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Загальний опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Екосистемні функції лісів» направлена на формування у 

аспірантів знань, фахових компетентностей та екосвітоглядного бачення, необхідних для 

прийняття рішень щодо раціонального, комплексного використання ресурсів лісових 

екосистем на засадах сталого розвитку. 

Завданнями курсу «Екосистемні функції лісів» є: ознайомлення з основними 

теоретичними і методичними підходами щодо збору інформації про лісові екосистеми та їх 

екосистемні функції; оволодіння методиками оцінювання окремих екосистемних функцій 

лісових фітоценозів; вивчення теорії і практики кількісного та якісного оцінювання 

біопродукційного процесу у лісових екосистемах; опрацювання інформаційного 

інструментарію для прогнозування кількісних показників окремих екосистемних функцій; 

набуття навичок верифікації, інтерпретації й практичного застосування математичних 

моделей та інформаційного забезпечення для кількісної оцінки екосистемних функцій лісів; 

визначення соціального та економічного значення окремих екосистемних функцій лісових 

фітоценозів для сталого розвитку місцевих громад. 

Теми лекцій: 

1. Поняття та класифікація функцій лісових екосистем (4 год.); 

2. Системний підхід і математичне моделювання у дослідженні екосистемних 

функцій лісів (4 год.); 

3. Біопродукційний процес лісових фітоценозів та методи його оцінювання (4 год.); 

4. Вуглецедепонувальна і киснепродукувальна здатність лісових екосистем та інші 

функції лісових екосистем (4 год.); 

5. Екосистемні функції лісів та їхнє соціально-економічне значення для сталого 

розвитку місцевих громад. 

Теми практичних занять: 

1. Регіональна екологічна, економічна та соціальна роль лісових екосистем (4 год.); 

2. Методики оцінювання окремих екосистемних функцій лісових фітоценозів (4 год.); 

3. Оцінювання чистої первинної продукції лісів (4 год.); 

4. Регіональне оцінювання вуглецедепонувальної та киснепродукувальності здатності 

лісових фітоценозів (4 год.); 

5. Стале використання екосистемних функцій лісів (4 год.). 
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