 Кількість кредитів - 3 
1.4 Загальна кількість годин – 90, у т.ч. на модуль «заповідна справа» - 30 год. 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 5 й 

Семестр 
8-й 9,10-й 

Лекції 

12 год. 2 год. (9 семестр) 
 

Практичні, семінарські заняття 
 год. 2 год. (10 семестр) 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 

18 год. 
8 год (9 семестр) 

18  год. (10 семестр) 
Індивідуальні завдання  

год. 
 



1.6. Заплановані результати навчання: Студент має набути таких компетентностей: 
 

1. Знати основні складові Галузевого стандарту вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі 
науки», за колишньою спеціальністю 8.04010606 «Заповідна справа». 

2. Формулювати коло питань, якими володіє фахівець, що спеціалізується у галузі заповідної 
справи. 

3. Проводити пошук роботи згідно набутих компетентностей у галузі заповідної справи. 
4. Демонструвати знання аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-

професійної програми та засобів діагностики якості вищої освіти в заповідній 
справі. 

5. Аналізувати компоненти фахової підготовки, що забезпечують конкретні 
дисципліни, що викладаються за спеціалізацією «Заповідна справа». 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації» 
Модуль «Заповідна справа» 

 
Розділ  1. Заповідна справа як спеціальність та науковий напрям. 
Тема 1. Заповідна справа як галузь охорони природи.  
Мета і завдання заповідної справи. Зміст, визначення та об’єкти заповідної справи.  

Міжгалузеві зв'язки. Структура заповідної справи як спеціальності. 
Тема 2. Інституційний розвиток природно-заповідної справи. 
Структура галузевого управління. Концепція збалансованого розвитку в контексті 

охорони природи. Еколого-правова сфера розвитку: законодавче забезпечення. Еколого-
економічна сфера розвитку: фінансово-економічний механізм функціонування. Еколого-
соціальна сфера розвитку: рекреаційна сфера, екологічні освіта, просвіта й інформування 
громадськості. Природозахисна сфера розвитку: екологічний контроль, служби державної 
охорони. Наукова діяльність. Міжнародне співробітництво. 

Розділ 2. Фахова підготовка магістра у галузі заповідної справи. 
Тема 1. Галузевий стандарт вищої освіти «Заповідна справа», як підґрунтя для 

підготовки за однойменною спеціалізацією 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та засоби 

діагностики якості вищої освіти в заповідній справі. 
Тема 2. Працевлаштування фахівця в галузі заповідної справи. 
Оцінка можливості виконувати роботу за професією, назва якої відповідає 

Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 фахівцем, 
що спеціалізується у «заповідній справі». 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо
го  

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Розділ  1. Заповідна справа як спеціальність та науковий напрям. 
Тема 1. Заповідна 
справа як галузь 
охорони природи.  

5 2    3 5 1    4 

Тема 2. 
Інституційний 
розвиток 

8 2    6 8  1   7 



природно-
заповідної справи. 
Разом 13 4    9 13 1 1   11 

Розділ 2. Фахова підготовка магістра у галузі заповідної справи. 
Тема 1. Галузевий 
стандарт вищої 
освіти «Заповідна 
справа», як 
підґрунтя для 
підготовки за 
однойменною 
спеціалізацією 

8 4    4 8 1 0   8 

Тема 2. 
Працевлаштування 
фахівця в галузі 
заповідної справи. 

9 4    5 9  1   7 

Разом 17 8    9 17 1 1   15 

 
30 12    18 30 4 2   26 

 
4. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Інституційний розвиток природно-заповідної справи. 1 
2 Працевлаштування фахівця в галузі заповідної справи 1 
 Разом 2 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

д.в./з.в. 
1 Заповідна справа як галузь охорони природи. 3/4 
2 Основні етапи розвитку заповідної справи на території України. 6/7 
3 Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця у заповідній 

справі 
2/4 

4 Освітньо-професійна програма підготовки фахівця заповідної справи. 2/4 
5 Оцінка можливості працевлаштування за фахом «Заповідна справа» 5/7 
 Разом  18/26 

 
6. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань. 
 

2. Методи контролю 
В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні контролі: поточний 

протягом семестру (1 контрольна робота), передбачений навчальним планом та 
підсумковий - залік. 

Реалізуються ці види контролю за допомогою методів бланкового тестування, 
практичних робіт та бліц-опитування під час лекцій.  

 



8. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 
Контрольна робота, 

передбачена 
навчальним планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4    100 
5 5 10 10 30 60 40 100 

 
Кожен розділ контролюється у двох формах: бліц-опитування (письмова та /або 

усна форма), поточні контрольні роботи (письмова форма) та практичні роботи.  
Кількість балів поточного контролю розраховується за формулою:  

О = T+K 
де T - кількість балів, отриманих на бліц-опитуваннях під час лекційних занять 

(максимум 30 балів),  
K - кількість балів, отриманих після написання контрольної роботи (максимум 30 

балів),  
Підсумкова оцінка (максимум 100 балів) складається з оцінки за поточний 

контроль, яка становить 60 балів (максимум) та оцінки за підсумковий cеместровий 
контроль (залік), яка становить 40 балів (максимум).  

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент під час поточного 
контролю на всіх видах аудиторних занять протягом семестру – 30 балів, при цьому 
допуск до підсумкового семестрового контролю регламентується наступними умовами.  

1. Контрольна робота написана на позитивну оцінку, тобто набрано більш, ніж 50% 
загальної суми балів кожної контрольної роботи (15 балів і більше).  

 2. На бліц-опитуваннях набрано більш, ніж 50% загальної суми балів (15 балів і 
більше).  

Шкала оцінювання:  
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка для дворівневої шкали 
оцінювання 

50-100 Зараховано  

1-49 Не зараховано 
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