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Вступ 

 

Метою вивчення дисципліни «Природно-заповідний фонд та 

заповідна справа» є формування у майбутнього фахівця теоретичних 

знань про класифікацію природно-заповідних територій в Україні,  

сучасний стан заповідної справи в Україні та умови створення і 

функціонування природно-заповідних об’єктів (ПЗО) згідно чинного 

законодавства України. 

Завдання навчальної дисципліни:  

 ознайомлення студентів з основними поняттями та нормативно-

правовими документами заповідної справи; 

 розкриття історичних особливостей та сучасного стану розвитку 

заповідної справи 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- роль збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку; 

- роль "Червоної книги України" та "Зеленої книги України" в 

обґрунтуванні необхідності створення ПЗО, розробці режиму їх 

охорони  

- сучасні категорії природно-заповідних територій та об’єктів, 

особливості їх створення та функціонування; 

- форми власності і види використання ПЗО та основні засоби їх 

збереження; 

- характеристику ключових природно-заповідних територій та 

об’єктів України; 

- особливості режиму охорони  природно-заповідних територій та 

об’єктів в залежності від їх категорії, рангу та виду; 

- правове та економічне забезпечення організації та функціонування 

природно-заповідного фонду; 

- міжнародне співробітництво у галузі охорони природно-

заповідних територій та об’єктів.  
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Практична робота  1  

Порівняльна характеристика категорій ПЗФ України та МСОП 

 

Мета: ознайомитись з категоріями природно-заповідних територій та 

об'єктів України та класифкацією заповідних територій Міжнародного 

союзу охорони природи. 

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання: 

1. Назвати категорії територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду України 

2. Назвати категорії природно-заповідних територій та об'єктів 

України, які бувають лише місцевого значення  

3. Назвати категорії природно-заповідних територій та об'єктів 

України, які бувають лише загальнодержавного значення  

 

Завдання 2. Які природно-заповідні території ви знаєте? У вигляді 

таблиці провести порівняння класифікації заповідних територій за 

МСОП та класифікації природно-заповідного фонду України: 

 

Таблиця 1 

Класифікації заповідних територій 

 

Класифікація заповідних територій за МСОП Аналог 

категорії 

ПЗФ 

України 

Індекс 

категорії 

Назва Характер 

управління англійською українською 

     

 

Завдання 3. Дізнатись, які природно-заповідні території знаходяться у 

межах міста Рівне та прилеглій території. 
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Практична робота 2  

Нормативно-правове забезпечення в галузі охорони ПЗТ. 

 

Мета: ознайомитись з національними та міжнародними нормативно-

правовими документами в галузі охорони біологічного та 

ландшафтного різноманіття  

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання: Види міжнародних нормативно-правових документів. Яка 

відмінність: декларація, конвенція, хартія, кодекс?  

 

Завдання 2. Використовуючи роздатковий матеріал скласти 

перелік міжнародних і національних організацій, які займаються 

проблемами охорони природи. 

 

Завдання 3. Провести аналіз активності України у діяльності з 

охорони природи. Участь України в міжнародних угодах щодо 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття представити у 

вигляді таблиць: 

Таблиця 2  

Перелік всесвітніх базових міжнародних нормативно-правових 

документів про збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття 

Назва, місце, рік 

підписання 

документу 

Правовий документ 

щодо участі України 

Мета  та основні 

положення 

документу 

   

   

 

Таблиця 3  

Перелік всеєвропейських базових міжнародних нормативно-правових 

документів про збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття 

Назва, місце, рік 

підписання 

документу 

Правовий документ 

щодо участі України 

Мета  та основні 

положення 

документу 
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Таблиця 4 

Перелік регіональних базових міжнародних нормативно-правових 

документів про збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття 

Назва, місце, рік 

підписання 

документу 

Правовий документ 

щодо участі України 

Мета  та основні 

положення 

документу 

   

   

 

Завдання 4. Підготувати повідомлення у вигляді мультимедійної 

презентації про діяльність національних та міжнародних організацій з 

охорони природи.  

 

Завдання 5.  Зібрати інформацію про порушення, які відбуваються 

на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду міста Рівного 

та України в цілому. 

 

 

Практична робота  3 

Національні природні парки і регіональні ландшафтні парки 

та їх роль у збереженні ландшафтного та біорізноманіття  

 

Мета: ознайомитись з категорією національний природний парк та 

дізнатись про роль національних природних парків у туристичній 

діяльності України та світу 

 

Завдання для обговорення в аудиторії: 

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання: Яка категорія ПЗФ України називається національним 

природним парком, регіональним ландшафтним парком? 

 

Завдання 2. На контурну карту нанести всі НПП України в 

порядку збільшення площі. Інформацію про НПП занести у таблицю 

(роздатковий матеріал). 
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Завдання 3. Які зони виділяють на території національних парків, 

а які на території регіональних ландшафтних парків? Інформацію 

представити у вигляді таблиці: 

Таблиця 5 

Функціональне зонування території національних  

природних парків України 

 

Зона Характеристика 

  

  

 

Завдання 4. Назвіть національні природні парки та регіональні 

ландшафтні парки Рівненської області 

 

Завдання 5. Використовуючи дані Державної служби статистики 

написати який національний парк  приймає найбільше відвідувачів, а 

який найменше. 

 

Завдання 6.  Провести порівняння кількості відвідувань 

національних природних парків України і іншої країни за вибором 

 

Завдання 7. Підготувати повідомлення у вигляді мультимедійної 

презентації про діяльність національних природних парків України. 

При підготовці повідомлення охарактеризувати історію виникнення і 

розвитку національного парку, його місцезнаходження 

(адміністративне, географічне), природні умови; статус і завдання; 

структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та 

об'єктів; функціональне зонування, характеристика зон; основні 

природні комплекси і рівень їх збереженості; види рослинного і 

тваринного світу, які охороняються; вказати перспективи розвитку; 

висвітлити найголовніші результати діяльності парку. Обов'язково 

додати картосхему парку з зазначенням функціональних зон. 

2. Зібрати інформацію про порушення, які відбуваються на територіях 

національних природних парків. 
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Практична робота  4 

Заповідники та їх природоохоронна роль  

 

Мета: дізнатись про роль заповідників у збереженні унікальних та 

типових екосистем, біорізноманіття та генофонду видів України та 

світу  

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання:  

1, Яка категорія ПЗФ України називається природним 

заповідником, біосферним заповідником? 

2. Чи проводиться функціональне зонування природних і 

біосферних заповідників? 

3. Що таке біосферний резерват? За рішенням якого органу 

(організації) створюється мережа біогенетичних резерватів? 

4. Які транскордонні біосферні резервати на Україні? 

5. Біосферні заповідники, біосферні резервати України та світу у 

світовій спадщині ЮНЕСКО. 

 

Завдання 2.. На контурну карту нанести всі природні і біосферні 

заповідники України 

 

Завдання 3. Інформацію про природні і біосферні заповідники 

узагальнити у вигляді таблиці (роздатковий матеріал) 

 

Завдання 4. На контурну карту нанести існуючі та перспективні 

транскордонні природоохоронні території. Скільки на даний час у 

степовій зоні заповідників? В Українському Поліссі? Скільки 

природних і біосферних заповідників у Карпатах? 

 

Завдання 6. 1. Підготувати повідомлення у вигляді мультимедійної 

презентації про діяльність заповідників. При підготовці повідомлення 

охарактеризувати історію виникнення і розвитку національного парку, 

його місцезнаходження (адміністративне, географічне), природні 

умови; статус і завдання; структура території та вимоги щодо охорони 

природних комплексів та об'єктів; основні природні комплекси і 

рівень їх збереженості; види рослинного і тваринного світу, які 
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охороняються; вказати перспективи розвитку; висвітлити 

найголовніші результати діяльності заповідника.  

 

Завдання 7.. Зібрати інформацію про порушення, які відбуваються 

на території Рівненського природного заповідника. 

 

 

 

Практична робота  5  

Заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи та їх 

природоохоронна роль  

Мета: дізнатись про роль заказників, заповідних урочищ, пам'яток 

природи у збереженні унікальних та типових екосистем, 

біорізноманіття та генофонду видів України та світу  

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання:  

1. Які ПЗО називаються заповідними урочищами, пам'ятками 

природи, заказниками? 

2. На які типи поділяються заказники залежно від цільового 

призначення та необхідного режиму охорони? 

3. На які типи поділяються пам’ятки природи залежно від 

характеру, походження і необхідного режиму охорони? 

4. Яких типів бувають заповідні урочища? 

 

Завдання 2. Підготувати повідомлення про можливості здійснення 

туристичної діяльності на природно-заповідних об'єктах України 

 

Завдання 3. У вигляді мультимедійної презентації підготувати 

повідомлення про  найстаріші дерева України, зокрема про 

всеукраїнський конкурс "Національне дерево України", про 

найстаріші дерева світу 
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Практична робота 6  

Штучно створені природно-заповідні об'єкти  

Мета: дізнатись про роль штучно створених природно-заповідних 

об'єктів у збереженні біорізноманіття та туристичній діяльності  

 

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання:  

1. Які категорії природно-заповідного фонду називаються 

дендропарком, ботанічним садом, зоопарком, парком-пам'яткою 

садово-паркового мистецтва. 

2. Назвати перші ботанічні сади України та світу 

3. Найбільш відомі дендропарки України і світу 

 

Завдання 2.  Інформацію про штучно створені природно-заповідні 

території узагальнити у вигляді таблиці: 

Таблиця 6  

Особливості штучно створених природно-заповідних територій 

 

№ Назва категорії Мета 

створення 

Зонування 

1 Зоопарк   

2 Ботанічний сад   

3 Дендропарк   

4 Парк-пам'ятка садово-

паркового  мистецтва 

  

 

 

Завдання 3. Підготувати есе про перші ботанічні сади світу 
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Практична робота  7  

Мережа природоохоронних територій Європи 

 

Мета: ознайомитись з природно-заповідними територіями Європи.  

 

Завдання 1. На підставі лекційного матеріалу дати відповіді на 

питання:  

1. Пан'європейська екомережа. Історія виникнення поняття 

екомережі. Які закони України прийнято виключно з проблеми 

формування екомережі? 

2. Основні стурктурні елементи екомережі. 

3. Які категорії земель входять до національної екологічної мережі 

України? 

4. Території відновлення. Що таке резервування природних 

територій? У чому полягає сучасна криза резервування природних 

територій? 

5. В якій природно-географічній зоні найвищий ступінь 

репрезентативності тваринного світу у природно-заповідному фонді 

України 

6. На виконання якої конвенції створено Смарагдову мережу і 

мережу Натура 2000? 

 

Завдання 2. Нанести на карту основні сполучні елементи 

екомережі України.  

 

Завдання 3. Поясніть відмінності між Смарагдовою мережею і 

мережею Натура 2000. 

 

Завдання 4. Нанести на карту маршрут "Зеленого поясу Європи", 

навести коротку характеристику його структурних елементів 
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