




ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Наукові проекти на об’єктах ПЗФ» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки магістра. 
Спеціальності 101 «Екологія». 
Освітня програма Заповідна справа 

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
формування у здобувачів вищої освіти систематичних знань з організації наукових 

досліджень, освітньої роботи та рекреаційної діяльності на об’єктах природно-заповідного 
фонду України та досвіду інших країн. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
- визначити принципи ведення науково-освітньої та рекреаційної діяльності на

об’єктах ПЗФ; 
- вивчити методи та форми ведення науково-освітньої діяльності на об’єктах ПЗФ;
- проаналізувати форми ведення рекреаційної діяльності на об’єктах ПФЗ України

та порівняти з європейськими практиками. 

1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

Заочна форма навчання: загальна кількість годин – 120 
1-й семестр – 120 годин 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й магістерський 1-й магістерський 
Семестр 

1-й магістерський 1-й магістерський 
Лекції 

30 год. 6 
Практичні, семінарські заняття 

16 год. 8 
Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота 

74 год. 106 
Індивідуальні завдання 

год. 

1.6. Заплановані результати навчання: 
Здобувачі вищої освіти мають набути таких компетентностей: 



1. Знати правила організації наукових досліджень в заповідниках. 
2. Розробляти Типові програми наукового напряму, обговорення їх на 

всеросійських і регіональних конференціях. 
3. Вести Літопис природи, як обов'язкову форму спостережень.  
4. Володіти особливостями роботи з усіма верствами населення для забезпечення 

принципу безперервності екологічної освіти та виховання. 
5. Усвідомлювати важливість напрямку еколого-освітньої діяльності – роботи з 

дітьми. 
6. Формувати лабораторну частина, її спеціальне наукове устаткування, службові 

приміщення, житловий фонд, транспортні засоби, наукові бібліотеки, музеї в природі і 
наукові колекції. 

7. Організувати наукові дослідження в заповідниках. 
8. Привернути увагу до цих питань відомств, що прямо відповідають за їх 

діяльність і наукової громадськості країни. 
9. Уніфікувати наукові програми досліджень на територіях природно-заповідного 

фонду. 
10. Працювати з усіма верствами населення для забезпечення принципу 

безперервності екологічної освіти та виховання. 
11. Формувати усвідомлення єдності людини і природи, живого і неживого не 

через абстрактні поняття, а через живе сприйняття навколишнього світу в конкретному 
регіоні та на визначеній ділянці рідного краю, природно-заповідній території. 

12. Формувати в процесі виховання особистої відповідальності за стан охорони 
природи, відродження традиційно мудрого відношення українського народу до 
невиснажливого використання природних ресурсів. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Наукова та науково-технічна діяльність природних і біосферних 

заповідників та національних природних парків. 
Тема 1. Основні напрями наукової та науково-технічної діяльності установ ПЗФ. 
Тема 2. Порядок організації та здійснення наукової та науково-технічної діяльності 

в установах ПЗФ, їх взаємодії з іншими установами та організаціями. 
Тема 3. Наукові (вчені) та науково-технічні ради установ ПЗФ. 
 
Розділ 2. Наукові програми та організація наукових досліджень в установах ПЗФ. 
Тема 4. Уніфікація наукових програм. 
Тема 5. Типові програми наукового напряму, обговорення їх на регіональних і 

міжнародних конференціях. 
Тема 6. Літопис природи, як обов'язкова форма спостережень. 
 
Розділ 3. Рекреаційна та освітня діяльність територій, що охороняються. 
Тема 7. Законодавче та економічне регулювання надання рекреаційних послуг на 

природоохоронних територіях. 
Тема 8. Відведення території для рекреаційної діяльності на природоохоронних 

територіях. 
Тема 9. Форми ведення рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях 

на прикладі європейських та інших країн світу. 
 
 
 
 
 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Наукова та науково-технічна діяльність природних і біосферних заповідників та 
національних природних парків. 
Тема 1. Основні 
напрями наукової та 
науково-технічної 
діяльності установ 
ПЗФ. 

14 4 2   8 14  2   12 

Тема 2. Порядок 
організації та 
здійснення наукової 
та науково-
технічної діяльності 
в установах ПЗФ, їх 
взаємодії з іншими 
установами та 
організаціями. 

14 4 2   8 14  2   12 

Тема 3. Наукові 
(вчені) та науково-
технічні ради 
установ ПЗФ. 

12 2 2   8 14 2    12 

Разом за розділ 1 40 10 6   24 42 2 4   36 
Розділ 2. Наукові програми та організація наукових досліджень в установах ПЗФ. 
Тема 4. Уніфікація 
наукових програм. 12 2 2   8 13 1    12 

Тема 5. Типові 
програми наукового 
напряму, 
обговорення їх на 
регіональних і 
міжнародних 
конференціях. 

14 4 2   8 13  1   12 

Тема 6. Літопис 
природи, як 
обов'язкова форма 
спостережень. 

14 4 2   8 14 1 1   12 

Разом за розділ 2 40 10 6   24 40 2 2   36 
Розділ 3. Рекреаційна та освітня діяльність територій, що охороняються. 
Тема 7. Законодавче 
та економічне 
регулювання 
надання 
рекреаційних послуг 
на 
природоохоронних 
територіях. 

12 4    8 13 1    12 



Назви модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 8. Відведення 
території для 
рекреаційної 
діяльності на 
природоохоронних 
територіях. 

14 4 2   8 12 1 1   10 

Тема 9. Форми 
ведення 
рекреаційної 
діяльності на 
природоохоронних 
територіях на 
прикладі 
європейських та 
інших країн світу. 

14 2 2   10 13  1   12 

Разом за розділ 3 40 10 4   26 38 2 2   34 
Усього годин 120 30 16   74 120 6 8   106 
 
 
 

                                                                   
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
Розділ 1 

1. Організація наукових досліджень в заповідниках. 2 
2. Проведення дослідження динаміки змін чисельності тварин. 2 

3. Проведення спостереження над фенологією, плодоносінням, 
рідкісними видами, унікальними явищами природи. 

2 

Розділ 2 
4. Програми наукових досліджень на територіях, що охороняються. 2 

5. Розробка типових програм наукового напряму відповідно до 
міжнародного досвіду. 

2 

6. Літопис природи, як обов'язкова форма спостережень. Їх цілі і 
завдання. 

2 

Розділ 3 

7. Відведення території для рекреаційної діяльності на 
природоохоронних територіях. 

2 

8. Форми ведення рекреаційної діяльності на природоохоронних 
територіях 

2 

 Разом 16 
                                                                                       

 
 
 



5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

денне заочне 
1. Спеціальне наукове устаткування лабораторної частини. 4 6 

2. Службові приміщення об’єктів територій, що 
охороняються, та порядок їх використання. 6 8 

3. Транспортні засоби, наукові бібліотеки, музеї в природі і 
наукові колекції. 4 6 

4. Організація наукових досліджень в заповідниках. 6 8 

5. 
Робота відомств та громадських організацій в 
заповідниках, щодо удосконалення якості наукових 
досліджень. 

4 8 

6. Уніфікація наукових програм досліджень на територіях, 
що охороняються. 4 6 

7. Розробка наукових програм досліджень на етапі роботи по 
заповіданню територій. 6 6 

8. Організація наукових конференцій в заповідниках. 4 8 

9. Обговорення типових програм наукового напряму на 
регіональних і міжнародних конференціях. 6 8 

10. Літопис природи, як обов'язкова форма спостережень. 4 8 

11. Види рекреаційних послуги на природоохоронних 
територіях.  4 8 

12. Законодавче та економічне регулювання надання 
рекреаційних послуги на природоохоронних територіях.. 4 6 

13. Відведення території для рекреаційної діяльності на 
природоохоронних територіях. 6 8 

14. 
Законодавче та економічне регулювання щодо визначення 
території для рекреаційної діяльності на 
природоохоронних територіях. 

6 8 

15. 
Форми ведення рекреаційної діяльності на 
природоохоронних територіях на прикладі європейських 
та інших країн світу. 

4 4 

 Разом  72 106 
 

6. Індивідуальні завдання 
Охоплюють весь теоретичний курс дисципліни і контролюються на у розділі 

«Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» комплексної 
курсової роботи 2 курсу. 

 
7. Методи контролю 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні контролі: поточний 
протягом семестру; приймання контрольних робіт, передбачених навчальним планом; 
екзамен. 

Поточний контроль проводиться у формі письмового експрес-контролю на лекціях. 
Дві поточні контрольні – у формі тестування. 

Форми проведення поточного контролю – усне опитування, перевірка звітів 
виконання практичних робіт. 

Оцінка за практичні роботи виставляться, як середня за розділ, виходячи з 
максимальної суми балів за відпрацювання кожного завдання. 



Екзамен з дисципліни є обов’язковою формою оцінювання результатів навчання та 
проводиться в терміни, встановлені графіком навчального процесу і в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного програмою дисципліни. 

Виконання практичних, контрольних робіт оцінюються в балах, які потім додаються 
і переводяться в оцінку за національною та міжнародною системами відповідно до 
критеріїв, прийнятих в університеті.  

Умовою допуску студента до підсумкового семестрового контролю є 
зарахування виконання всіх практичних робіт. 

 
8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль та самостійна робота 

Екзамен сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 К/Р Пр. роб 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 1,2 1 2 3 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20 10 11 10 40 100 

  
Кожен розділ контролюється у трьох 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+П 
 
де T – кількість балів, отриманих на бліц-опитуваннях під час лекційних занять 

(максимум 3 бали), 
K – кількість балів, отриманих після написання контрольної роботи (максимум 10 

балів), 
П – кількість балів, отриманих після виконання практичних робіт (максимум 10 

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

контроль, яка становить 60 балів (максимум) та оцінки за підсумковий cеместровий 
контроль (екзамен), 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. Всі контрольні роботи написані на позитивну оцінку, тобто набрано більш, ніж 
50% загальної суми балів кожної контрольної роботи (10 балів і більше). 

2. На бліц-опитуваннях набрано більш, ніж 50% загальної суми балів (9 балів і 
більше). 

3. Всі практичні роботи виконані та оцінені позитивно (більше 50% загальної суми 
балів за комплексну роботу з розділу (10 балів і більше). 
  

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом 
семестру 

Оцінка 
для чотирирівневої шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно 

70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно 

 



Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 
такими критеріями: 

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 
зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 
рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 
теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 
інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; 
має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або 
при аналізі практичного; 

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість 
або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, 
виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із 
майбутньою діяльністю; 

– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 
Приклад екзаменаційного тесту (40 б.) 

Кожна правильна відповідь – 1 бал 
 
У завданнях 1 – 26 виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. 
1. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" був прийнятий у: 
а) 1992 р.; 
б) 2007 р.; 
в) 1998 р.; 
г) 1995 р. 
2. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" був прийнятий у: 
а) 1992 р.; 
б) 1998 р.; 
в) 2007 р.; 
г) 2000 р. 
3. Виберіть правильне визначення об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ): 
а) ПЗФ становлять ділянки суші де охороняються червонокнижні види рослин та 

тварин; 
б) ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти 

яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність 
і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду 
тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та 
забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища; 

в) ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору для підтримання загального 
екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного 
середовища; 

г) ПЗФ становлять моніторингові ділянки де проводять дослідження за змінами 
навколишнього середовища. 

3. При створенні парків-пам’яток садово-паркового мистецтва ділянки землі та 
водного простору з усіма природними ресурсами: 



а) вилучається з господарського використання лише половина ділянки; 
б) повністю вилучаються з господарського використання; 
в) земельна ділянка вилучається або не вилучається з господарського 

використання; 
г) земельна ділянка надається в оренду. 
4. При створенні природних заповідників, національних природних парків, 

ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків ділянки землі та водного 
простору з усіма природними ресурсами: 

а) повністю вилучаються з господарського використання; 
б) вилучається з господарського використання лише половина ділянки; 
в) земельна ділянка не вилучається з господарського використання; 
г) земельна ділянка надається в оренду. 
5. При створенні природних заповідників ділянки землі та водного простору з усіма 

природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам: 

а) в постійне користування; 
б) надається в оренду; 
в) в тимчасове користування; 
г) в тимчасове користування строком до 5 років. 
6. При створенні національних природних парків ділянки землі та водного 

простору з усіма природними ресурсами вилучаються з господарського використання і 
надаються юридичним особам: 

а) в постійне користування; 
б) надається в оренду; 
в) в тимчасове користування; 
г) в тимчасове користування строком до 5 років. 
7. При створенні ботанічних садів ділянки землі та водного простору з усіма 

природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам: 

а) надається в оренду; 
б) в тимчасове користування; 
в) в постійне користування; 
г) в тимчасове користування строком до 5 років. 
8. При створенні дендрологічних парків ділянки землі та водного простору з усіма 

природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються 
юридичним особам: 

а) надається в оренду; 
б) в тимчасове користування; 
в) в тимчасове користування строком до 5 років; 
г) в постійне користування. 
9. Статус земель, які зайняті під територіями та об'єктами ПЗФ, визначається: 
а) Конституцією України; 
б) законом "Про природно-заповідний фонд України", Земельним кодексом 

України; 
в) Водним кодексом України; 
г) законом України "Про загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі". 
10. Процес створення заказників провадиться: 
а) з наданням земельної ділянки в оренду; 
б) без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 

власників або користувачів; 
в) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 



г) з вилученням земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 
власників або користувачів. 

11. Процес створення пам'яток природи провадиться: 
а) без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 

власників або користувачів; 
б) з наданням земельної ділянки в оренду; 
в) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 
г) з вилученням земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 

власників або користувачів. 
12. Процес створення заповідних урочищ провадиться: 
а) з наданням земельної ділянки в оренду; 
б) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 
в) без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 

власників або користувачів; 
г) з вилученням земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх 

власників або користувачів. 
13. Згідно статті 45 Земельного кодексу України, землі природно-заповідного 

фонду можуть перебувати у: 
а) тимчасовій оренді; 
б) власності сільської ради; 
в) комунальній і приватній власності; 
г) державній, комунальній, приватній власності. 
14. Підставою для застосування заходів юридичної відповідальності є: 
а) вчинення екологічного правопорушення; 
б) розведення багаття в регіональному ландшафтному парку; 
в) спортивне рибальство в національному природному парку; 
г) прогулянки по заповідній зоні в національному природному парку. 
15. Екологічним правопорушення вважають: 
а) прогулянки по заповідній зоні в національному природному парку; 
б) спортивне рибальство в національному природному парку; 
в) протиправне, як правило винне, діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на 

встановлений в Україні екологічний правопорядок і заподіяло чи реально загрожує 
заподіяти екологічну шкоду; 

г) прогулянки в регіональному ландшафтному парку тривалістю 15 годин. 
16. За порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або 

державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними, передбачено: 
а) адміністративну та кримінальну відповідальність; 
б) дисциплінарну відповідальність; 
в) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 
г) адміністративну відповідальність. 
17. За порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного 

світу встановлюється: 
а) дисциплінарна відповідальність, у вигляді 2 місяців громадських робіт; 
б) кримінальну відповідальність строком позбавлення волі до 1 року; 
в) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 
г) адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від одного до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів. 
18. До дисциплінарної відповідальності можуть притягатись особи які: 
а) винні в невиконанні або неналежному виконанні своїх трудових обов'язків, 

пов'язаних зіздійсненням природоохоронних заходів; 
б) порушили трудовий договір; 
в) вчасно не з’явилися на робоче місце; 



г) завдали шкоди об’єкту ПЗФ. 
19. За знищення Червонокнижних видів рослин та тварин передбачено: 
а) кримінальну відповідальність; 
б) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 
в) дисциплінарну відповідальність; 
г) адміністративну відповідальність.38 
б) НПП «Синевир»; 
в) НПП «Яворівський»; 
г) НПП «Сколівські Бескиди». 
20. До функціональних зон, що виділяють в межах територій національних 

природних парків, належать: 
а) експозиційна зона, наукова, заповідна, адміністративно-господарська; 
б) заповідна, буферна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна); 
в) наукова, заповідна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна); 
г) абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, 

господарська зона. 
21. Природно-територіальні комплекси Українських Карпат представлені такими 

національними природними парками: 
а) НПП «Синевир» та «Сколівські Бескиди»; 
б) НПП «Подільські Товтри» та Шацький НПП; 
в) НПП «Подільські Товтри» та «Яворівський»; 
г) НПП «Яворівський» та Шацький НПП. 
22. Шацький, Вижницький, Подільські Товтри, Яворівський – це території 

природнозаповідного фонду України, які належать до: 
а) національних природних парків; 
б) природних заповідників; 
в) регіональних ландшафтних парків; 
г) біосферних заповідників. 
23. Рівненський, Горгани, Мис Мартьян, Ялтинський гірсько-лісовий – це території 

природно-заповідного фонду України, які належать до: 
а) національних природних парків; 
б) регіональних ландшафтних парків; 
в) біосферних заповідників; 
г) природних заповідників. 
24. Збереження, вивчення, акліматизація, розмноження рідкісних видів місцевої і 

світової флори, наукова і освітня робота – це завдання: 
а) ботанічних садів; 
б) заповідних урочищ; 
в) біосферних заповідників ; 
г) заказників. 
25. Які функціональні зони виділяють в межах територій ботанічних садів? 
а) абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, 

господарська зона; 
б) експозиційна зона, наукова, заповідна, адміністративно-господарська; 
в) заповідна, буферна, зона антропогенних ландшафтів (транзитна); 
г) абсолютно заповідна, зона регульованої рекреації, наукова. 
 
Завдання 26 - 40 – відкритої форми з короткою відповіддю 
 
26. Яка кількість біосферних заповідників функціонує на території України? 
27. Яка кількість державних заказників нараховується у Криму? 
28. Яка кількість дендропарків нараховується у Криму? 



29. Яку назву має заповідник, розташований на території та акваторії Херсонської 
та частково Миколаївської областей України? 

30. Як називається зона біосферних заповідників, що включає території, 
призначенні для збереження і відновлення найбільш цінних природних та мінімально 
порушених антропогенними факторами природних комплексів, генофонду рослинного і 
тваринного світу; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для 
природних заповідників? 

31. Як називається зона біосферних заповідників, що включає території, виділені з 
метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на 
прилеглих територіях; її режим та порядок створення визначаються відповідно до вимог, 
встановлених для охорони зон природних заповідників – це: 

32. Як називається зона ботанічного саду, призначена для проведення екскурсій та 
лекцій, ознайомлення відвідувачів з експозиціями ботсаду, прогулянок? 

33. Як називається зона ботанічного саду, призначена для розміщення 
експериментальних ділянок, колекцій тощо та проведення науково-дослідних робіт? 

34. Як називається зона ботанічного саду, призначена для експериментів, 
наприклад, з інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин, для збереження особливо 
рідкісних та цінних видів тощо, відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно 
пов’язано з проведення наукових спостережень? 

35. Як називається зона ботанічного саду, призначена для розміщення службових 
та господарських приміщень, здійснення господарської діяльності? 

36. Яку назву мають райони мілководдя, боліт, торф’яників, водойм природних та 
штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або 
солоних, а також включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує 6м під час 
відливу? 

37. Яка ріка є основною рікою України? 
38. Як називаються природоохоронні, науково-дослідні установи 

загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані 
типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією 
сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, 
розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного 
використання природних ресурсів та екологічної безпеки? 

39. Яку назву має мілководна затока на заході Азовського моря, на півночі Криму і 
півдні Херсонської області, яка від Азовського моря відокремлюється Арабатською 
стрілкою, а сполучається з ним Генічеською протокою? 

40. Яку назву має конвенція, відповідно до якої північно-західна частина Приазов’я 
належить до групи А водно-болотних угідь і має міжнародне значення як місце 
гніздування біляводних птахів? 
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