
Заповідна справа 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

сьомий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 16. 

Лектори: 

викладач кафедри екології та географії Слободян Л.З. 

Результати навчання: 

‒ визначати наукову цінність біорізноманіття природно-заповідного фонду;  

– використовувати знання заповідної справи та особливості формування екомережі для 

збереження ландшафтного та біорізноманіття; 

– обґрунтовувати виділення і створення природно-заповідних територій;  

– розробляти схему оптимізації ПЗФ окремого регіону згідно вимог законодавства, 

користуючись еколого-економічними показниками стану територій; 

– володіти методами проектування природно-заповідних територій;  

– встановлювати режими збереження заповідних екосистем;  

– оцінювати вплив антропогенних факторів на заповідні екосистеми;  

– проводити наукові дослідження в екосистемах заповідних територій, вести Літопис 

природи; 

– організовувати еколого-освітню, просвітницьку, рекреаційну діяльність на базі об’єктів 

ПЗФ; 

– організувати громадський контроль в об’єктах природно-заповідного фонду. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальна екологія; 

– біологія; 

– ландшафтна екологія; 

– моніторинг довкілля; 

– основи фіто- та зооекології. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Етапи історії природно-заповідної справи. Роль влади, вчених та громад в історії природно-

заповідної справи. Теорії природно-заповідної справи. Основні сподвижники розвитку 

природно-заповідної справи. Фундатори заповідної справи в Україні. Правове забезпечення 

заповідної справи в Україні. Сучасна класифікація та характеристика територій і об’єктів 

природно-заповідного фонду. Природні території та об’єкти: природні заповідники, 

біосферні заповідники, природні національні парки, регіональні ландшафтні парки, 

заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища. Штучно створені об’єкти: ботанічні сади, 

дендрологічні парки, зоологічні парки, парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Завдання та особливості ведення природоохоронного режиму у зазначених об’єктах ПЗФ 

України. Міжнародна класифікація заповідних територій. Особливості їх облаштування. 

Червона та Зелена книги України. Характеристика функціонування біосферних заповідників 

України. Природоохоронна та рекреаційна діяльність на території національних природних 

парків. Заказники загальнодержавного та місцевого значення в Україні. Характеристика 

діяльності регіональних ландшафтних парків України. Штучні об’єкти ПЗФ в Україні: 

ботанічні сади, зоологічні парки, дендропарки, парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Проектування та створення територій ПЗФ. Проектування природно-заповідних територій. 

Оцінка рекреаційної ємності ландшафтів для національних природних парків та регіональних 

ландшафтних парків. Принципи оселищної концепції збереження біорізноманіття та 

особливості її впровадження в Україні. Ресурси Всеєвропейської екомережі: смарагдова 



мережа, мережа об’єктів “NATURA 2000”, мережа об’єктів Рамсарської конвенції, мережі 

біосферних резерватів, біогенетичних резерватів, об’єктів всесвітньої спадщини, біотопів 

CORINE, європейських охоронних ландшафтів. Менеджмент екосистем. Геосозологічні 

дослідження екосистем. Нормативні документи, що регламентують наукову та еколого-

освітню діяльність заповідників і національних природних парків України. Нормативна база 

стосовно переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами 

природно-заповідного фонду. Організація освітньо-виховної роботи у природно-заповідних 

установах. Конвенція про водно-болотні угіддя. Конвенція про збереження мігруючих видів 

диких тварин. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори. Конвенція 

про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Угода про 

збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів Угоди про збереження 

кажанів в Європі.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: захист практичних робіт, виконання самостійної роботи та співбесіда з 

лектором; 

– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 

 

 
 


