
Дисципліна Лісівництво та лісові ландшафти 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна “Лісівництво та лісові ландшафти“ є 

вибірковою при підготовці фахівців спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій» освітнього ступеня Бакалавр. Навчальна 

дисципліна “ Лісівництво та лісові ландшафти ” передбачена як 

єдиний систематизований курс і покликана слугувати 

розширенню та закріпленню знань у студентів, поглибленню 

спеціалізації і передбачає міждисциплінарний і системний 

підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини і 

навколишнього середовища, зокрема лісу. 

Курс передбачає формування базових знань про ландшафтні 

комплекси різного рангу, які є цілісним і закономірним 

поєднанням природних компонентів що взаємодіють і 

утворюють єдину систему.  

 
Що буде вивчатися Головним завданням навчальної дисципліни є формування знань 

щодо просторовості динамічності і впорядкованості лісових 

об’єктів. Формування загальних понять про територіальність - 

частковий вияв просторовості, упорядкованість – наукові і 

художні інтерпретації лісових ландшафтів, системність – 

загальна властивість ландшафту  

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Лісівництво та лісові 

ландшафти» забезпечує формування теоретичних знань та 

практичних навичок в галузі лісознавства. Головним завданням 

навчальної дисципліни є .дослідження лісових ландшафтів, 

просторової структури ландшафтів, визначення функціонування 

і динаміки росту і розвитку лісів, оцінка впливу діяльності 

людини на стійкість ландшафтів до антропогенного впливу, 

оцінка природно ресурсного потенціалу. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

- Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні. 
 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії та 

землеустрою. 

- Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – 

фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, 

економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та 

технічні підходи. 



- Здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії та 

землеустрою. 

- Здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та 

аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних 

умовах. 

- Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та 

оформлювати результати польових, камеральних та 

дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої. 

- Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


