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1. Анотаціядисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Курс „Основи раціонального природокористування і охорони природи” присвячений 

вивченню сучасних проблем використання складових природи як природних ресурсів, їх 

охорони й відтворення та проблем охорони природи, зокрема ландшафтних комплексів. 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів уявлень про основні засади 

природокористування й охорони природи, суспільне значення ресурсозбереження та 

природоохоронної діяльності. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає у тому, щоб ознайомити студентів з 

основними положеннями природокористування та охорони природи, сформувати у 

студентів уяву про особливості використання окремих видів природних ресурсів, а також 

проблеми, що виникають внаслідок антропогенного впливу на природне середовище, 

ознайомити з підходами до вирішення проблем в галузі охорони природи. 

3. Завдання – сформувати у студентів чіткі поняття і уявлення про природне 

довкілля як невід'ємну умову життя людини, середовище її існування та джерело всіх 

необхідних ресурсів для суспільного виробництва, розкрити предмет, методи і місце 

дисципліни «Основи раціонального природокористування та охорони природи” в системі 

географічних знань, висвітлити її положення. 

4. Пререквізити. Дисципліна "Геоекологія", які здобувач вищої освіти вивчає разом із 

цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу. 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування та 

охорони природи» у студентів повинні бути сформовані такі компетентності (згідно ОПП): 

 Загальні компетентності: 1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 2) Здатність працювати в команді та спілкуватись з 

представниками інших професійних груп, міжособистісно взаємодіяти; 3) Здатність до 

прийняття обгрунтованих рішень та відповідального ставлення до обов’язків; 4) Здатність 

до генерування нових ідей (креативності), виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості; 5) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, володіння навичками використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 6) Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 

провадження інноваційної діяльності, здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до 

розв’язання проблем. 

 Спеціальні (фахові) компетентності: 1) Здатність застосовувати базові знання для 

оволодіння професійно орієнтованими дисциплінами в науководослідницькій і 

професійній діяльності; 2) Здатність навчити аналізувати географічні об’єкти й процеси 

як антропогенного, так і природного походження, з погляду фундаментальних принципів і 

знань природничих наук; 3) Здатність навчити застосовувати географічні знання при 

вивченні світу, регіону, країни, своєї місцевої, володіння інструментарієм краєзнавчих 

досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 основні поняття про природу, природокористування, природні ресурси, природні умови, 

природно-ресурсний потенціал; 

 класифікації природних ресурсів, їхні види, сучасний стан (в Україні, зокрема), засоби їх 

збереження, відтворення й охорони; 

 основні нормативні документи і закони України у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та природокористування;  

 сутність природоохоронних проблем (в т.ч. і в Україні); 

 сучасні методи раціонального використання природних ресурсів; 

 заповідні території та об’єкти в Україні та світі; 

 особливості природних умов і ресурсів своєї місцевості; 

 основи теорії ноосферного вчення. 



Опанувавши курс студенти повинні уміти: аналізувати зміст географічної 

(картографічної зокрема) інформації стосовно оцінки природних умов та ресурсів ; 

пояснити учням у школі важливість природоохороної справи, що таке раціональне 

використання природних ресурсів та вплив людини на них. 

 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування та охорони 
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Денна 1 1 4 120 2 30 30 - - 60 - залік 

Заочна  1 1 4 120 2 8 6 - - 106 - залік 

 

3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  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 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Вступ. Географічні основи раціонального 

природокористування та охорони природи 

Тема 1. Поняття про 

природокористування 

та охорону природи 

8 2 2   4 

      
Тема 2. Історія 

розвитку 

природоохоронної 

справи в світі та в 
Україні 

12 2 4   6 

      

Тема 3. Природні 

ресурси як об’єкт 
вивчення і 

використання. 

Проблеми 

взаємовідносин 
людини і природи. 

12 2 4   6 

      



Проблеми 

раціонального 
використання 

природних ресурсів 

Тема 4. Основні 

поняття охорони 

природи та 
збалансованого 

природокористування 

6 2    4 

      

Тема 5. Принципи 

раціонального 
природокористування 

10 2 4   4 

      

Тема 6. Сталий 

розвиток суспільства. 

Вчення 

В.Вернадського. 
Ноосферне 

природокористування 

8 2    6 

      

Разом за  ЗМ1 56 12 14   30 

      
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Проблеми охорони природи. Охорона природи в 

Україні 

Тема 1. Наукові 

основи охорони 

природи. Природні 

ресурси України 

8 2 4   2 

      

Тема 2. Основні 

джерела забруднення 

навколишнього 

середовища. 
Характеристика 

забруднень  

8 2    6 

      

Тема 3. Охорона 

повітряного 

середовища . 
Парниковий ефект. 

Стан повітряного 

середовища України 

12 2 4   6 

      

Тема 4. Вплив 
діяльності людини на 

гідросферу 

6 2    4 

      

Тема 5. Земельні 

ресурси і їх охорона 

6 2 4    

      
Тема 6. Охорона 

біологічних ресурсів 

2 2     

      
Тема 7. Охорона 
ландшафтів, 

збереження 

ландшафтного 
різноманіття 

12 4 4   4 

      

Тема 8. Міжнародна 

співпраця в галузі 

охорони природи. 
Регіональні проекти 

10 2    8 

      

Разом за ЗМ 2 64 18 16   30 

      



Усього годин  120 30 30   60 

      
3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

№ 

  

Назва теми 

1 Природні ресурси України та їх раціональне використання 

2 Мінеральні ресурси України та питання їхнього використання 

3 Водні ресурси України та питання їхнього використання і охорони 

4 Земельні ресурси України та еколого-економічні питання їхнього 

використання 

5 Кліматичні та біологічні ресурси України та їхня охорона 

6 Природно-заповідний фонд України 

7 Застосування природоохоронних знань у шкільній географії 

 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
  

Назва теми 

1   

2   

...   

 

3.2.3. Самостійна робота 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

4. Система контролю та оцінювання 

При вивченні дисципліни «Основи раціонального природокористування та охорона 

природи» рекомендується використовувати таки методи і форми контролю: 

1.  Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні 

роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий усний 

екзамен (залік). 

2. Для контролю і оцінювання практичних робіт: практична перевірка і оцінювання 

кожної практичної роботи.  

3.Додатково : звіти, реферати, проєкти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні 

проекти; поточний та підсумковий тестовий контроль; залік.  

№ 

  

Назва теми 

1 Поняття про природокористування та охорону природи 

2 Історія розвитку природоохоронної справи в світі та в Україні 

3   Глобальні проблеми використання природних ресурсів 

4 Природні ресурси як об’єкт вивчення і використання 

5 Основні поняття охорони природи та збалансованого природокористування. 

6 Принципи раціонального природокористування 

7 Сталий розвиток суспільства. Вчення В.Вернадського. Ноосферне 

природокористування 

8 Наукові основи охорони природи. Природні ресурси України 

9 Основні джерела забруднення навколишнього середовища. Характеристика 

забруднень 

10 Охорона повітряного середовища . Парниковий ефект. Стан повітряного 

середовища України  

11. Вплив діяльності людини на гідросферу 

12 Охорона ландшафтів, збереження ландшафтного різноманіття 

13 Міжнародна співпраця в галузі охорони природи. Регіональні проекти 



Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни, за умови, що кожна тема повинна бути здана 

хоча би на мінімальну оцінку.  



 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
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5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 

1.  Атлас природных условий и ресурсов Украинской ССР. 

2. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник / В. Грицик, Ю. 

Канарський, Я. Бедрій.– Київ : Кондор, 2009.– 292 с. 

3. Джигирей В. С., Сторожук. В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона 

навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Львів, Афіша. 

2000 — 272 с. 

4. Добинда І.П. Памятки археології як основа розвитку археологічного туризму 

Волинської області. І. П. Добинда. Науковий вісник Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Вип. 795: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2018. - С.53-59. 

5.  Добинда І.П. Пам’ятки архітектури та містобудування Волинської області та їхні 

територіальні характеристики / І.П. Добинда // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. 

наук. пр. Вип.655: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.27-31. 
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