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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3
1
   

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

  Рік підготовки: 

Розділів – 4  
Спеціальність 

106 Географія 

 

3-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90
1
 

1-й   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

13 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: істит 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить:для денної форми навчання –2,5:1. 

 
1
 Дисципліна має 3 кредити, 1,5 з яких належать кафедрі геоморфології і палеогеографії та 1,5 – 

кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. Порівну поділені 

лекційні і практичні години та самостійна робота студентів.  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: теоретична і методична підготовка студентів у галузі 

природно-заповідної справи, які зможуть при необхідності працювати в установах природно-

заповідного фонду України – природних і біосферних заповідниках та національних природних 

парках, застосування ними знань для проведення наукових досліджень, організації ведення 

екологічно збалансованого господарювання і користування природними ресурсами у межах 

територій, що увійдуть у склад екологічної мережі України та ефективного екологічного 

контролю за станом природно-заповідних об’єктів. 

Завдання:  
- ознайомитись з теоретичними основами природно-заповідної справи та міждисцип-

лінарним об’єктом, предметом і завданнями її вивчення, місцем в структурі охорони природи 

(созології); 

- вивчити основні етапи розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотиви 

створення  і функції природоохоронних територій; 



- вивчити структуру природно-заповідного фонду України, його динаміку у ХХ-ХХІ 

століттях, особливості природно-географічного й адміністративно-територіального розподілу у 

межах держави; 

- ознайомитись з особливостями природи, головними об’єктами охорони та проблемами і 

перспективами функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних 

парків України; 

- отримати знання про статус і завдання, структуру території та вимоги охоронного 

режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України та організаційно-правовими 

засадами їх функціонування; 

- засвоїти історію розвитку наукових досліджень у заповідниках України, зміст і методи 

наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних 

природних парків”, структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних 

територіях;  

- здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації територій заповідних 

об’єктів та їх мережі, структуру і складові елементи екологічної мережі України та 

організаційно-правові й наукові підстави її формування; 

- ознайомитись з основними напрямками міжнародної співпраці у галузі заповідної 

справи, головними міжнародними природоохоронними конвенціями і угодами, класифікацією 

природоохоронних територій МСОП, географією і особливостями формування міждержавних 

транскордонних природоохоронних територій України.  

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати:  
- головні теоретичні основи природно-заповідної справи та її місце у созології;  

- основні етапи розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотиви створення 

природно-заповідних територій та їх функції; 

- структуру, динаміку, природно-географічні й адміністративно-територіальні 

закономірності розподілу природно-заповідного фонду України;  

- основи законодавства про природно-заповідний фонд та державного управління у галузі 

природно-заповідної справи України; 

- програму наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і 

національних природних парків”; 

- структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;  

- вимоги та послідовність створення природно-заповідних територій та екологічної мережі 

України; 

- географічні і біологічні засади організації та ландшафтно-геоморфологічні підходи і 

методи проектування природно-заповідних територій і об’єктів, 

- природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі 

природно-заповідної справи. 

вміти:  

- здобувати інформацію про сучасний стан природно-заповідної справи та особливості 

природи, проблеми і перспективи функціонування природних і біосферних заповідників, 

національних природних парків України; 

- аналізувати нормативно-правові документи щодо особливостей статусу і завдань, 

структури території та вимог охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного 

фонду України; 

- встановлювати взаємозв’язок географічних закономірностей розподілу природно-

заповідного фонду України з природно- та економіко-географічними особливостями території 

держави;  

- аналізувати міжнародні нормативно-правові документи у галузі природно-заповідної 

справи. 

3. Програма навчальної дисципліни  

 



Розділ 1. Теоретичні основи та історія розвитку природно-заповідної справи в 

Україні.  

Тема 1.1. Природно-заповідна справа і її місце в геосозології.  

Об’єкт, предмет, основні поняття, завдання і методи вивчення, які використовуються у 

природно-заповідній справі, її міждисциплінарний характер. Біосферне значення природно-

заповідних територій. Природно-заповідний фонд України – національне надбання. Особли-

вості географічної обумовленості сучасних проблем природно-заповідної справи в Україні. 

Тема 1.2. Етапи зародження та становлення природно-заповідної справи в Україні.* 

Тема 1.3. Розвиток природно-заповідної справи в Україні у 30-80-х роках ХХ ст. 
Історія розвитку природно-заповідної справи в Україні у 30-60-х рр.. ХХ ст.. Скорочення і 

реорганізація мережі природно-заповідних об’єктів. Переорієнтація наукових досліджень на 

вирішення практичних завдань народного господарства. Проект географічної мережі заповід-

ників СРСР. Розвиток природно-заповідної справи в Україні у 70-80-х рр.. ХХ ст.. Відродження 

академічних принципів заповідної справи. Розширення мережі природно-заповідних територій. 

Удосконалення переліку природно-заповідних категорій. Перші паростки міжнародної 

співпраці у охороні природи.    

Тема 1.4. Сучасний етап розвитку природно-заповідної справи в Україні. 

Природно-заповідна справа – один з пріоритетів державної політики України. Якісні зміни 

у переліку природно-заповідних категорій та структурі природно-заповідного фонду України. 

Структура державного управління в охороні природи і природно-заповідній справі. Міжнародна 

співпраця і наукові дослідження. Малий «льодовиковий період» у заповідній справі. 

Тема 1.5. Поліфункціональність природно-заповідних територій.  

Загальна система територій, які мають природоохоронне значення, місце в ній природно-

заповідних об’єктів (за Реймерсом М.Ф., Штільмарком Ф.Р., 1978). Класифікація природно-

заповідних територій  за Стойком С.М. (1975, 1991). Функції природно-заповідних територій 

(консерваційна, біоконсерваційна, біогенетична, наукова, інформаційна і документаційна, 

захисна екологічна, середовищезахисна, економічна, соціальна, природно-пізнавальна, освітня, 

ландшафтно-естетична), їхній зміст та відмінності між різними природно-заповідними 

категоріями. Відмінності функціонального призначення об’єктів вищої категорії заповідності – 

природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки.  

Тема 1.6. Режими охорони природно-заповідних територій та їх реалізація. * 

Тема 1.7. Наукові засади природно-заповідної справи. * 

 

Розділ 2. Природно-заповідна справа в Україні.  

Тема 2.1. Структура природно-заповідного фонду України.* 

Тема 2.2. Організаційно-правові засади ведення природно-заповідної справи.  
Короткий огляд природоохоронного законодавства України (Закон “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, Закон “Про природно-заповідний фонд”, Закон “Про 

Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-

2015 рр.”, Закон “Про екологічну мережу” тощо) та програмних документів, які визначають 

напрямки розвитку заповідної справи на сучасному етапі (“Програма “Заповідники”, Указ 

Президента України “Про резервування для наступного заповідання цінних природних 

територій” тощо).  

Структура управління у галузі охорони природи і природно-заповідної справи на 

національному, регіональному і місцевому рівнях. Адміністрації природно-заповідних установ, 

їхня структура і завдання. 

Тема 2.3. Створення та проектування територій природно-заповідного фонду 

України.* 

Тема 2.4. Проблеми збереження біорізноманіття і ландшафтів та сталого розвитку.* 

 

 

Тема 2.5.  Екологічна мережа України. 



Завдання і структурні елементи екомережі, принципи та етапи її формування. Основні 

елементи національної екологічної мережі загальнодержавного значення, ландшафтно-зональні 

засади її формування. Місце транскордонних природоохоронних територій в національній 

екомережі. Правові основи формування і розвитку екомережі (Закон “Про Загальнодержавну 

програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр..”, Генеральна 

схема планування території України, Закон “Про екологічну мережу”). Регіональні програми та 

робочі схеми формування екологічних мереж (на прикладі Львівщини).  

 

Розділ 3. Наукові дослідження на природно-заповідних територіях в Україні.  

 Тема 3.1. Наукові дослідження на природно-заповідних територіях. Програма 

“Літопису природи”  

Історія організації наукових досліджень на природно-заповідних територіях. Структура 

досліджень за програмою “Літопису природи у заповідниках і національних парках України”. 

Диспропорції досліджень біотичного і географічного характеру. Особливості структури “ЛП” 

та наукових досліджень у природних і біосферних заповідниках і національних парках України 

залежно від їхнього географічного розташування, складу наукових відділів, відомчого 

підпорядкування тощо. Місце і значення БЗ, ПЗ і НПП в організації і проведенні екологічного 

моніторингу на національному і глобальному рівнях. Суть екологічного моніторингу, його 

структура і основні напрямки. Загальні методичні (у т.ч. географічні) засади організації мережі 

пунктів моніторингу, закладання пробних площ і профілів.    

 Тема 3.2. Географічні дослідження у заповідниках і національних парках.  

Об’єкт і предмет географічних досліджень на природно-заповідних територіях. Огляд 

географічної вивченості заповідників і національних природних парків України. Методологія 

компонентних, ландшафтних, геосистемних та геоекологічних досліджень заповідних об’єктів. 

Структура та основні напрями фізико-географічних досліджень заповідних територій (інвента-

ризація природних компонентів і комплексів; оцінка регіональної та типологічної репрезен-

тативності; аналіз територіальної структури; моніторинг природних і природно-антропогенних 

процесів; вивчення функціонування, динаміки і розвитку геосистем; оцінка антропогенного 

впливу на заповідну територію). Алгоритм реалізації географічних досліджень. Методичні 

засади проведення географічної інвентаризації (складання серії тематичних геокомпонентних і 

геокомплексних загальнонаукових та спеціальних карт, залежність масштабів картографування 

від площі заповідних об’єктів) та створення геоінформаційних систем заповідних об’єктів 

різних категорій. 

 

Розділ 4. Міжнародна співпраця України у природно-заповідній справі.  

 Тема 4.1. Природно-заповідні категорії країн Європи і світу.* 

 Тема 4.2. Міжнародна співпраця у заповідній справі.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Читає Сенчина Б.В. (кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи) 

 
4. Структура навчальної дисципліни 



 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л с, 

пр 

ср л с, пр ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. Теоретичні основи 

та історія розвитку природно-заповідної справи в Україні.  

Тема 1.1. Заповідна справа і її 

місце в созології. 

3 2  1     

Тема 1.3. Розвиток природно-

заповідної справи в Україні у 

30-80-х роках ХХ ст. 

3 2  1     

Тема 1.4. Сучасний етап 

розвитку природно-заповідної 

справи в Україні. 

2 2       

Тема 1.5. Поліфункціональ-

ність природно-заповідних 

територій. 

4 2  2     

Разом розділ 1 12 8  4     

Розділ 2. Природно-заповідна справа в Україні. 

Тема 2.2. Організаційно-

правові засади ведення 

природно-заповідної справи 

11 2 8 1     

Тема 2.5. Екологічна мережа 

України. 

12 2 8 2     

Разом розділ 2 23 4 16 3     

Розділ 3. Наукові дослідження на природно-заповідних  

територіях в Україні. 

Тема 3.1 Наукові дослідження 

на природно-заповідних 

територіях. Програма 

“Літопису природи”. 

4 2  2     

Тема 3.2. Географічні 

дослідження у заповідниках і 

національних парках. 

6 2  4     

Разом розділ 3 10 4  6     

Усього годин 45 16 16 13     

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Природний (біосферний) заповідник N України і його роль у 

збереженні унікальних і типових  ландшафтів, біорізноманіття 

та генофонду видів. 

8  

 
6. Теми практичних занять 



 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна 

форма 

заочна 

форма 

1  Географічна мережа природних і біосферних заповідників  та 

національних природних парків України.  

4  

2 Динаміка заповідання адміністративно-територіальних 

одиниць України упродовж ХХІ ст.. 

4  

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Ознайомитися з об’єктом і предметом природно-заповідної 

справи, її завданнями та місцем в геосозології. 

1  

2 Ознайомитися з історією розвитку природно-заповідної справи в 

Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.. 

1  

3 Вивчити функції природно-заповідних територій та ознайоми-

тися з моно- і поліфункціональною концепцією заповідної 

справи.  

2  

4 Ознайомитися зі структурою природоохоронної служби та 

змістом основних законів у галузі природно-заповідної справи. 

1  

5.  Вивчити структуру екологічної мережі України (національний 

рівень) та ознайомитись зі змістом основних законів, 

забезпечують її формування в Україні.  

2  

6. Вивчити структуру програми “Літопису природи у заповідниках і 

національних парках України”. 

2  

7.  Вивчити зміст основних напрямків фізико-географічних дослід-

жень на  заповідних територіях та ознайомитись з алгоритмом їх 

реалізації на прикладі природних і біосферних заповідників. 

4  

 Разом  13  

 
10. Методи навчання 

 

Лекції, на яких використовують методи – пояснювально-ілюстративний, проблемного 

викладу, репродуктивний. Практичні завдання (виконання проблемних завдань, побудова та аналіз 

графіків динаміки заповідання, карт розташування заповідників і національних парків). Підготовка 

до семінарських занять. Самостійне опрацювання тем. 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, бесіда, 

дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності студентів – пояснювально-

ілюстративний, проблемного викладання, частково-пошуковий. 

 
11. Методи контролю 

 

Поточний контроль здійснюється шляхом виконання завдань практичних робіт і виступів 

на семінарських заняттях. Короткі тести під час семінарів. Іспит. В білетах окрім проблемних  є 

тестові завдання. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 



 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (істит) 
Сума 

Т1.1 Т1.2-

1.4 

Т1.5-

1.7 

Т2.1 Т2.2 Т2.3- 

2.5 

Т3.1-

3.2 

Т4.1 Т4.2  

50 

 

100 

 5  30   5 10  

Т1.1, Т1.2 ... Т4.1 – теми  
 

13. Методичне забезпечення. 

 

1. Брусак В. П. Навчальна програма, самостійні та тестові завдання з курсу “Географічні 

основи заповідної справи” / В.П. Брусак – Львів: Лабораторія тематичного картографування, 

2012 – 18 с. 

2. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / За заг.ред. М.Д. Гродзинського, М.П. 

Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306с. 

3. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання / А.А. Ковальчук. – Ужгород: 

“Ліра”, 2002. – 328 с. 

4. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навч. посіб. / С.Ю. Попович. – К.: Арістей, 2007. 

– 480 с. 

5. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І. Фурдичко, В.К. Сівак. – 

Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с. 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 

1994. - 59 с. 

2. Андриенко Т.Л. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий 

Украины / Т.Л. Андриенко, Е.И. Плюта, Г.Н. Прядко. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с. 

3. Борейко В.Е. История заповідного дела в Украине / В.Е. Борейко. – К.: Киевский эколого-

культурный центр, 1995. – 184 с. 

4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Х век – 1980 г.) / В.Е. Борейко. – В 2-х т., 

Киев: Киевский эколого-культурный центр, 1997. – Т.1 – 304 с., Т.2 – 192 с. 

5. Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, 

резерваты / В.А. Борисов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.   
6. Брусак В.П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі 

природного заповідниа “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів” / Віталій Пилипович Брусак. – Львів, 1997. – 
20 с.  

7. Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках / Сб. тр. АН СССР, Ин-т географии. 

– М., 1984. – 191 с. 

8. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с. 

9. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення 

пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – 

Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с. 

10.Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” від 16.06.1992  № 2456-ХІІ, 

остання редакція від 23.10.2010 на підставі 2856, чинннй / Вiдомостi Верховної Ради 

України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156. 

11.Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. –С. 

405-434. 

12.Збірник методичних матеріалів з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях 

природно-заповідного фонду. – К., 2011 – 272 c. 



13.Зелѐная книга Украинской ССР: редкие исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране 

растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 

216 с. 

14.Зелена книга України / під заг. ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха – К. : Альтерпрес, 

2009. – 448 с. 

15. Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: В 3 т. / 

Тр. междунар. симпоз. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – Т.1. – 376 с. 

16.Мельник А.В. Ландшафтний монiторинг / А.В. Мельник, Г.П. Мiллер. – К.: ВІПОЛ, 1993. – 

152 с.  

17.Міжнародні природно-заповідні території України / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко – 

Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та 

Мінекобезпеки України. – Київ, 1998. – 132 с.  

18.Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные територии / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. – 

М.: Мысль, 1978. – 295 с. 

19.Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс.- М.: Мысль, 1990. – 

637 с. 

20.Стойко С. Заповідні екосистеми Карпат / С.Стойко, Е.Гадач, Т.Шимон, С.Михалик / Під ред. 

С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с. 

21.Филонов К.П. Летопись природы в заповедниках СССР / К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская. 

– М.: Наука, 1985. – 143 с. 

22.Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Либідь, 1994. – 540 с. 

23.Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К. : Глобалконсалтинг, 2009. 

– 600 с. 

24.Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 

1996. – 606 с. 

25.Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К. : Глобалконсалтинг, 2009.– 

900 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. http://www.rada.gov.ua/laws/ – сторінка законодавства України.   

2. http://www.menr.gov.ua/ – сторінка Міністерства екології і природних ресурсів України. 

3. http://unesco.org.ua/ – сторінка Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.  

4. http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ – сторінка Всеєвропейської екологічної мережі на сайті 

Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. 

5. http://www.panda/org/ – сторінка Міжнародного фонду охорони природи (WWF International) 

6. http://ramsar.org/ – сторінка Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міднародне 

значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971). 

7. Наукове опрацювання заходів щодо створення Карпатської екомережі [Електронний 

ресурс]: (заключний звіт про науково-дослідну роботу) / А. Г. Безусько, С. Ю. Попович, С. 

Р. Матвеєв, В. С. Мазурок, В. П. Брусак, Л. М. Фельбаба-Клушина, М. М. Приходько, Ю. Г. 

Масікевич, Л .Г. Безусько, Ю. В. Гречишкіна; Національний університет “Києво-Моги-

лянська академія”. К., 2007. – 304 с. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/.  
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