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Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Заповідна справа” є вивчення
основ заповідної справи, як прикладної науки , спрямованої на збереження
біологічного та генетичного різноманіття, рідкісних живих організмів,
унікальних, або типових екосистем, біосфери в цілому.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Заповідна справа” є:
– вивчення історії заповідної справи;
– ознайомлення з основними ідеологіями заповідної справи;
– вивчення принципів внутрішнього зонування заповідних територій;
– аналіз вітчизняного законодавства у сфері охорони навколишнього
середовища;
– аналіз міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього
середовища, ратифікованого Україною.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- основні етапи розвитку заповідної справи в Європі та Україні;
- особливості основних ідеологій заповідної справи;
- предмет, метод, принципи та завдання заповідної справи;
- основи внутрішнього зонування території заповідників;
- роль заповідників у системі господарювання;
- систему Законів України, що регулюють діяльність ПЗФ;
- систему міжнародних конвенцій, що регулюють діяльність ПЗФ;
- процедуру створення об'єкту або території ПЗФ.
вміти :
– На підставі закону України “Про природно - заповідний фонд України” та
інструкції щодо створення мережі ПЗФ у природних та модельних умовах,
користуючись еколого-економічними показниками стану території розробити
схему оптимізації ПЗФ окремого регіону
– На основі даних про фізико - географічний, екологічний та економічний стан
території у природних та модельних умовах з використанням відповідних
критеріїв створення заповідних об’єктів (територій) скласти обґрунтування
стосовно доцільності створення окремого заповідного об’єкту (території).
– На підставі діючого законодавства ефективно контролювати дотримання норм
і правил раціонального природокористування різними організаціями,
установами, юридичними та фізичними особами незалежно від
підпорядкування.
– Критично проаналізувати акти різних державних органів на ідеологічну
складову.
– Визначити пріорітетні завдання для того чи іншого типу територій та об'єктів
ПЗФ.
– За існуючими алгоритмами розрахувати площу різних зон державного
заповідника.
– За наявними даними та алгоритмами визначити конфігурацію тієї чи іншої зони
заповідника.
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– Визначати біологічну цінність тієї чи іншої охоронної території за наявністю
видів з охоронних списків різного рівня підпорядкування.
– Критично проаналізувати діяльність тієї чи іншої території ПЗФ.
Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ:
Вступ Поняття, предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання дисципліни.
Сукупність вмінь та навичок. Поняття заповідної справи. Сучасний стан
заповідної справи в світі та в Україні. Готовність України до вступу в ЄС та
адаптація природно-заповідного фонду до вимог ЄС.
МОДУЛЬ 1. Заповідна справа
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні етапи розвитку заповідної справи
ТЕМА 1. Форми заповідання протягом основних етапів розвитку людства
Форми заповідання у період первіснообщинного устрою. Заповідання у період
феодального устрою. Сучасний період розвитку заповідної справи. Розвиток
заповідної справи в Україні
ТЕМА 2. Основні ідеології заповідної справи
Ресурсизм, як найстаріша ідеологія заповідної справи. Класичне заповідання,
як найбільш розповсюджена ідеологія заповідної справи. Етика дикої природи,
як модерністська ідеологія заповідної справи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основи внутрішнього зонування території
заповідників
ТЕМА 3. Особливості організації різних зон заповідників.
Розвиток ідей зонування на протязі 19-20 сторіччя. Зона абсолютної
заповідності. Зона наукових досліджень. Селітебно-господарська зона.
Екскурсійно-туристична зона. Буферно-охоронна зона.
ТЕМА 4. Інші аспекти функціонування заповідників.
Існування заповідників у часі. Оцінка площі заповідників. Заповідники у
системі господарювання людини.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Природоохоронне законодавство.
ТЕМА 5. Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність ПЗФ
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 ".
ТЕМА 6. Основні міжнародні правові акти, що регулюють діяльність ПЗФ
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).
Рекомендована література
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