
 



Розробники: доцент кафедри біології та захисту лісу к.с.-г.н., В.В. Мороз; 
старший викладач кафедри біології та захисту лісу к.б.н., М.В. Швець 

 
 

 
УХВАЛЕНО 
Завідувач кафедри екології лісу та безпеки 
життєдіяльності 
   О. П. Житова 
протокол № 1 від « 28» 08 2020 р. 

 
 
 

ПОГОДЖЕНО 
Гарант освітньої програми спеціальності 
205 «Лісове господарство» 

   В. М. Турко 
«28» 08 2020 р. 

 
 

Обговорено та рекомендовано 
до затвердження навчально-методичною 
комісією зі спеціальності 205 «Лісове 
господарство» 

 
протокол № 1 від «31» 08 2020 р. 

 

Голова НМК  О.Л. Кратюк 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 

Найменування 
показників 

 
 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 1 
Галузь знань 20 «Аграрні 
науки та продовольство» 

Обов’язкова 

Модулів - 1  

 
Спеціальність: 205 

«Лісове господарство» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів - 2-й  

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання - 

реферат 

 
Семестр 

Загальна кількість 
годин - 30 4-й  

 
 
 
 

 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних - 

самостійної роботи 
студента: - 

 
 
 
 
 
 

 
Освітній ступінь: бакалавр 

Лекції
  

Практичні, семінарські
30  

Лабораторні
  

Самостійна робота
  

Індивідуальні завдання:

Частка самостійної та 
індивідуальної роботи від 
загальній кількості годин 

За нормативом, у % 
  

Вид контролю: залік 



2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Дендрологія вивчає деревні рослини, їх морфологічні, біологічні, екологічні 
особливості, місце в системі рослинного світу, виявляє декоративні властивості видів 
та можливість використання їх в озелененні. Географічне поширення деревних 
рослин та їх використання у різних галузях господарства. 

Особливістю дендрології є те, що вона вивчає деревні рослини, тобто ті, які 
мають оригінальну будову крони, текстуру кори, листя, красиві та різнобарвні квітки, 
тривале і рясне цвітіння та здатність виживати в умовах інтенсивного антропогенного 
навантаження. 

Дендрологія органічно пов’язана з лісівництвом, екологію, лісовою таксацією, 
лісовпорядкуванням, лісовими культурами, лісовою меліорацією, ландшафтною 
архітектурою та іншими спеціальними дисциплінами. Результати дендрологічних 
досліджень дотепер залишаються актуальними та використовуються в лісівництві, 
під час створення, закріплення пісків, а також в плодівництві та сільському 
господарстві. 

Практичне значення сучасних деревних рослин надзвичайно велике. Вони 
продукують високоякісну деревину, яка має різноманітне застосування. 
Пиломатеріали, до яких ставляться високі вимоги, мають важливе значення у 
господарстві України та інших країн світу. Пиломатеріали використовують для 
виготовлення меблів, деревно-волокнистих і деревно-стружкових плит, тари, 
предметів побутового, культурного та господарського призначення. Значну кількість 
деревини використовують у целюлозно-паперовому виробництві. У хімічній 
промисловості з деревини добувають камфору, скипидар, ацетон, оцтову кислоту, 
дубільні речовини, метиловий і етиловий спирти та ін. 

Багато інших видів деревних рослин відіграють дуже важливу роль у міському 
будівництві та благоустрої населених пунктів. Вони є одним з найефективніших 
шляхів покращання умов проживання мешканців міст, селищ та сіл. Завдяки 
декоративним насадженням у населених пунктах поліпшуються архітектурно- 
художній вигляд і мікроклімат, знижується забруднення та іонізується повітря, 
зменшується шум. Ефективність виконання деревних насаджень значною мірою 
залежить від правильного добору деревних рослин для тих чи інших типів насаджень. 

Програмою навчальної практики охоплені усі розділи курсу «Дендрологія», що 
передбачені навчальним планом. Навчальна практика із дисципліни 

«Дендрологія» для студентів ІІ курсу ОС «Бакалавр» відображає весь цикл 
ознайомлення та вивчення найбільш поширених деревних порід, які можуть широко 
використовуватись лісовому господарстві та в садово-парковому на території 
України, зокрема у Житомирській області. 

Форма підсумкового контролю – залік. 



3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих 
студентами під час вивчення курсу «Дендрологія» на лекціях та практичних заняттях, 
розвинення у них практичних навичок оцінювання деревних рослин за їх 
морфологічними якостями та можливістю введення в лісовому господарстві та 
благоустрої населених пунктів, а також розвинення навичок з догляду за деревними 
рослинами та їх розмноження. 

 
Завдання навчальної практики 
 навчитися розпізнавати деревні види в природі за морфологічними ознаками 

якогось певного органа (листків, квіток, кори, гілок); 
 навчитися розпізнавати деревні види за формою крони, загальним виглядом 

(габітусом) рослини в цілому; 
 закріпити знання про біологічні, екологічні особливості основних деревних 

декоративних порід; 
 навчитись описувати декоративні якості дерев і чагарників. 

 
Результати навчання: 
РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 
РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових 

насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для 
вирішення завдань професійної діяльності. 
РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати 
технологію їх виконання та навчати інших. 
 

Співвідношення результатів навчання дисциплін із програмними 
результатами: 

 

Компетентності 
PH 4 PH 5 PH 14 

ІТН + +     + 
ЗК8                        + + +

СК5 + + + 

 
                ІТН. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 
лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних  

                ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
                СК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та 

формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду. 
 
 
 
 
 
 
 



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Навчальним планом передбачається проведення навчальної практики з 
дендрології терміном 30 год. У таблиці наведено тематичний план навчальної 
практики. 

 
Тематичний план навчальної практики з дендрології 

 

№ п/п Тема Обсяг годин 

 
1. 

Інструктаж з техніки безпеки. Вимоги до оформлення 
матеріалів. 
Ознайомлення з дендрофлорою м. Житомир 

 
5 

2. 
Ознайомлення з дендрофлорою Ботанічного саду 
Поліського національного університету 

5 

3. Декоративні форми хвойних і листяних рослин 5
4. Екологічні фактори та екологія деревних рослин 5
5. Фенологічні спостереження 5

6. Підбиття підсумків практики з дендрології. Підсумковий 
контроль 5 

 Разом 30
 
 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 
 

Робочим місцем навчальної практики є: сквери м. Житомир, Ботанічний сад 
Поліського національного університет, парк ім. Ю. Гагаріна. 

Обов’язки студента під час практики – кожного дня в період практики 
своєчасно з’являтися на встановлене керівником місце проходження практики; 
ретельно дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці; повністю 
виконувати завдання, передбачені програмою практики та встановлені її керівником, 
вести щоденник практики. За результатами навчальної практики студент складає і 
захищає звіт, здає щоденник, після чого отримує залік. 

Обов’язки керівника під час практики – здійснювати безпосереднє керівництво 
навчальною практикою; на початку практики провести відповідний інструктаж щодо 
програми практики, її організації, форм контролю і правил поведінки студентів під 
час практики, правил техніки безпеки та охорони праці; організувати і контролювати 
виконання поставлених перед студентами завдань відповідно до програми практики. 

 
 

6. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ 

 
На початку практики викладач проводить інструктаж з техніки безпеки 

відповідно до «Правил техніки безпеки під час проходження навчальної практики». 
Після закінчення інструктажу кожний студент повинен розписатися в журналі з 
техніки безпеки. 



Під час проходження навчальної практики студенти зобов’язані виконувати 
правила техніки безпеки, протипожежної безпеки та правила поведінки у місті та 
ботанічному саду. 

До навчальної практики допускаються студенти, які пройшли інструктаж з 
техніки безпеки. Вимагається дотримуватись режиму роботи та дисципліни на 
практиці. 

Забороняється відлучатись з місця проведення практики, не повідомивши про 
це викладача. 

Роботи з інструментами і механізмами потребують особливої пильності і уваги, 
суворої дисципліни, щоб не заподіяти травм собі та іншим. 

Перед початком роботи слід оглянути інструменти і впевнитися в їх повній 
справності та надійності. 

Забороняється засмічувати територію ботсаду та скверів міста. Забороняється в 
цілях пожежної безпеки користуватись вогнем, розпалювати багаття, курити. 

 
7. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 
За підсумками навчальної практики студенти складають звіт. 
Звіт з практики оформлюють на окремих аркушах формату А4. Він повинен 

містити: 
титульний аркуш; 
мету і завдання навчальної практики; 
опис виконаних робіт за кожною темою; 
перелік деревних та чагарникових порід з якими студент ознайомився під час 

практики; 
висновки та пропозиції; 
список літературних джерел. 
Контрольним етапом є захист звіту. До звіту додають щоденник. 
Залік з оцінкою в національній та міжнародній 100-бальній системі одержують 

ті студенти, які не мали пропусків без поважних причин та сумлінно виконали усі 
передбачені програмою роботи, здали звіт, гербарій. 

 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
В процесі проведення практики поточний контроль здійснюється оцінювання 
досягнень студента: 

 
Система оцінювання практичних досягнень студентів 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

 
для заліку 

90-100 А відмінно  
зараховано 

82-89 В добре 



75-81 С   

64-74 D  
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX  
незадовільно 

 
не зараховано 

1-34 F 
 

Згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу, 
знання студента протягом семестру та підсумкового контролю оцінювання за 100 
бальною системою. Розподіл балів представлений у таблиці. 

 
 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Заячук В.Я. Дендрологія. Підручник. Львів: Апріорі, 2008. 656 с. 
2. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Київ: Вища школа, 2003. 199 с. 
3. Колесников А.И. Декоративная дендрология. Москва: Лесная пром.-ть, 1974 . 703 
с. 
4. Шовган А.Д. Дендрологія. Навчальний посібник. Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2001.152 
с. 
5. Бродович Т.М., Бродович М.М. Деревья и кустарники запада УСРС. Атлас. Львов: 
Вища школа, 1979. 251 с. 
6. Кохно М.А., Пархоменко Л.І. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані 
дерева і кущі. Покритонасінні. Довідник. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. 448 с. 
7. Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації. Київ: Вища школа, 1977. 122 с. 
8. Литвак П.В., Ткачук В.І. Дендрологія: [навчальний посібник]. Житомир, Полісся, 
2002. 340 с. 
9. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Дендрологія: [підручник]. Чернівці: Рута, 2003. 
384 с. 


