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1. Анотація курсу – в результаті успішного навчання за програмою курсу 

здобувач зможе визначати основні типи ландшафтів України, знатиме базові 

засади формування екологічно сталих ландшафтів, зокрема під лісовими 

біоценозами, засвоїть основи охорони земель. 

Особлива увага при вивченні даної дисципліни приділяється польовим 

практичним заняттям у вигляді екскурсій до комплексних ландшафтних об’єктів 

та вивчення елементів регіональної екомережі Чернігівської області. Зокрема, 

проводяться екскурсії регіонального ландшафтного парку Ялівщина в м. 

Чернігові, вкритого різноманітними лісовими насадженнями та перелогових 

земель під природним лісовим поновленням на території НВД «Деснянка».  

2. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічно сталі ландшафти» 

в лісознавстві і агролісівництві є надання ЗВО прикладних знань про сутність і 

компоненти ландшафтів, що має значення для спеціалістів, котрі мають 

орієнтуватись у їх різноманітті, професійно використовувати ландшафти та 

розробляти заходи поліпшення.  

Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти (ЗВО) мають набути 

або розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, 

передбачені освітньою програмою: 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ФК4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і 

розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів. 

ФК7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та продукцію. 

ФК9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи. 

ФК12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як 

унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста 



відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і 

глобальному рівнях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічно сталі 

ландшафти» є: 

1) Набуття майбутніми фахівцями навичок визначення ландшафтів 

різних рангів і змісту; 

2) Розробка заходів з метою практичного використання і поліпшення 

лісових ландшафтів; 

3) Здійснення лісокористування на принципах формування сталих 

ландшафтних комплексів.  

3. Результати навчання 

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку 

для формування громадянської позиції, формування національної гідності та 

патріотизму. 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою 

і аналізувати отриману інформацію. 

ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового 

господарства. 

ПРН5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності 

ПРН6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних можливостей. 

ПРН7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

ПРН9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання. 

ПРН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, 

стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

ПРН11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки. 

ПРН12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог. 

ПРН14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати інших. 

ПРН15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до 

природи  лісівництва. 



4. Обсяг курсу – 4 кредити ECTS (120 годин) 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Лекції 16 

Семінарські заняття / практичні  14 

Самостійна робота  90 

Форма проведення занять – лекційні, практичні заняття (відбуваються у 

тому числі на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина в 

м. Чернігові, вкритого різноманітними лісовими насадженнями та перелогових 

землях під природним лісовим поновленням на території НВД «Деснянка»), 

самостійна робота – з використанням системи дистанційного навчання, 

літератури, відеоматеріалів. 

5. Пререквізити – необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні 

дисципліни): «Ботаніка», «Інформаційні системи та технології», «Дендрологія», 

«Загальна та четвертинна геологія та геоморфологія», «Лісознавство», 

«Лісівництво», «Лісова таксація», «Основи лісовпорядкування».  

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: 

поточний контроль – 60 балів (відвідування занять, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, робота 

під час практичних занять); підсумковий контроль – 40 

балів (диференційований залік). 

Вимоги до 

реферату, РГР, 

КР,КП, тощо 

відсутні 

Практичні заняття відвідування занять, активність – до 15 балів; 

підготовленість до практичних занять – до 15 балів; 

виконання завдань та участь в розгляді практичних 

ситуацій для перевірки рівня сформованості необхідних 

навичок і вмінь – до 30 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Необхідно набрати за поточний контроль не менше 20 

балів. Підсумковий контроль (залік) оцінюється 

максимум в 40 балів. 

A = 90-100 балів, B = 85-89 балів, C = 75-84 балів, D = 70-74 балів, E = 60-

69 балів, FX – 0-59 балів 

7. Політики курсу 

До загальної політики курсу відноситься відвідування занять очно у 

відповідності до затвердженого розкладу, крім випадків карантину (коли заняття 

проводяться дистанційно через Інтернет), а також вільного відвідування 

лекційних занять для осіб, які отримали на це дозвіл. Запорукою успішного 

вивчення дисципліни є активність та залучення під час проведення практичних 

занять – відповіді на запитання викладача (як один з елементів поточного 

контролю), задавання питань для уточнення незрозумілих моментів, вирішення 

практичних завдань. Ці складові дозволяють набрати левову частку оцінки за 

підсумковий контроль. Консультації відбуваються в аудиторіях університету у 

відповідності до затвердженого розкладу або ж у формі особистих чи групових 



консультацій (через вбудований форум) на сторінці курсу в системі 

дистанційного навчання (СДН) НУ «Чернігівська політехніка». 

Політика академічної доброчесності 

Академічна доброчесність повинна бути забезпечена під час проходження 

даного курсу, зокрема, списування під час проміжного та підсумкового 

контролів, виконання практичних завдань на замовлення, підказки вважаються 

проявами академічної недоброчесності. Від усіх слухачів курсу очікується 

дотримання академічної доброчесності у зазначених вище моментах. До 

студентів, у яких було виявлено порушення академічної доброчесності, 

застосовуються різноманітні дисциплінарні заходи (включаючи повторне 

проходження певних етапів). 

Політика користування ноутбуками / смартфонами 

Прохання до здобувачів тримати смартфони переведеними у беззвучний 

режим протягом лекційних та практичних занять, адже дзвінки, переписки та 

спілкування у соціальних мережах відволікають від проведення занять як 

викладача, так й інших здобувачів. Ноутбуки, планшети та смартфони не можуть 

використовуватися в аудиторіях під час занять та під час проведення 

підсумкового контролю. 

Правила перезарахування кредитів 

Кредити, отримані в інших закладах вищої освіти за спеціальністю 

«Агрономія» з освітніх компонент, спрямованих на отримання компетенцій з 

картографії ґрунтів можуть бути перезараховані викладачем у відповідності до 

положення «Порядок визначення академічної різниці та перезарахування 

навчальних дисциплін у НУ «Чернігівська політехніка» шляхом співставлення 

отриманих програмних результатів навчань та компетентностей. У випадку 

проходження подібного курсу з інших спеціальностей перезараховані можуть 

бути лише окремі теми. 
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