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 проведення інвентаризації зелених насаджень із застосуванням сучасних

методів.

Наукова діяльність наукового гуртка 

з проблем лісового і садово-паркового господарства

здійснюється за такими напрямами:

 використання сучасних програм для ландшафтно-архітектурного

проектування;

 розробка ландшафтних композицій для різних об’єктів ландшафтної

архітектури із застосуванням сучасних методів, технологій та матеріалів;

 передпроектний аналіз території ландшафтних об’єктів;

 вивчення та аналіз нормативних документів, які використовують при

проектуванні, будівництві та експлуатації ландшафтних об’єктів;

 інформаційні технології в лісовому господарстві;



Методи досліджень: метод теоретичного узагальнення – для уточнення основних

теоретичних положень і прикладних аспектів використання нових технологій для

інвентаризації; порівняльний метод – для встановлення можливостей використання

світового досвіду залучення ГІС та ДЗЗ для потреб інвентаризації зелених

насаджень; моделювання – для визначення тенденції розвитку деревно-чагарникової

рослинності населених пунктів Західного Поділля

Актуальність досліджень. Зелені насадження населених пунктів відіграють

важливу ландшафтно-архітектурну, естетичну та рекреаційну роль. Для якісного

виконання зазначених функцій ці рослинні угрупування повинні бути належним

чином доглянуті. Це можливо лише за умови наявності достовірної, оперативної та

актуальної інформації про кількісний та якісний стан зелених насаджень населених

пунктів, яку отримують у ході проведення їх інвентаризації. Проте, цей процес, як і

будь-яку сучасну методику отримання, обробки, обліку, аналізу та збереження даних

не можливо уявити без сучасних інформаційних технологій.

Новизна - використання сучасного інструментального забезпечення, методів і

технологій дистанційного зондування земної поверхні, GPS-технологій та новітнього

програмного забезпечення для підвищення продуктивності виконання робіт в даній

сфері.



ТЕМАТИЧНІ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА



РОЗРОБКА ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ 

КОЗІВСЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

Перспективне зображення території парку

Картографічні матеріали



Розробка проєктних пропозицій щодо реконструкції Козівського

дендропарку «Лісова пісня»

Розарій

Літній клас

Фонтан

Іридарій



Розробка проєктних пропозицій щодо реконструкції Козівського

дендропарку «Лісова пісня»

Долина нарцисів

Сирінгарій Сад ліан

Декоративна композиція
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УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ 

Опубліковано 4 тези



НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ГУРТКІВЦІВ



Стратегія розвитку гурткової діяльності 

 Поглибити вивчення сучасних комп’ютерних програм для ландшафтно-

архітектурного проектування у розрізі подальшої роботи гуртка  для 

створення планово-картографічної продукції та роботу в них. 

 Для подальшого розвитку розпочатої роботи гуртківцями планується 

створення електронної карти для зелених насаджень м.Бережани і 

рекреаційних зон зеленої зони, доповнення інформацією стосовно щорічної 

екологічної користі та відновної вартості кожної рослини.

 Набуття навичок використання сучасних інструментів, приладів, методик

при дослідженні ландшафтних об’єктів, їх проектуванні, будівництві та 

експлуатації.



Дякую за увагу!


