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РЕФЕРАТ
    
 ПАНЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ. ТЕМА: «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДЕСНА».
Сторінок – 83, в т. ч., табл. – 36 , рис. – 11 , форм. – 5, список літ. – 19
назв, додат. – 6.
    У сучасних умовах розвитку суспільства, ускладнення взаємовідносин
людини і природи потрібно шукати можливість забезпечення сталого
розвитку в усіх сферах людської життєдіяльності. Розвиток неможливий без
розв’язання екологічних проблем, чого досягають шляхом певного
функціонування екологічної та природно-заповідної мережі. Отже, одним із
головних завдань сьогодення   завершення формування оптимальної
структури природоохоронних територій як на місцевому й регіональному,
так і на глобальному рівні. 
      Дослідження сучасного стану природно- заповідного фонду річкових 
басейнів необхідне для оцінювання ефективності його функціонування і 
визначення пріоритетних напрямів розвитку природо- заповідної справи на 
басейновому рівні. Тому в даній роботі передбачено дослідити територію 
природно-заповідного фонду (ПЗФ) басейну річки Десна, вивчити стан та 
структуру територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
      У вступі розкрито актуальність теми магістерської роботи, складено
мету та завдання дослідження. У першому розділі висвітлені сучасний стан
та тенденції розвитку територій природно-заповідного фонду. Другий розділ
показує сучасні технології досліджень земель ПЗФ. У третьому розділі
наведена характеристика досліджуваної території. Четвертий розділ подає
результати дослідження територіальних, кількісних та якісних характеристик
ПЗФ басейну річки Десна, а також результати створення картографічних
матеріалів.
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