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1. Мета начальної практики 

Мета навчальної практики з дисципліни «Лісові культури» полягає в закріпленні 

теоретичних знань студентами в виробничих умовах, поглибленні знань і навиків при 

виконанні різних видів робіт по лісовідтворенню і лісорозведенню. 

В процесі проходження практики виконуються наступні завдання: 

- оцінка стану природного поновлення; використання різних способів і методів 

обліку природного поновлення під наметом материнського деревостануі на зрубах; 

- виконання робіт при вирощуванні сіянців і саджанців в розсадниках; 

- викопування, сортування, тимчасове прикопування, зберігання та підготовка 

садивного матеріалу до садіння; облік садивного матеріалу; 

- прийняття робіт на лісокультурних площах, інвентаризація лісових культур, 

переведення їх в покриту лісом площу; 

- огляд, оцінка лісових культур різних фаз росту і розвитку при різних типах 

змішування деревних рослин і лісорослинних умов; 

- дослідження лісових культур в натурі шляхом закладки пробних площ з метою 

вивчення стану їх росту і розвитку та вивчення основних таксаційних показників молодих 

насаджень. 

У відповідності до діючого навчального плану на проведення практики з 

дисципліни «Лісові культури» відводиться один тиждень. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Галузь знань, напрям 
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навчальної практики 
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годин – 30 
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господарство» 

 
Освітній ступінь: 
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Вид контролю 
 

Залік 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: вивчення 

дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, метеорології, геодезії, 

механізації лісогосподарських робіт, біометрії, лісового ґрунтознавства, дендрології, 

лісової ентомології, лісової фітопатології, лісознавства, лісівництва. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Шифр Результат навчання 

РН5 Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових  

насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності.  

РН6 Здійснювати підбір  і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей.   

РН8 Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 



 

 

господарства відповідно до встановлених вимог.  

РН15 Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва.  

РН16 Організувати результативні та безпечні умови праці. 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН5 РН6 РН8 РН15 РН16 

ІК + + + + + 

ЗК8 + + + + + 

СК1 + + + + + 

СК5 + + + + + 

СК9 + + + + + 
 

ІК. 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 зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 1. Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід 

ведення лісового господарства. 

СК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх 

вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел 

передового виробничого досвіду. 

СК 9. Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи. 

6. Тематичний план і зміст навчальної практики 

 



 

 

Зміст навчальної практики 

 1. Ознайомитися з веденням лісокультурної документації в базовому лісництві: - 

плановими завданнями по створенню лісових культур та вирощуванню садивного 

матеріалу в поточному році; - заповненням бланків проектів лісових культур; - 

оформленням актів прийомки лісових культур; - документацією на заготівлю, перевірку 

якості та зберігання насіння деревно-чагарникових порід; - матеріалами інвентаризації 

лісових культур та садивного матеріалу; - складанням актів-нарядів на виконання 

лісокультурних робіт; - веденням книг лісових культур та лісового розсадника.  

2. Ознайомитися з організацією постійного лісового розсадника та основами 

агротехніки вирощування садивного матеріалу: - організаційною структурою території; - 

спорудами, обладнанням і оснащенням; - сівозмінами; - обробітком ґрунту в полях 

сівозмін; - системою застосування добрив.  

3. Охарактеризувати лісокультурні площі, типи і способи створення лісових 

культур: - категорії лісокультурних площ; - лісові культури під наметом лісу; - часткові 

лісові культури; - суцільні лісові культури; - типи, способи і схеми змішування деревних 

порід.  

4. Ознайомитись з технологією створення лісових культур: - обробіток ґрунту; - 

застосування добрив; - розміщення посівних і посадочних місць; - види садивного 

матеріалу; - висаджування лісу; - догляд за культурами; - доповнення лісових культур.  

5. Визначити основні показники якості лісових культур 1-2-річного віку: - 

приживлюваність лісових культур; - характер розподілу головної породи по площі; - 

ростом і розвитком рослин відповідно даних умов; - наявність пошкоджень культур 

комахами, грибковими хворобами, а також потравами худоби і диких тварин. 

Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Лісова ентомологія» – це основний 

документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність закріплення  

теоретичних  знань та  набуття  студентами  навичок ознайомлення  з  санітарним  

станом  насадження  та  видовим  складом основних шкідливих комах. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують друкованим способом на 

аркушах формату А4. В ньому студенти відображають зміст опрацьованих тем 

практичної роботи (тема, обладнання і матеріали заняття, результати виконаних 

завдань/досліджень, висновки). Записи у звіті (щоденнику) повинні бути лаконічними, 

за потреби доповнені рисунками, оформленні охайно. 

По закінченню навчальної практики студент подає на перевірку викладачеві 

звіт (щоденник), а також готує виступ, в якому викладає основні теоретичні та 

прикладні навички, отримані упродовж навчальної практики. 

7. Критерії оцінювання навчальної практики 
Керівництво навчальною практикою здійснюється кафедрою загального 

лісівництва. Керівником практики є викладач кафедри, який несе відповідальність за 

виконання студентами програми практики. Кожний день навчальної практики 

складається з двох етапів :  

1) виконання польових робіт безпосередньо в лісових масивах;  

2) камеральної роботи з обробкою зібраного матеріалу на заздалегідь підібраних 

лісових об’єктах та оформленням щоденника практики.  

Перед початком практики її керівник проводить вступний інструктаж з охорони 

праці і техніки безпеки, про що робиться відмітка у спеціальному журналі. Протягом 

практики кожен студент веде щоденник, в якому записується робота у лісі, а також 



 

 

результати камеральної обробки матеріалу на окремих аркушах паперу. Перед 

складанням заліку із практики кожен студент пред’являє в оформленому вигляді звіт з 

щоденником практики і додатками, які відображають виконання завдань програми 

практики. 

Навчальна практика «Лісові культури» оцінюється за 100-бальною шкалою і 

національною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 

формується з рейтингу виконання практичної роботи, усного опитування, 

оформлення звіту (щоденника), захисту звіту (щоденника). 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів здійснюється кожної 

теми навчальної практики за традиційною 5-бальною системою («відмінно» – 5, 

«добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2) з подальшим перерахунком оцінок у 

багатобальну шкалу. Сума оцінок за практичну роботу і усне опитування кожної теми 

/ кількість тем навчальної практики × 10 = 50 балів. 

Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від змістовності   

опрацьованих   тем,   наявності   ілюстрацій,   аргументованості 

висновків оцінюється в 1‒10 балів. 

Критерії оцінювання оформлення звіту (щоденника) навчальної практики: 

9–10 балів – теми навчальної практики опрацьовані в повному обсязі, результати 

виконаних завдань/досліджень і висновки характеризується логічністю викладу 

практичних знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, доповнені рисунками, 

оформленні охайно. 

7–8 балів – результати окремих виконаних завдань/досліджень є недостатньо 

змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, 

доповнені рисунками, оформленні охайно, інколи зустрічаються орфографічні 

помилки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в звіті (щоденнику), але зміст 

окремих тем не відповідає вимогам, результати виконаних завдань/досліджень  і  

висновки  окремих  тем  не  мають  логічного  викладу 

практичних знань. 

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості тем 

відсутні, результати виконаних завдань/досліджень і висновки не відповідають 

програмі навчальної практики. 

Захист звіту (щоденника) оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням 

виконання програми навчальної практики, відповідей студента на поставленні 

запитання. 

Критерії оцінювання захисту звіту (щоденника) навчальної практики:  35–40 

балів – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі 

поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) навчальної 

практики; виявляє глибокі практичні знання з усього курсу; вміє застосовувати 

здобуті теоретичні знання у всіх видах практичної діяльності. 

28–34 балів – студент вільно відповідає на всі поставлені практичні питання 

при захисті звіту (щоденника) навчальної практики, але у відповідях не може вийти за 

межі теми; порушена послідовність висвітлення алгоритму доповіді. 

21–27 балів – студент при захисті звіту (щоденника) навчальної практики 

відповідає не на всі поставлені практичні питання, його знання зазвичай мають 



 

 

загальний характер; він слабко використовує набуті вміння у практичних ситуація; 

відсутня послідовність у відповіді. 

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 

систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) 

навчальної практики; рівень знань ветеринарних термінів не дає змогу 

сформулювати відповідь; всі практичні навички на рівні розпізнавання. 

За результатами оцінки практичної роботи, усного опитування, оформлення 

звіту (щоденника) та його захисту виставляється загальний бал за 100-бальною 

шкалою, який фіксується у відомості та заліковій книжці студента. 

8. Загальна шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

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 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Навчальна практика проводиться шляхом виїзду у лісові масиви лісогосподарських 

підприємств, з якими укладені угоди про співпрацю. Обладнання, яке використовується 

під час проведення практики: мірна стрічка, рейка, шпагат, віха, сокира, фотоапарат, 

довідкова література, олівці, ручки, блокноти, квадрокоптер. 
 

10. Рекомендовані джерела інформації 
 

1. ДСТУ 2980-95. Лісові культури. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт 

України, 1995. – 64 с.  
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1996. – 44 с. 
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Маурер. – Львів: «Камула», 2005. – 608 с.  
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