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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  – 

2,6  

Галузь знань 

183 Виробництво і 

технології 
(шифр і назва) 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

183 Технології захисту 

навколишнього 

ередовища 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 1 

Загальна кількість 

годин - 52 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента - 1 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістер 

 год.32  10 год. 

Практичні, семінарські 

 год.16 4  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 год.98  год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48/98 

для заочної форми навчання -  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Метою дисципліни «Планування природоохоронних територій та 

екомереж» є ознайомлення студентів із процесом створення й функціонування 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) та екологічних мереж в 

Україні та світі, нормативними документами у галузі, особливостями державного 

управління, охорони та використання природоохоронних територій.  



  

Отриманні знання і вміння важливі для фахівців, що працюватимуть в 

установах ПЗФ України, державних організаціях, що займаються  екологічним 

плануванням, моніторингом, інспектуванням. 

Завдання  

 надати студентам знання про зміст головних міжнародних Програм, що діють у 

сфері захисту природних територій, стан сучасних глобальних мереж 

природоохоронних територій;  

 ознайомити із процедурою створення різних за призначенням об’єктів 

природно-заповідного фонду, особливостями їх функціонування, із Законами та 

нормативними документами України у галузі заповідної справи; 

 ознайомити із європейськими і національними підходами до планування 

структурних елементів екологічних мереж; 

 сформувати вміння аналізувати структуру ПЗФ та його розподілу на території 

держави за природно-географічними та адміністративно-територіальними 

одиницями, вміння аналізувати існуючі та планувати нові схеми регіональних 

та локальних  екомереж.   

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати:  

 головні міжнародні конвенції у галузі територіальної охорони природи, 

законодавство України та основи державного управління у галузі заповідної 

справи, етапи проектування природоохоронних територій 

  знати основні положення та завдання Всеєвропейської екомережі, правові 

засади створення екомережі в Україні, структуру національної екомережі 

України, етапи проектування регіональних та локальних схем екомережі 

 

вміти:  

 вміти характеризувати систему категорій природно-заповідних територій за 

класифікацією МСОП, та структуру природно-заповідного фонду України 

 володіти методами аналізу функціонування окремих об’єктів природно-

заповідного фонду України, методами оцінки репрезентативності та унікальності  

мережі об’єктів природо-заповідного фонду певного регіону  

 вміти характеризувати схеми екомереж різних територіальних рівнів, 

обґрунтовувати природоохоронний режим для різних структурних елементів 

екомережі 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПРИРОДООХОРОННІ 

ТЕРИТОРІЇ СВІТУ ТА УКРАЇНИ, ЇХ СТВОРЕННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  

 



  

ТЕМА 1. Поняття про природоохоронні території.  Міжнародна класифікація 

природоохоронних територій та їх регіональний огляд  

Поняття про природоохоронні території (ПОТ), їх значення для підтримки 

сталого розвитку країн, динаміку створення у світі. Міжнародна категорізація 

природоохоронних територій МСОП.  Регіональний огляд природоохороних 

територій (ПОТ) світу у розрізі георегіонів за визначенням ООН. 

  

ТЕМА 2. Глобальні мережі природоохоронних територій, що мають 

міжнародний статус ЮНЕСКО 

Мережа біосферних резерватів: функції, критерії для надання статусу, 

територіальна структура, географія мережі. Місця (території) Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО: головні завдання, критерії для надання статусу, географія 

мережі. Водно-болотні угіддя міжнародного значення (Рамсарські угіддя): головні 

завдання, критерії для надання статусу, географія мережі. Об’єкти глобальних  

мереж в Україні 

 

ТЕМА 3. Національні парки: історія створення та головні завдання. Головні 

моделі національних парків у світі 

Історія створення національних парків у світі. Мережі національних парків 

США, Канади, країн Європи. Головні завдання, природоохоронний режим 

національних парків та їхня територіальна структура. Моделі національних парків 

світу.  

 

ТЕМА 4. Система  природоохоронних територій України: структура ПЗФ, 

географія мережі та проблеми управління 

 Класифікація заповідних територій України за різними ознаками. 

Структура ПЗФ України. Співвідношення категорій МСОП та української 

системи категорій природно-заповідного фонду. Сучасні проблеми розвитку 

заповідної справи в Україні. 

 

ТЕМА 5. Територіальна організація та режими природоохоронних територій 

Поняття про територіальну організацію природоохоронних територій та 

підходи щодо її планування. Функціональне зонування ПОТ України, його 

особливості.   Суть поняття природоохоронного режиму. Класифікація 

природоохоронних режимів: режим суворої охорони, режим регульованої 

охорони, режим часткової охорони (заказний режим), режим реконструкції і 

відновлення, режим раціонального використання природних ресурсів, режим 

непрямої охорони. Державний і громадський контроль за додержанням режиму 

територій та об’єктів ПЗФ. Види відповідальності за порушення законодавства 

про природно-заповідний фонд.  

 

 

ТЕМА 6. Порядок створення територій та об’єктів ПЗФ  та планування їх 

подальшого функціонування 



  

  Порядок створення об’єктів природно-заповідного  фонду місцевого 

значення. Порядок  створення  об’єктів  природно-заповідного  фонду 

загальнодержавного  значення. Порядок створення природоохоронних об’єктів 

міжнародного значення. Особливості створення транскордонних 

природоохоронних територій. 

 

ТЕМА 7. Основні проєктувальні, офіційні документи та звітні матеріали 

природно-заповідних установ та обєктів. 

Зміст проектувальних документів: клопотання про створення об’єкту ПЗФ, 

матеріалів погодження із землевласниками та землекористувачами, проекту 

створення об’єктів ПЗФ. Зміст Проекту організації території національного 

природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів і об’єктів. Головні офіційні документи та звітні матеріали 

територій або об’єктів ПЗФ: Указ президента про створення території або об’єкту 

ПЗФ загальнодержавного значення; Положення про територію чи об’єкт ПЗФ; 

Охоронне зобов’язання. Зміст та структура Літопису природи - основного 

щорічного звіту наукового  відділу заповідників і національних природних парків. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОМЕРЕЖА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА 

ГОЛОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  

 

ТЕМА 8. Європейська екомережа та досвід формування національних 

екомереж в країнах Європи 

 Екологічна мережа як найбільш ефективний спосіб збереження біологічного 

та ландшафтного різноманіття. Історія розвитку концепції екомережі. Поняття 

про екомережу Natura-2000  та Смарагдову мережу. Структурні елементи 

Смарагдової екомережі, критерії виділення територій особливого 

природоохоронного значення 

 

ТЕМА 9. Нормативно-правове забезпечення створення екомережі України 

 Закон України "Про загальнодержавну Програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки". Закон України «Про екологічну 

мережу України» (2004). Складові структурних елементів екомережі відповідно 

до національного законодавства. 

 

ТЕМА 10.  Історія та головні етапи формування екомережі України 

Основні етапи формування Схеми екомережі України. Структура 

екомережі. Екокоридори України національного рівня. Особливості формування  

екомереж у гірських регіонах України. Особливості формування широтних 

екокоридорів України. Особливості формування меридіональних екокоридорів 

України вздовж головних річок.  Головні проблеми функціонування екомережі 

України та шляхи їх вирішення. Оптимізація природно-заповідного фонду в 

аспекті створення екомережі України.  

 

 ТЕМА 11. Формування регіональних схем екомереж в Україні 



  

 Порядок формування регіональних схем екомережі. Досвід формування 

регіональних схем екомереж в Україні. Особливості формування та 

функціонування  екомережі Львівської області. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усь

о-го  

у тому числі Усьо-

го  

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття про природоохоронні території світу та України, їх 

створення та функціонування 

Тема 1. Поняття про 

природоохоронні 

території.  

Міжнародна 

класифікація 

природоохоронних 

територій та їх 

регіональний огляд  

 

 4      2     

Тема 2. Глобальні 

мережі 

природоохоронних 

територій, що мають 

міжнародний статус 

ЮНЕСКО 

 2 2      2    

Тема 3. 

 Національні парки: 

історія створення та 

головні завдання. 

Головні моделі 

національних парків 

у світі 

 

 2 2     2 2    

Тема 4. Система  

природоохоронних 

територій України: 

структура ПЗФ, 

географія мережі та 

проблеми управління 

 

 4           

Тема 5. 

Територіальна 

організація та 

режими 

природоохоронних 

територій 

 4      2     

Тема 6. Порядок  2 4          



  

створення територій 

та об’єктів ПЗФ  та 

планування їх 

подальшого 

функціонування 

Тема 7. Основні 

проєктувальні, 

офіційні документи 

та звітні матеріали 

природно-заповідних 

установ та обєктів. 

 

 2 3     2     

Разом за змістовим 

модулем 1 

 20 11     8 4    

Змістовий модуль 2. Екомережа: суть, структура та головні підходи до формування  

Тема 8. Європейська 

екомережа та досвід 

формування 

національних 

екомереж в країнах 

Європи 

 4           

Тема 9. Нормативно-

правове 

забезпечення 

створення екомережі 

України 

 2 2          

Тема 10. Історія та 

головні етапи 

формування 

екомережі України 

 4 3     2 2    

Тема 11. 

Формування 

регіональних схем 

екомереж в Україні 

 4           

Разом за змістовим 

модулем 2 

 14 5          

Усього годин   32 16          

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 93 32 16 - - 45  10 6    

 

 

5,6. Теми практично-семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Аналіз репрезентативності мережі заповідників і 

національних парків України у розрізі адміністративних 

областей та природних регіонів (фізико-географічних 

областей) 

2 

2 Аналіз створення та функціонування національного 

парку або біосферного заповідника України (за вибором 

2 



  

студента) 

3 Розроблення путівника екологічної стежки 2 

4 Аналіз системи природоохоронних територій у країнах 

Європи та Північної (країна за вибором студента) 

4 

5 Аналіз системи природоохоронних територій у країнах 

Азії, Африки та Південної Америки (країна за вибором 

студента) 

4 

6 Аналіз регіональних схем екомережі України (область 

або регіон за вибором студента) 

2 

 Разом 16 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 - - 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомлення із регіональними особливостями 

створення систем природоохоронних територій у різних 

країнах світу на  основі вивчення літературних та 

Інтернет джерел 

10 

2 Проаналізувати функціональне зонування територій, 

режими охорони і використання природних комплексів у 

ПЗ, БЗ і НПП України у розрізі основних природних 

регіонів. 

10 

3 Оформлення картосхем системи ПЗФ України, 

презентацій та рефератів при підготовці до семінарських 

занять 

15 

4 Вивчення опорних конспектів лекцій та підготовка до 

змістовних модулів 
10 

 Разом  45 

 

9. Індивідуальні завдання 
- 

10. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної 

діяльності – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-

пошуковий. 

             
11. Методи контролю 



  

Поточний – оцінювання виступів на семінарських заняттях; проміжний – 

оцінювання результатів практичних робіт; підсумковий – іспит                                

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 50 100 

5 8 8 2 2 4 4 2 2 10 10 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 Опорні конспекти лекцій, рекламні буклети національних природних парків 

України та їхні офіційні інтернет-сайти, картосхеми об’єктів ПЗФ України та 

світу, схеми регіональних екологічних мереж України,  навчальні посібники. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник / За редакцією 

М.Д.Гродзинського, М.П. Стеценка.- К.: Географіка,2003.- 306 с. 

2. Заповідні території Львівщини: За ред. С.М. Стойко.- Львів ЗУКУ 2008, 

152с. 

3. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання: Монографія. 

– Ужгород, Ліра, 2002. – 312 с. 



  

4. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посіб. – К.: Арістей, 

2007. – 480 с. 

5. Закон України "Про загальнодержавну Програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки" // Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 2000. – № 47. – С.405-482. 

6. Закон України “Про природно-заповідний фонд (ПЗФ) України” // Екологія 

і закон. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. –  Книга 

2. – С. 293-320 

7. Закон України «Про екологічну мережу Украни». Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2004, № 45, ст.502 

 

Допоміжна 

 

1. Горб К.М. Теорія та практика організації території особливої охорони. 

Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. - 56 с. 

2. Грищенко Ю.М. Особливо охоронні території та охорона генофонду. 

Конспект лекцій. – Рівне: РДТУ, 2000. –30 с. 

3. Добронравова В. Ф. Природоохранное обустройство территорий. — М.: 

Изд-во МГУП, 2005. — 225 с. 

4. Екологічний атлас Львівщини. За ред.. Б.М. Матолича. Львів, 2007. – 67с. 

5. Екологічний атлас України. –  К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 

2009. – 104 с. 

6. Збереження біорізноманіття і створення екомережі. Інформаційний 

довідник. Марушевський Г.Б., Мельничук В. П., Костюшкін В.А.Чорноморська 

програма Ветландс Інтернешнл. 2008 

7. Конвенція про біологічне різноманіття // Екологія і закон. Екологічне 

законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. –  Книга 2. – С. 494-516. 

8. Мовчан Я.І.  Національна екомережа. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / 

Редколегія: А.В. Толстоухов та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та 

інформації», 2007. – Т.2: Є-Н.С.327-328 

9. Програма формування регіональної екологічної мережі Львівської області 

на 2007 -2015 роки. Затверджено рішенням Львівської обласної ради від 

13.06.2007р. 

10. Розбудова екомережі України/ Під ред.. Ю. Р. Шеляга – Сосонка. – К.: 

Програма розвитку ООН. Проект “Екомережі” , 1999.- 127с.  

11. Кобеньок Г.В., Закорко О.П., Марушевський Г.Б. Збереження 

біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими 

басейнами. Посібник для вчителів і громадських природних організацій. 

Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. 2008. -201 с. 

12. Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / За 

ред. Ю.Р.Шеляга-Сосонко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004.-70с. 

13. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації 

території природного заповідника та охорони його природних комплексів / Під 

ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при 

КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 61 с.  



  

14. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації 

території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів / Під 

ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при 

КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 82 с.  

15. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації 

території національного природного парку, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / Під ред. О.М. 

Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2005. – 88 с.  

16. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації 

території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / під ред. О.М. 

Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2005. – 86 с. 

17. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І.Фурдичко, В.К. 

Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. Закони України. Eл.рес.: http://www.rada.gov.ua/laws/  

2. МБО «Екологія-Право-Людина»(ЕПЛ) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://epl.org.ua/istoriya/ 

3. Природно-заповідний фонд. Офіційний портал Міністерства захисту довкілля 

і природних ресурсів України. Ел.рес:  

https://mepr.gov.ua/timeline/Prirodnozapovidniy-fond.html 

4. Man and the Biosphere (MAB) Programme. Eл.рес.: https://en.unesco.org/mab 

5. ProtectedPlanet 2014-2020. Eл.рес.: https://protectedplanet.net/ 

6. RAMSAR SITES INFORMATION SERVICES. Eл.рес.:  https://rsis.ramsar.org 

7. The IUCN Red List Eл.рес.: https://www.iucnredlist.org/about/uses 

8. The United Nations Environment Programme (UNEP) Eл.рес.: 

https://www.unenvironment.org/about-un-environment 

9. World Heritage. Eл.рес.: http://whc.unesco.org/en/about/ 

10. World Wide Fund For Nature Ukraine. Ел.рес:   https://wwf.ua/ 
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