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Aнотація: 

 

Мета навчальної дисципліни – дати основи теоретичних знань і 

практичних навичок з визначення просторової структури екологічної мережі; 

визначення ділянок для формування складових елементів національної 

екологічної мережі; оптимізація площ сільськогосподарських угідь та 

зменшення ступеня їх розораності; створення в агроландшафтах ділянок лісової 

та лучної рослинності; відтворення степових, лучних, водноболотних та інших 

природних ландшафтів. 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі наук про Землю, взаємодії природи та суспільства, 

ресурсознавства, вести дослідницько-інноваційну діяльність, спрямовану на 

творчий розвиток існуючого й створення нового знання у згаданих вище 

галузях. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових 

досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

2. Здатність 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. 

3. Здатність виявляти, ставити й розв’язувати наукові проблеми,  

управляти науковими проектами, ініціювати організацію наукових досліджень 

в галузі природничих наук та вміти професійно презентувати результати своїх 

досліджень. 

4. Здатність здійснювати професійну науково-дослідну та виробничу 

діяльність зберігаючи природне та культурне надбання. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність до просторового мислення. 

2. Володіння навичками використання знань провідних вітчизняних та 

зарубіжних наукових шкіл, окремих вчених в галузі наук про Землю для 

трактування результатів власного наукового дослідження, зокрема для 

формалізації і алгоритмізації фахових прикладних задач в галузі наук про 

Землю. 

3. Знання предметної області конструктивної географії та здатність 

застосовувати конструктивно-географічні знання у практичних ситуаціях. 



4. Здатність усвідомлювати й характеризувати місце людини як складової 

біосфери, що трансформується в ноосферу, перетворюючи природні ландшафти 

у антропогенні. 

5. Уміння встановлювати й мотивувати міждисциплінарні зв’язки як з 

іншими науками про Землю, так і науками суспільно-гуманітарного циклу. 

6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 

проведених експериментів і досліджень,  астосовувати їх у науковій та 

практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки просторової 

інформації, ГІС-технологіями та методами створення баз даних з 

використанням інтернет-ресурсів. 

7. Здатність вибудовувати й аналізувати екомережу країни та її регіонів, 

зокрема, виділяти, обґрунтовувати й картографувати об’єкти природно-

заповідного фонду. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Аналізувати науково-дослідні проблеми та процеси для подальшого 

ініціювання та проведення комплексних досліджень в галузі інноваційної 

діяльності, які приводять до отримання нових знань. 

2. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових 

положень та ідей, 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 в обраній сфері. 

3. Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації 

стосовно досліджуваної проблеми, встановлювати їх інформаційну цінність 

шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

4. Використовувати на практиці методи природничо-наукових, 

гуманітарних та фахових дисциплін в різноманітних видах своєї 

професіональної діяльності з раціонального використання природних ресурсів. 

Короткий зміст курсу: 

Формування екомережі в Україні і в світі. Поняття про екомережу. Закон 

України про формування екомережі. Головні складові екомережі в Україні. 

Методологічні основи формування екомережі. Аналіз різних концепцій 

формування екомережі. Закон України про формування екомережі. Збереження 

біорізноманіття – головна мета формування екомережі. Порівняльний аналіз 

різних концепцій формування екомережі. 


