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ІІІ.1.1. «Охорона природи та заповідна справа» 
 

Компетентність у формуванні природоохоронної свідомості на основі сучасного 

законодавства з урахуванням необхідності його адаптації до вимог Єврозоюзу; у 

формуванні мережі природно-заповідних територій, виділенні раритетної компоненти 

флори та рослинності. 

Здатність використовувати знання Законів України та міжнародних нормативно-

правових актів, ратифікованих Україною, для охорони рослинного світу. Здатність 

компетентно проводити дослідження рідкісних видів та угруповань та розробляти 

необхідні заходи для їх збереження та охорони. Здатність проводити дослідження для 

створення нових або розширення існуючих територій природно-заповідного фонду 

України. 

Знання базових нормативно-правових засад охорони рослинного світу, створення та 

функціонування територій природно-заповідного фонду України, особливостей охорони 

рослинного світу на різних рівнях організації (видовому, ценотичному, оселищному), 

особливостей функціонування установ природно-заповідного фонду різної категорії, 

особливостей формування охоронних списків видів та рослинних угруповань на 

регіональному та державному рівнях, особливостей ведення Червоної книги України, 

Зеленої книги України. 

Уміння проводити дослідження рідкісних видів та угруповань неушкоджуючими 

методами, розробляти необхідні заходи з їх охорони. 

Вміння проводи дослідження перспективних для збереження територій та на їх основі 

формувати клопотання про створення нових об`єктів природно-заповідного фонду. 

Вміння критично аналізувати переліки рідкісних видів та угруповань і на їх основі робити 

висновки про доцільність охорони виду чи угруповання на конкретній території. 
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Тема 1. Теоретичні основи природно-заповідної справи. Етапи зародження та становлення 

природно-заповідної справи в Україні. (4 год.). 

Тема 2. Класифікації природоохоронних територій. (4 год.). 

Тема 3. Система формування природно-заповідного фонду як основи екомережі. (4 год.). 

Тема 4. Структурно-функціональна організація природнозаповідного фонду. (4 год.).  

Тема 5. Управління, забезпечення організації та функціонування природно-заповідного 

фонду України. Правове регулювання використання природоохоронних територій 

України (4 год.). 
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Тема 6. Екологічний моніторинг заповідних об'єктів. Літопис природи. Концепція 

збалансованого розвитку в контексті охорони природи. Сфери розвитку заповідної справи: 

еколого-правова, еколого-економічна, еколого- соціальна, природозахисна. (4 год.). 

Тема 7. Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність природно-заповідного фонду. 

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

навколишнього середовища". Закон України "Про Червону книгу України". Закон України 

"Про тваринний світ". Закон України "Про рослинний світ". Концепція 

"Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року " (4 

год.).  

Тема 8. Основні міжнародні правові акти, що регулюють діяльність природно-заповідного 

фонду. Конвенція про водно-болотні вгіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином, як місцеперебування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція). Конвенція про 

охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська 

конвенція). Конвенція по охороні мігруючих видів тварин (Боннська конвенція). 

Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро). (4 год.). 

Тема 9. Формування екологічної мережі на певній ділянці території України (4 год.). 

Тема 10. Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду в системі природного 

районування (4 год.). 
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