
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«Лісові культури» 

 

1. Профіль дисципліни 
 

Кафедра загального 

лісівництва 

Освітній ступінь – Бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 205 «Лісове господарство» 

Освітньо-професійна програма – «Лісове господарство» 

Кількість кредитів – 7 

Загальна кількість годин – 210 

Рік підготовки, семестр – 3-й рік; 6-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
 

Викладач (-і) к.с.-г.н., доцент Тичина Л.К. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-zl/m-sklad-zl/tychyna-leonid-kostiantynovych 

Контактна інформація 
моб. тел. +380689919855 

e-mail: leon511@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=153 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 12.00 до 

15.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Лісові культури» охоплює питання теорії і практики 

лісовідновлення та лісорозведення лісових насаджень штучного та природного 

походження – лісових культур. Завдяки створенню лісових культур вирішується низка 

принципових питань стосовно біології і господарської цінності майбутнього лісу. 

Дисципліна забезпечує теоретичну і практичну підготовку студентів освітнього ступеню 

Бакалавр і дає можливість подальшого формування магістрів лісового господарства. Вона 

складається з трьох розділів: лісове насінництво, лісові розсадники, лісові культури. 

Розділи мають логічний зв’язок і взаємозабезпеченість. Кожний розділ включає комплекс 

специфічних положень, їх теоретичне обґрунтування, аналіз технологій відповідних 

виробничих процесів, проблемні аспекти і перспективи їх оптимізації. 

Дисципліна є профілюючою. Вона базується на комплексі дисциплін, серед яких: 

фізіологія рослин, генетика, дендрологія, ґрунтознавство, лісознавство, лісівництво, лісо 

захист та інші дисципліни. Викладання матеріалу по всіх розділах дисципліни повинно 



враховувати найновіші досягнення науки і практичного досвіду передових 

лісогосподарських підприємств в галузі вдосконалення лісонасінної справи, вирощування 

садивного матеріалу, створення штучних лісових насаджень. Внаслідок вивчення 

дисципліни студент повинен глибоко засвоїти основи організації лісонасінної справи, 

принципи і практичні навики організації лісових розсадників, технологію вирощування 

садивного матеріалу і основи технології створення лісових культур, узагальнювати 

експериментальний матеріал і критично аналізувати літературні джерела. Враховано 

необхідність в межах проходження курсу широкого застосування сучасних технічних 

засобів навчання. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Мета дисципліни – вивчення особливостей організації лісонасінної справи, 

принципів організації лісових розсадників, технології вирощування лісового, 

декоративного та інших видів садивного матеріалу, основних аспектів створення і 

вирощування різних типів лісових культур до переведення у вкриті лісовою рослинністю 

землі.  

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна 

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. 

 

5. Організація навчання 
 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 56 10 

Практичні / лабораторні 56 14 

Самостійна робота 98 186 

 

5.2. Формат дисципліни 
 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

Теми лекцій 
 

я
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи штучного лісовідновлення та лісорозведення 

1 Т1 Історія створення лісових культур на території сучасної 

України 
3 0,5 

2 Т2 Теоретичні основи створення штучних насаджень 3 0,5 

3 Т3 Обгрунтування екологічних основ при створенні лісових 

культур 
4 0,5 

4 Т4 Лісокультурна площа 2 0,5 

Змістовний модуль 2. Системи методи і способи створення та вирощування лісових 

культур 

5 Т5 Способи створення лісових культур 4 1 

6 Т6 Технологічні прийоми створення лісових культур 4 0,5 

7 Т7 Технологічне приймання, інвентаризація та доповнення 

лісових культур, книга лісових культур 
4 0,5 

Всього за модуль 1 24 4 

Модуль 2 

Змістовний модуль 3. Культури основних лісоутворюючих порід 

8 Т8 Культури основних лісоутворювальних хвойних порід 6 1 

9 Т9 Культури основних лісоутворювальних листяних порід 6 1 

10 Т10 Особливості створення лісових культур екзотів 4 0,5 

11 Т11 Лісові культури технічно-цінних порід 4 0,5 

12 Т12 Особливості створення лісових культур при реконструкції 

насаджень у лісах зелених зон та малоцінних землях 
6 1 

13 Т13 Антропічні та біотичні аспекти охорони і захисту 

лісокультурних об’єктів 
3 1 

14 Т14 Показники якості лісових культур 3 1 

Всього за модуль 2 32 6 

Разом: 56 10 

 

 

 

 

 

 



Теми практичних занять 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи штучного лісовідновлення та лісорозведення 

1 Т1 Лісові культури при лісовідновленні та лісорозведенні 2 0,5 

2 Т3 Особливості створення чистих і мішаних, а також  

суцільних та часткових лісових культур 
4 1 

3 Т2 Лісокультурне районування України 2 0,5 

4 Т4 Вивчення категорій лісокультурних площ та їх 

характеристик 
4 1 

Змістовний модуль 2. Системи методи і способи створення та вирощування лісових 

культур 

5 Т5 Схеми змішування деревних порід у лісових культурах та їх 

початкова густота 
3 1 

6 Т5 Обробіток ґрунту під лісові культури 3 0,5 

7 Т6 Способи і сезони створення лісових культур 3 0,5 

8 Т7 Догляди за лісовими культурами та переведення їх у лісові 

ділянки, вкриті лісовою рослинністю 
3 1 

Всього за модуль 1 24 6 

Змістовний модуль 3. Культури основних лісоутворюючих порід 

Модуль 2 

9 Т8-

9 

Розробка та обґрунтування проектів лісових культур 
6 2 

10 Т8-

9 

Розрахунок потреби та вартості садивного матеріалу для 

створення запроектованих лісових насаджень 
3 0,5 

11 Т8-

9 

Розрахунок потреби та вартості робочої сили і механічної 

тяги для створення лісових насаджень 
4 0,5 

12 Т8-

9 

Розрахунок витрат на створення лісових насаджень та їх 

економічне обґрунтування 
4 1 

13 Т8-

9 

Оформлення проектів лісових культур для створюваних 

насаджень 
4 1 

14 Т13 Організація праці у лісокультурному виробництві 5 2 

15 Т7,

14 

Визначення показників якості лісових культур 
3 1 

16 Т7,

14 

Визначення показників якості природного поновлення 
3 1 

Всього за модуль 1 32 8 

Разом: 56 14 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж 

семестру/іспит – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти Відвідування лекцій – 0,5 бала за 1 

заняття 

Практичні – 1 бал за 1 заняття 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) 100 балів, з них: 

50 балів – відповідність 

10 балів – якість оформлення 

40 балів - захист 

Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання іспит за 100-бальною шкалою 

оцінювання 
 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
 

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 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів     

для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та 

технологічних можливостей.  

РН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

7. Пререквізити 
 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, 

метеорології, геодезії, механізації лісогосподарських робіт, біометрії, лісового 

ґрунтознавства, дендрології, лісової ентомології, лісової фітопатології, лісознавства, 

лісівництва. 

 

8. Політики дисципліни 
 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається 



використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою 

вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за 

поточний контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та 

практичних заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати навички 

узагальненого мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, 

активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування, 

самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. Сумарна кількість рейтингових 

балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за 

результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами підсумкового 

семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 

Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах рівного доступу 

до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
 

Передбачено використання дистанційної платформи Moodle. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Базова 

1. Галузева програма розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки. Наказ 

Держкомлісгоспу від 26.02.2010 № 47. – 26 с. 

2. Гордієнко М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Маурер В.М. Лісові культури. – 

Львів: Камула, 2005. – 608 с 

4. Гордієнко Н.М., Бондар А.О., Гордієнко Н.І. Інтродуценти в дібровах Полісся та 

Лісостепу України. – К.: Урожай, 2001. – 448 с. 

5. Гордієнко М.І., Корецький Г.С., Маурер В.М. Лісові культури. К.: Вид-во 

Сільгоспосвіта, 1995. – 328 с. 

6. Дебринюк Ю.М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу 

західного регіону України. – К.: ІСДОУ, 1994. – 168 с. 

7. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво. – 

Львів: Світ, 1998. – 432 с. 

8. ДСТУ 3404-96. Лісівництво. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт, 1995. – 

64 с. 

9. ДСТУ 2980-95. Культури лісові. Терміни та визначення:– К.: Держстандарт 

України, 1995. – 63 с. 

10. Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку і оцінки якості 

лісокультурних об’єктів. – К.: Державний комітет лісового господарства України, 2010. – 

73 с. 

11. Новосельцева А.И., Родин А.Ф. Справочник по лесным культурам. – М.: Лесн. 



пром-сть, 1984. – 312 с. 

12. Огиевский В.В., Огиевский В.В., Родин А.Р., Рубців Н.И. Лесныекультуры и 

мелиорация. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 376 с. 

13. Осмола М.Х. Лісові культури. Лісові розсадники. – К.: ІСДОУ, 1995. – 92 с. 

14. Редько Г.И., Родин А.Р., Трещевский И.В. Лесные культуры. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 400 с. 

15. Типи лісових культур за лісорослинними зонами (Полісся та Лісостеп, Степ, 

Карпати, Крим). – К.: Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання, 

2010. – 63 с. 

Допоміжна 

1. Баранов А.И. Машины и механизмы для лесного хозяйства. – М.: 

Гослесбумиздат, 1962. – 380 с. 
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