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1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань
10 Природничі науки

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

За вибором студента

(шифр, назва)

Розділів – 2
Загальна кількість годин
– 105

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента - 4,5

Спеціальність
106 Географія
(шифр, назва)

Освітньокваліфікаційний
рівень:
магістр

Рік підготовки:
1-й
Семестр
1-й
Лекції
16 год.
Практичні, семінарські
16 год
Лабораторні
Самостійна робота
73 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 1:2,3.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: теоретична і практична підготовка студентів у галузі охорони навколишнього
природного середовища.
Завдання:
- ознайомитись з теоретичними основами природоохоронної справи і напрямками
природоохоронної діяльності,
- вивчити основні етапи еволюції концепцій охорони природи в світі й Україні, функції
природоохоронних територій і структуру природно-заповідного фонду України,
- засвоїти програму і методи наукових досліджень на природоохоронних територіях,
- здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації природоохоронних
територій і їх мережі та міжнародну співпрацю у галузі охорони природи.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- головні географічні теоретичні основи природоохоронної справи і напрямки
природоохоронної діяльності,
- основні етапи охорони природи в світі й Україні,
- структуру, функції і географічні закономірності поширення природоохоронних
територій в Україні,
- програму наукових географічних досліджень на природно-заповідних територіях в
Україні,
- географічні підходи до організації та ландшафтно-геоморфологічні підходи до
проектування заповідних об’єктів,

- природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі
охорони природи.
вміти:
- здобувати інформацію про сучасний стан довкілля і регіональні екологічні проблеми в
Україні,
- аналізувати організаційно-правові засади природоохоронної справи та географічні
закономірності структури природно-заповідного фонду України й окремих природоохоронних територій.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ 1. Теорія та історія природоохоронної справи.
Тема 1. Природоохоронна справа: об’єкт, предмет, завдання вивчення та основні
напрямки природоохоронної діяльності.
Природоохоронна справа: об’єкт, предмет і завдання вивчення, методи досліджень.
Місце природоохоронної справи у системі природокористування та охорони природи і
оточуючого людину середовища (за Реймерсом М.Ф. (1990)). Основні напрямки природоохоронної діяльності (за Милановою Є.В., Рябчиковим А.М. (1986)).
Основні положення Національної доповіді про стан охорони навколишнього природного середовища в Україні. Особливості географічної обумовленості (просторові, часові,
функціональні) сучасних проблем охорони природи в Україні. Система територій, які мають
природохоронне значення (за Реймерсом М.Ф., Штільмарком Ф.Р. (1978)).
Тема 2. Основні етапи еволюції концепцій охорони природи в світі та в Україні.
Основні етапи видової, ресурсної, територіальної та екологічної охорони природи.
Вчення про біосферу і ноосферу Вернардського В.І. та вчення про географічну оболонку
(структура, межі, просторово-часові взаємозв’яки) та їх значення на сучасному етапі
охорони природи. Історія розвитку охорони природи в світі і в Україні та їх тенденції на
сучасному етапі. Особливості розвитку природоохоронної справи у західній і східній
частинах України та еволюція уявлень про завдання природоохоронних територій різних
категорій.
Тема 3. Поліфункціональність природоохоронних територій і об’єктів та наукові
засади природоохоронної справи.
Наукові засади природоохоронної справи та функції (біоконсерваційна, біогенетична,
інформаційна і документаційна, наукова, захисна екологічна, середовищезахисна,
економічна, соціальна, природно-пізнавальна, освітня, ландшафтно-естетична) природоохоронних територій і об’єктів різних категорій. Відмінності функціонального призначення
об’єктів найвищої категорії заповідності (природні заповідники, біосферні заповідники
(резервати), національні природні парки) та інших природоохоронних територій.
Тема 4. Проблеми збереження біорізноманіття і ландшафтів та сталого розвитку.
Зміст понять “біотичне і ландшафтне різноманіття”, “сталий розвиток” (sustable
development) та основні напрямки природоохорониих дій, спрямованих на вирішення
проблеми збереження біорізноманіття і ландшафтів та сталого розвитку у глобальному та
національному контекстах.
Системи природоохоронних територій міжнародного значення: біосферні резервати,
“Спадщина”, “Рамсар”, “Аква”, “Європейська геологічна спадщина”. Основні положення
“Конвенції про охорону біологічного різноманіття” (Ріо-92), Всеєвропейської стратегії
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія, 1995), Проекту
всеєвропейської конвенції збереження ландшафтів (Венеція, 1998), “Концепції національної
програми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття України”.
Завдання і структура екологічної мережі України.

Розділ 2. Природоохоронна справа в Україні.
Тема 5. Структура природно-заповідного фонду України та організаційноправові засади заповідної справи.
Загальна характеристика та структура ПЗФ України. Диспропорції географічного і
категоріального розподілу природно-заповідних об’єктів, їх причини та наслідки. Огляд природоохонного законодавства та програмних документів, які визначають напрямки розвитку
природоохоронної справи на сучасному етапі.
Тема 6. Наукові дослідження на природно-заповідних територіях.
Історичні аспекти організації наукових досліджень на прироно-заповідних територіях
України і колишнього СРСР. Структура досліджень за програмою “Літопису природи” у
заповідниках і національних парках, звертається увага на незначну частку досліджень географічного характеру та їх причини. Місце і значення заповідних об’єктів вищих категорій (БЗ,
ПЗ і НПП) в організації і проведенні екологічного і геосистемного моніторингу на
національному і глобальному рівнях. Розглядається суть різних видів моніторингу, їх структура і основні напрямки.
Тема 7. Географічні дослідження на природно-заповідних територіях.
Місце і зміст географічних досліджень у загальній структурі наукових досліджень на
заповідних територіях. Огляд географічної вивченості заповідників і національних
природних парків України. Методологія покомпонентних, ландшафтних, геосистемних та
геоекологічних досліджень заповідних об’єктів. Структура, основні напрямки, види та
завдання фізико-географічних досліджень заповідних територій, алгоритм їх реалізації (на
прикладі заповідників). Методичні засади проведення географічної інвентаризації та
створення геоінформаційних систем природоохоронних територій.
Тема 8. Біологічні і географічні аспекти оптимізації природно-заповідних
територій та їх мережі.
Біологічні (панбіоцентрична і панекоцентрична) та географічні (ландшафтноекологічні) концепції розвитку охорони природи. Співставлення біологічних (флорисичні,
геоботанічні, фауністичні, зоогеографічні) та географічних (геокомпонентні, ландшафтний і
геоекологічний) підходів до виділення, організації і функціонування заповідних об’єктів.
Геометричні взаємовідношення територій заповідних об’єктів, які базуються на біогеографічних принципах (за Diamond J.M. (1975); Wilson E.O., Willis E.O. (1975)).
Географічні підходи (геокомпонетно- і геокомплексно-репрезентативний та функціональний)
до організації заповідних об’єктів та формування регіональних та національних мереж
заповідних територій. Ландшафтно-геоморфологічні (басейновий, “блоковий”, блоковобасейновий, еталонних заповідних поперечних профілів тощо) підходи до проектування
(вибору місцерозташування, меж, оптимальних і мінімальних площ) заповідних об’єктів та
емпіричні розрахунки їх оптимальних площ (“кількість видів – площа заповідного об’єкту”,
“порядок і площа річкового басейну – площа заповідного об’єкту” і ін.).
Тема 9. Природно-заповідні категорії країн Європи і світу. Міжнародна
співпраця у галузі охорони природи.
Огляд природно-заповідних категорій країн дальнього і ближнього зарубіжжя та їх
відповідність класифікації Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). Емпіричні
залежності впливу фізико-географічних (зональності ландшафтів, ландшафтно-екологічної
різноманітності) та соціально-економічних (ступінь і характер господарського освоєння,
територіально-регламентуючі фактори) умов на формування національних мереж
природоохоронних територій країн світу.
Основні напрямки міжнародної співпраці у галузі 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
ср
л
с
ср
Розділ 1. Теорія та історія природоохоронної справи.
Тема 1. Природоохоронна
8
2
2
4
справа: об’єкт, предмет, завдання вивчення та основні
напрямки природоохоронної
діяльності.
Тема 2. Основні етапи
20
2
2
16
еволюції концепцій охорони
природи в світі та в Україні. .
Тема 3. Поліфункціональ8
1
1
6
ність природоохоронних
територій та наукові засади
природоохоронної справи.
Тема 4. Проблеми збережен22
1
1
20
ня біорізноманіття і ландшафтів та сталого розвитку.
Разом за
58
6
6
46
змістовним модулем 1
Розділ 2. Природоохоронна справа в Україні.
Тема 5. Структура природнозаповідного фонду України
та організаційно-правові
засади заповідної справи.
Тема 6. Наукові дослідження
на природно-заповідних
територіях.
Тема 7. Географічні дослідження на природнозаповідних територіях.
Тема 8. Біологічні і географічні аспекти оптимізації
природно-заповідних
територій та їх мережі.
Тема 9. Природно-заповідні
категорії Європи і світу.
Міжнародна співпраця у
галузі охорони природи.
Разом за
змістовним модулем 2
Усього годин

13

2

4

7

8

2

2

4

8

2

6

6

2

4

12

2

4

6

47

10

10

27

105

16

16
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Назва теми

Сучасний стан довкілля в Україні. Регіональні екологічні
проблеми в Україні.
Історія охорони природи в Україні.
Організаційно-правові засади природоохоронної справи в
Україні.
Структура природно-заповідного фонду України.
Наукові дослідження на природно-заповідних територіях.
Міжнародна співпраця в галузі охороні природи.

Кількість
годин
денна
заочна
форма
форма
2
2
2
4
2
4

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

1

Ознайомитися з основними напрямки природоохоронної
діяльності.
Ознайомитися з основними етапами еволюції концепцій
охорони природи в світі й Україні.
Вивчити функції природоохоронних територій.
Ознайомитися з основними проблемами збереження біорізноманіття і ландшафтів та сталого розвитку.
Вивчити структуру природно-заповідного фонду України та
ознайомитися з організаційно-правові засади природоохоронної справи держави.
Ознайомитися зі структурою наукових досліджень, що
проводяться на природоохоронних територіях та місцем у ній
географічних досліджень.
Ознайомитися з біологічними і географічними підходами до
створення природно-заповідних об’єктів та оптимізації їх
територій.
Вивчити природно-заповідні категорії МСОП та
ознайомитись з основними природоохоронними конвенціями,
на яких базується міжнародна співпраця у галузі охорони
природи.
Разом

2
3
4
5

6

7

8

Кількість
годин
денна
заочна
форма форма
4
16
6
20
7

10

4

6

73

9. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється під час семінарських занять та шляхом письмового
опитування по двох розділах. Підсумковий – залік.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 1
Розділ 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
10
12
8
10
15
10
10
12
13
Т1, Т2 ... Т7 – теми занять

Сума
100
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