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Анотація 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні наукові задачі 

та проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень 

для вивчення лісових біогеоценозів (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових 

масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних, в умовах глобальних змін 

навколишнього середовища. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі лісового господарства, 

алгоритмізовувати їх;  

- приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати комплексні 

дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в 

області історії і філософії науки; 

- формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати 

актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні 

ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики; 

- виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, організовувати 

та керувати інформацією;  

- дотримуватись норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності; державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності; 

- аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених 

експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати 

їх у науковій та практичній сфері, володіти методами обробки лісогосподарської інформації, 

ГІС-технологіями і моделювання, створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси. 

Програмні результати навчання: 

- знати перелік та методику робіт, які здійснюються під час моніторингових досліджень 

різних рівнів; 

- володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при 

виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

знань; 

- уміти оцінювати роль зелених насаджень в оздоровленні довкілля; 

- формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства 

та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 

поглиблювати стан наукових досліджень у сфері лісового господарства;  

- аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені питання, 

здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно проблеми, яка досліджується 

встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами; 

- використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел.  

Короткий зміст курсу: 

Наукові основи розширеного відтворення лісових ресурсів та їх значення для сталого 

ведення лісового господарства в Україні. Сучасні методи відтворення лісових насаджень. 

Лісокультурні площі, їх екологічні особливості та лісівнича оцінка. Класифікація створених 

насаджень та їх лісівнича оцінка. Основні проблеми й завдання сучасного ведення лісового 

господарства в країнах Європи. Лісокультурне районування України. Методи, способи та 

особливості відтворення лісів у різних лісокультурних областях. 


