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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань. 

Що будемо вивчати? Організація і функціонування лісових екосистем. Управління 

лісогосподарським виробництвом та лісовими ресурсами в сучасних 

умовах потребує переходу на більш високий, екосистемний рівень, що 

стане можливим тільки завдяки використанню сучасних програмних 

продуктів для підвищення оперативності обробки даних з метою 

покращення якості прийняття управлінських рішень 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований на опанування здобувачами вищої освіти 

комплексу знань з лісознавства: поняття про ліс, морфологію, 

географію, екологію, типологію, поновлення ріст і формування 

насаджень. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Як можна використати набуті Навички міжособистісної взаємодії. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=73509&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=73509&displayformat=dictionary
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знання та уміння? Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Зміст дисципліни Лісознавство як наука, зв’язок з іншими дисциплінами 

Поняття про природу лісу 

Морфологія лісу 

Екологічні чинники і ліс 

Ліс і світло 

Ліс і тепло 

Ліс і повітря 

Ліс і волога 

Ліс і ґрунт 

Вчення про типи лісу 

Лісотипологічне районування. Інші типологічні погляди щодо 

розподілу лісів 

Поновлення лісу 

Сприяння природному поновленню. 

Формування лісу,  вчення про лісозміни 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; підготовка до поточного контролю знань, що 

полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену. 

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології;Природоохоронне інспектування; Моніторинг довкілля; 

Охорона природи;Загальна екологія та неоекологія 
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