
Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

восьмий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120(кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, 

практичні – 16. 

Лектор: 

канд. біолол. наук, доцентСтецула Н.О. 

Результати навчання: 

‒ оцінювати природоохоронний статус видів;  

‒ визначати норми експлуатації різних груп рослинних і тваринних ресурсів та засоби 

екологічної оптимізації стійкого використання природних ресурсів; 

‒ розробляти заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання 

рослинного і тваринного світу;  

‒ здійснити екологічну оцінку природних ресурсів визначеного регіону України; 

‒ аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтного та біологічного 

різноманіття. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ загальна екологія, 

‒ основи фіто- та зооекології, 

‒ заповідна справа, 

‒ біоекологія, 

‒ геоботаніка, 

‒ біогеографія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Предмет, об’єкт, завдання охорони та раціонального використання рослинного світу. 

Природокористування та історичні зміни флори. Види природних рослинних ресурсів. 

Співвідношення понять “флора”, “рослинність”, “рослинний покрив”. Методи 

дослідження флори. Просвітницька робота серед населення по раціональному 

використанню та охороні рослинного світу. Правова охорона рослинного світу. Заходи та 

шляхи охорони рослинного світу. Відповідальність за порушення законодавства про 

рослинний світ. Державний кадастр рослинного світу. Сучасна лісистість території 

України. Міри з охорони, раціонального використання і відтворення лісів. Структура  

“Літопису природи” і методика його ведення. Програма наукової і дослідної роботи в 

заповідниках і національних природних парках. Значення тварин в природі, житті людини 

та у структурі екосистем. Універсальна цінність тварин. Зооценоз. Видове багатство 

тваринного світу на Україні. Розподіл тварин по території країни. Фауна мішаної, 

лісостепової та степових зон, Карпат, Азово-Чорноморського узбережжя та Чорного моря. 

Мисливство як система знань. Стан мисливських ресурсів. Шляхи антропогенного впливу 

на тварин. Вторинні наслідки впливу на тварин. Браконьєрство та полювання як фактор 

загроз. Вплив господарської діяльності на фауну. Охорона вимираючих та рідкісних видів. 

Національні та міжнародні червоні списки. Охоронні категорії. Причини раритетності. 

Рейтинг раритетності ссавців фауни України. Критерії раритетності груп. Сумарний бал 

раритетності. Правова охорона тваринного світу. Міжнародні договори угоди і конвенції: 

CITEC, Бернська, Рамсарська, Боннська конвенції.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 

– письмовий контроль: групова самостійна робота;виконання практичних робіт 

– самостійний контроль: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


