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Вступ 
Анотація 

Метою викладання навчальної дисципліни “Заповідна справа” є засвоєння 

студентами необхідного мінімуму знань про теоретичні, еко-політичні та 

практичні основи збереження і відновлення природних комплексів та 

біорізноманіття. Дисципліна вивчає наукові основи охорони природи. 

Заповідна справа є базою для природоохоронної діяльності людини.  

Суть заповідної справи полягає в тому, щоб надати знання про роль і 

місце заповідних територій, про історію і стан заповідної справи в Україні й у 

світі, про природоохоронне законодавство, про проблеми збереження 

ландшафтів, флори і фауни.  

Вивчення дисципліни "Заповідна справа" безпосередньо спирається на 

такі дисципліни: "Вступ до фаху", "Природні ресурси України", "Загальна 

екологія", "Туризмознавство", "Рекреаційна географія". На результати 

вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються такі дисципліни: 

"Зелений туризм", "Організація турподорожей", "Краєзнавство" та інші. 

Ключові слова: охорона природи, заповідна справа, природно-заповідні 

території, екомережа, природно-заповідний фонд. 

 
Abstract 

The Aim of teaching of academic discipline “Nature Reserves Management” is 

assimilation of necessary minimum of knowledge students about theoretical, eco-

political and practical bases of preservation and restoration in natural complexes 

and biological diversity. The discipline studies the Scientific fundamentals of the 

nature conservation. The Nature Reserves Management is a base for nature 

conservation activity of human. 

The essence of the Nature Reserves Management is to provide knowledge 

about the role and place of protected areas, the history and state of the nature 

conservancy in Ukraine and in the world, about environmental legislation, the 

problems of conservation of landscapes, flora's and fauna's. 

The study of the discipline "Nature Reserves Management" directly relies on 

the following disciplines: "Introduction to the specialty", "Natural Resources of 

Ukraine", "General Ecology", "Tourism Studies", "Recreational Geography". The 

following disciplines relate directly to the results of the study of this discipline: 

Green Tourism, Organization of Touring, Regional Studies and others. 

Key words: the nature conservancy, protected area studies, reserved areas, econet, 

nature reserve fund. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 
5,5 

Галузь знань 

24 "Сфера 

обслуговування"  

 

Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

242  

"Туризм" 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 165 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3  

самостійної роботи 

студента - 4 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

30 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 

Лабораторні 
- 

Самостійна робота 
107 год. 

Індивідуальні 
завдання: 

- 

Вид контролю 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 37% до 63%. 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни 
В сучасних умовах збереження ландшатного і біологічного різноманіття 

набуває все більшого значення. Це завдання не може бути виконаним без 

формування широкого екологічного світогляду майбутніх фахівців, їх вміння 

створювати еталонні природоохоронні об’єкти та здійснювати їх вивчення за 

спеціальними програми. Для кожної природно-охоронної території фахівець 

повинен вміти розробити такі созологічні заходи, які були б оптимальними 

для їх охорони та раціонального використання.  

У вирішенні цих проблем важливу роль відіграє дисципліна “Заповідна 

справа” як наука про організацію, функціонування та охорону природно-

заповідних територій різних рангів.  

Мета курсу “Заповідна справа”– це вивчення особливостей природно-

заповідних територій з метою розробки режимів їх охорони та раціонального 

використання, формування системи знань про основні закономірності 

взаємодії людини і природи; розробки заходів щодо зменшення дії 

антропогенних факторів на природно-заповідні об’єкти.  

Завдання - вивчення дисципліни це вивчення механізму управління 

процесами природокористування та охорони довкілля, специфики 

використання адміністративних, правових, економічних і виховних важелів 

впливу на природокористувачів.  

Предмет: природно-заповідні території та об’єкти, обгрунтування 

режимів охорони та управління ними. 

Студент повинен знати: 

- предмет, метод і завдання дисципліни;  

- наукові засади заповідної справи; 

- історію становлення, сучасне становище, перспективи та проблеми 

розвитку заповідної справи;  

- поняття “заповідний об’єкт”, “заповідна територія” та критерії їх 

створення; 

- категорії територій та об’єктів природно-заповідного фонду України; 

- структуру, передумови та принципи створення мережі заповідних 

територій; 

- види екологічного моніторингу заповідних територій та об’єктів та їх 

особливостей; 

- характеристику рангів та категорій природно-заповідного фонду 

України та критерії виділення заповідно-таксономічних рангів; 

- загальні положення Закону України “Про природно-заповідний фонд 

України” та актів чинного законодавства України щодо заповідної 

справи; 

- ботанічну, екологічну та ресурсну значимість об’єктів та територій 

ПЗФ України та показники для її розрахунку; 

- поняття "екологічні мережі" та принципи їх побудови. 
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Студент повинен вміти: 
- аналізувати позитвні або негативні тенденції розвитку заповідної 

справи;  

- дати характеристику заповідного об’єкту та території, обгрунтувати 

доцільність створення заповідного об’єкту та території; 

- визначати диференційовані режими щодо охорони заповідних 

територій; 

- виділяти “екологічний каркас” території за означеними критеріми, 

аналізувати та обгрунтовувати створення екологічної мережі; 

- аналізувати оптимальність використання заповідних територій та 

об’єктів у природоохоронних, науково-дослідних, рекреаційних 

цілях та для потреб моніторингу навколишнього природного 

середовищаза запропоновами критеріями; 

- аналізувати просторове розміщення заповідних об’єктів на певній 

території, користуючись критерієм репрезентативності та 

запропонувати вдосконалення екологічної мережі;  

- розраховувати збитки, нанесені порушенням режиму заповідника, 

заказника та ін.; 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Науково-теоретичні засади та організація 
заповідної справи та екологічних мереж 

Тема 1. Введення в концепцію заповідної справи.  
Взаємодія суспільства і природи на етапі переходу України  до сталого 

розвитку. Поняття та сутність заповідної справи. Поняття про екологічні 

мережі. Міжнаціональні екологічні мережі. 

Тема 2. Історія становлення заповідної справи як науки.  
Перші заповідні об’єкти на теренах сучасної України.  Етапи розвитку 

заповідної справи в Україні. Сучасний стан природно-заповідного фонду 

України. Перспективи розвитку природно-заповідного фонду до 2020 року. 

Законодавчі акти щодо розвитку заповідної справи в Україні. Міжнародні 

договори в збереженні ландшафтного і біологічного різноманіття. 

Тема 3. Поняття про природно-заповідний фонд України. 
Особливості формування та управління ПЗФ України. Класифікація 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Статус категорій 

ПЗФ. Поняття созологічного пріоритету. Задачі управління, критерії відбору. 

Тема 4. Міжнародна класифікація природно-заповідних територій.  
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Класифікація природноохоронних територій за МСОП. Суворий 

природний резерват. Дика природа. Національний парк. Пам’ятка природи. 

Територія управління екосистемами (видами). Територія охорони ландшафту. 

Територія охорони ресурсів. Антропологічні (антропічні) резервати. 

Території багатоцільового використання. Біосферні резервати. Об’єкти 

Світової спадщини.   

Тема 5. Оцінка значущості природно-заповідних територій. 
Загальні критерії оцінки природно-заповідних територій. Спеціальні 

показники оцінки природно-заповідних територій. Ботанічна значущість 

природно-заповідних територій. Флористичні критерії, ценотична 

репрезентативність та унікальність. Фауністичні критерії. Гідрологічна 

цінність. Народногосподарська цінність території. 

Тема 6. Створення об'єктів природно-заповідного фонду, їх 
управління та правове забезпечення функціонування.  

Порядок створення та оголошення територій та об’єктів ПЗФ. Державний 

кадастр ПЗФ. Управління природно-заповідними територіми України. 

Державна служба заповідної справи.  

Тема 7. Наукова робота на територіях ПЗФ, їх охорона та збереження. 
 Науково-дослідні роботи на територіях природно-заповідного фонду. 

Літопис природи. Охорона та економічне забезпечення ПЗФ. Позначення 

ПЗФ на місцевості.  

Тема 8. Європейський досвід формування екомереж. 
Поняття екомережі. Об'єкти екомережі та їх стан. Структура екомережі. 

Європейська програма створення екомережі. Основні елементи Європейської 

екомережі.   

Тема 9. Мета та принципи формування, збереження і використання 
екомереж. 

Нормативно - правові засоби  формування  екомереж. Принципи 

формування, збереження та використання екомережі. Складові структурні 

елементи екомереж. Регіональні схеми екомереж. Перелік та опис критеріїв 

щодо виділення територій та об'єктів екомережі: ключових, сполучних, 

буферних та відновлювальних територій. 

 
 

Змістовний модуль 2. Характеристика, режим та управління 
територіями та об'єками різних категорій природно-заповідного фонду 

України 
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Тема 10. Природні заповідники.  
Статус та завдання природних заповідників. Режим охорони природних 

заповідників. Особливості природних заповідників України. Режим охорони 

природних заповідників. Розрахунок охоронних зон природних заповідників.  

Тема 11. Біосферні заповідники.  
Завдання та умови створення біосферних заповідників. Біосферні 

резервати. Міжнародна мережа біосферних резерватів. Біосферні заповідники 

України, статус, завдання та режим охорони. Зонування біосферних 

заповідників. 

Тема 12. Національні природні парки.  
Статус, завдання та режим охорони. Типи національних природних 

парків. Зонування національних природних парків. Особливості 

національних природних парків. 

Тема 13. Заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища.  
Статус, завдання та режим охорони заказників. Типи заказників.  

Заказники України. Пам’ятки природи. Типи пам’яток природи. Режим 

охорони пам’яток природи. Заповідні урочища. Статус заповідних урочищ. 

Режим охорони заповідних урочищ. 

 Тема 14. Регіональні ландшафтні парки.  
Статус, завдання, режим охорони та управління. Регіональні ландшафтні 

парки України. Критерії створення РЛП. Зонування території РЛП. Органи 

управління РЛП.  

Тема 15. Природно-заповідні об’єкти колекційно-паркового типу.  
Ботанічні сади. Статус та завдання ботанічних садів. Зонування 

ботанічних садів. Режим охорони ботанічних садів. Дендрологічні парки 

України. Статус та завдання дендрологічних парків. Зонування 

дендрологічних парків. Режим охорони дендрологічних парків. Зооологічні 

парки. Статус, завдання та режим охорони. Зонування зоологічних парків. 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Зонування та режим охорони 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Введення в концепцію заповідної 

справи. 
8 2 - - - 6 

Тема 2. Історія становлення заповідної 

справи як науки. 
10 2 2 - - 6 

Тема 3. Поняття про природно-заповідний 

фонд України. 
10 2 2 - - 6 

Тема 4. Міжнародна класифікація 

природно-заповідних територій. 
10 2 2 - - 6 

Тема 5. Оцінка значущості природно-

заповідних територій. 
10 2 2 - - 6 

Тема 6. Створення об'єктів природно-

заповідного фонду, їх управління та правове 

забезпечення функціонування. 

10 2 2 - - 6 

Тема 7. Наукова робота на територіях ПЗФ, 

їх охорона та збереження. 
11 2 2 - - 7 

Тема 8. Європейський досвід формування 

екомереж. 
12 2 2 - - 8 

Тема 9. Мета та принципи формування, 

збереження і використання екомереж. 
12 2 2 - - 8 

Разом за змістовим модулем 1 93 18 16   59 

Змістовий модуль 2.  

Тема 10. Природні заповідники. 12 2 2 - - 8 

Тема 11. Біосферні заповідники. 12 2 2 - - 8 

Тема 12. Національні природні парки. 12 2 2 - - 8 

Тема 13. Заказники, пам’ятки природи, 

заповідні урочища. 
12 2 2 - - 8 

Тема 14. Регіональні ландшафтні парки. 12 2 2 - - 8 

Тема 15. Природно-заповідні об’єкти 

колекційно-паркового типу. 
12 2 2 - - 8 

Разом за змістовим модулем 2 72 12 12   48 

Усього годин 165 30 28 - - 107 
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5. Теми практичних занять   
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 

1 
Порівняльна характеристика категорій ПЗФ України та 

МСОП. 
2 

2 
Нормативно-правове забезпечення в галузі охорони природно-

заповідних територій та формування екомережі.  
4 

3 
Національні природні парки та їх роль у збереженні 

ландшафтного та біорізноманіття 
2 

4 Заповідники та їх природоохоронна роль 2 

5 
Заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи та їх 

природоохоронна роль 
2 

6 Штучно створені природно-заповідні об'єкти 2 

7 
Оцінка значущості мережі природно-заповідного фонду 

території за загальними та спеціалізованими показниками 
4 

8 
Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду в 

системі природного районування 
2 

9 
Визначення естетичної цінності ландшафтів з метою їх 

заповідання 
2 

10 Обчислення шкоди від порушення режиму охорони ПЗФ 2 

11 Мережа природоохоронних територій Європи 2 

12 
Підготовка наукового обґрунтування створення природно-

заповідної території 
2 

 Всього 28 
 

6. Самостійна  робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 58) – 29 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 5,5) – 

33 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 45 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

1 Характеристика та основні показники ПЗФ Вінницької області. 1 

2 Характеристика та основні показники ПЗФ Волинської області. 2 

3 Характеристика та основні показники ПЗФ Дніпропетровської  
області. 

2 

4 Характеристика та основні показники ПЗФ Донецької області. 1 

5 Характеристика та основні показники ПЗФ Житомирської області. 2 

6 Характеристика та основні показники ПЗФ Закарпатської області. 2 

7 Характеристика та основні показники ПЗФ Запорізької області. 2 

8 Характеристика та основні показники ПЗФ Івано-Франківської 

області. 
2 

9 Характеристика та основні показники ПЗФ Київської області. 2 

10 Характеристика та основні показники ПЗФ Кіровоградської області. 1 

11 Характеристика та основні показники ПЗФ Луганської області. 1 

12 Характеристика та основні показники ПЗФ Львівської області. 2 

13 Характеристика та основні показники ПЗФ Миколаївської області. 2 

14 Характеристика та основні показники ПЗФ Одеської області. 2 

15 Характеристика та основні показники ПЗФ Полтавської області. 2 

16 Характеристика та основні показники ПЗФ Рівненської області. 2 

17 Характеристика та основні показники ПЗФ Сумської області. 2 

18 Характеристика та основні показники ПЗФ Тернопільської області. 2 

19 Характеристика та основні показники ПЗФ Харківської області. 1 

20 Характеристика та основні показники ПЗФ Херсонської області. 2 

21 Характеристика та основні показники ПЗФ Хмельницької області. 2 

22 Характеристика та основні показники ПЗФ Черкаської області. 2 

23 Характеристика та основні показники ПЗФ Чернівецької області. 2 

24 Характеристика та основні показники ПЗФ Чернігівської області. 2 

25 Характеристика та основні показники ПЗФ АР Крим. 2 

Всього 45 
 

7. Методи навчання 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 

супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 

наближені до реальних ситуацій:  

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

 - задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 
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літератури, а також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, 

як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 

метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення 

тематичних зображень, метод "переваги та недоліки", метод "Робота в 

мережі", ділові ігри, екскурсійні заняття. 

 Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключо-вими моментами, 

увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення 

в підручниках, використовується досвід закордон-них навчальних закладів з 

роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 

головних висновків з питань, що розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних 

побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як 

правило, як частина заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції 

за вказаними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності 

представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-

логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані 

лекцій, але викладаються вони стисло.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.  Після висвітлення 

проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання 

матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується 

об'єднуватися у групи по 5 – 6 осіб і презентувати наприкінці заняття своє 

бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 

переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 

здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 

щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони 

задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх 

учасників подій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати 

інформацію, сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню 

матеріалу.  

     
8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: поточне 

тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; 

перевірка виконаних практичних завдань; підготовка та презентація 

реферату, міні лекції; підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 

обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних  заняттях та консультаціях, розрахунково-

графічна робота, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

наступними критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 0 % – завдання не виконано; 40% – завдання 

виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 60% – завдання виконано повністю, але містить 

суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано 

повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 

висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і 

без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано 

частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено 

недбало; 60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і 

вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

                     Поточне тестування та самостійна робота 

Екза

мен 
Су

ма 
Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Т1 Т2 Т3 T4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену та курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма та методичні вказівки до проходження навчальної 

практики “Заповідна справа” // Яковишина М.С. – Рівне: НУВГП, 2011 – 18 с.  

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

− Конспект лекцій з дисципліни “Екологічні мережі” // Кушнірук 

Ю.С., Яковишина М.С.  – Рівне: НУВГП, 2011 – 38 с. / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/767/  

− 075-101Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

курсу “Заповідна справа” // Кушнірук Ю.С., Яковишина М.С. – 

Рівне: НУВГП, 2010 – 20 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/2514/  

− 05-08-22 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни "Екомережа України" для студентів 

напряму підготовки 6.140103 "Туризм"// Кушнірук Ю.С., 

Яковишина М.С. (2017) . / [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/5523/  

 
11. Рекомендована література 

Базова 
1. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. Посібник, Рівне: 

РДТУ, 2000. – 239 с. 

2. Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю. Природно-заповідні території та 

об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління). Навч. посіб. – 

Рівне: Волинські обереги, 2007. – 144 с. 
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3. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.Д.Гродзинського, 

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

4. Заповедники СССР: Заповедники Украины и Молдавии/ 

Отв. ред.: Б.Е.Соколов, Е.Е. Сыроечковский. – М.: Мысль, 1987. – 227 с. 

5. Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. – Канів, 1999.- 224 с.  

6. Заповідники i національні парки України. К.: Вища школа, 1999. – 232 

с. 

7. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: 

Довідник. /Редкол.: В.Б.Леоненко та інші. – К., 1999. – 240 с. 

8. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные 

территории. – М.: Мысль, 1978. – 295 с. 

9. Розбудова екомережі України./ Наук.ред.академік НАНУ Ю.Р.Шеляг-

Сосонко. – 1999.- 127с. 

 
Допоміжна  

1. Закон України "Про природно-заповідний фонд України". 

2. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку 

– К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 

Програма Розвитку ООН, Глобальний Екологічний Фонд, 2007. – 184 с. 

3. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, 

нуждающиеся в охране растительные сообщества./Под общ. ред. Щеляг-

Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с. 

4. Червона книга України. Рослинний світ. К.: Укр. енциклопедія, 1996. – 

608 с. 

5. Червона книга України. Тваринний світ. К.: Укр. енциклопедія, 1996. – 

460 с. 

6. Андриенко Т.Л., Плюта П.Г., Прядко Е.И., Каркуциев Г.Н. 

Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий 

Украины. – К.: Наук. думка, 1991. – 160 с. 

7. Андрієнко Т.Л. Грищенко Ю.М., Прядко О.І. Регіональні  

ландшафтні парки України: стан та перспективи створення. /Актуальні 

проблеми створення Надслучанського регіоналъного ландшафтного парку та 

шляхи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Березне). 

Рівне: РДТУ, 1999. – С.7-13. 

8. Андрієнко Т.Л., Онищенко В. А., Клестов М.Л., Прядко О.І., Арап Р.Я. 

Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її 

оптимізації (під ред. д.б.н. Т.Л. Андрієнко). Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 

60с. 

9. Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. Серия: 

История охраны природы. Вып. 2, К.: Киевский эколого-культурный центр, 

1995. – 184 с. 

10. Волошинова Н.О., Бачук В.А., Грищенко Ю.М. Заповідний край лісів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

боліт, озер. – Рівне: Видавництво ВАТ “Рівненська друкарня”, 2007. – 200с. 

11. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її 

збереження. Львів: Ліга-Прес, 2003. – 32 с. 

12. Грищенко Ю.М. Критерії та параметри цінності гідрологічних 

територій та об'ектів // Вісник УДАВГ, 1998. – С. 21-25 

13. Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю, Яковишина М.С., Мартинюк А.М. 

Регіональні ландшафтні парки Рівненської області // Екологічний вісник. 

2003. – № 9-10. – С. 26–30. 

14. Міждержавні природно-заповідні території України./Під заг. ред. Т.Л. 

Андрієнко. - К.: Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ 

заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України.- 1998.- 132 с. 

15. Природно-заповідний фонд Української РСР: Рєєстр-довідник 

заповідних об’єктів /В.С.Одноралов, В.П.Давидок, О.Б.Божко та ін.- К.: 

Урожай, 1986.- 224с. 

16. Природные национальные парки Украины. /П.Т.Ященко, Е.М. 

Гребенюк, Л.А.Тасенкевич, Н.П. Жижин, Е.И.Прядко. Отв.редактор С.М. 

Стойко. - Львов, Изд-во при ЛГУ “Вища школа”, 1998. – 118 с. 

17. Руденко Л., Шевченко Л., Ющенко О. Географічні підходи до 

визначення оптимальної мережі заповідних територій в Україні. //Ойкумена, 

№ 2, 1995. - С.57-62. 

18. Справочник по заповедному делу. /В.И.Олещенко, В.С.Одноралов, и 

др.; под ред. А.М.Гродзинского. - К.: Урожай, 1988.- 168 с. 

19. Сто (100) великих заповедников и парков / Авт.-сост. Н.А.Юдина. – 

М.: Вече, 2004.- 416 с. 

20. Якимчук А.Ю. Економіка та організація природно-заповідного фонду: 

Монографія. – Рівне: Ред.-вид. Центр НУВГП, 2007. – 208с. 

 
Електронний репозиторій НУВГП 

1. Волкова, Л. А., Яковишина М. С. Заповідне урочище "Бармаківське" 

як об’єкт навчальної польової практики. (2013) Вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування (2(62)). С. 70-78. 

/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/1245/ 

2. Коротун, С. І., Яковишина, М. С.  Особливості використання 

природоохоронних територій у туристичній діяльності України і республіки 

Польща. (2016) Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування (4(72)). С. 163-170. / [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5031 

13. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії). 
8. Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/  
9. Програма ЮНЕСКО «Людина і біосфера» щодо біосферних резерватів 

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesco.org/mab −  
10. Всеєвропейська екологічна мережа / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ 
11. Міжнародний фонд дикої природи WWF / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www/panda/org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


