
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

Силабус дисципліни 

«Лісознавство» 

 

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, 5-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) к.с.-г.н., доцент Климчук О.О. 

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

about-zl/m-chief-zl 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-067-19-20-193 

e-mail: OleksandraKlymchuk@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=57 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Лісознавство є однією із основних дисциплін у системі підготовки фахівців 

лісового господарства. Лісознавство – наука про природу лісу, його біологію, морфологію, 

типологію i географію. Значення лісознавства полягає у формуванні лісівництва та інших 

лісогосподарських дисциплін у науково-технічному прогресі лісової галузі країни. 

Лісознавство є теоретичною основою вcix лісівничих процесів та природно-історичною 

основою лісівництва, його складова частина. Для грамотного i ефективного здійснення 

практичної діяльності у будь-якій сфері лісогосподарського виробництва, майбутній 

спеціаліст повинен глибоко знати та розуміти природу лісу, закони i закономірності його 

життя. Знання з лісознавства необхідні для вирішення питань штучного відновлення лісу, 

лісорозведення, створення захисних насаджень, підвищення продуктивності i якості лісів, 

поліпшення захисних та естетичних властивостей лісу, планування рубок, для 

раціонального ведення багатофункціонального лісового господарства. Без розуміння 

природи лісу неможливо вирішувати проблеми охорони лісів від пожеж, захисту від 

шкідників i хвороб. Майбутні фахівці повинні чітко розуміти природу явищ, які 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-zl/m-chief-zl
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-zl/m-chief-zl
http://185.25.118.66/course/view.php?id=57


відбуваються у лісі, знати процеси поновлення, росту i формування лісів та прогнозувати 

можливі наслідки господарських заходів. Раціональне та якісне господарювання у лісі, 

підвищення його продуктивності та якості, можливе лише за умови глибокого знання 

процесів, які відбуваються у лiсi, що передбачено програмою вивчення дисципліни 

«Лісознавство».  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Лісознавство» полягає у формуванні у студентів 

цілісне уявлення про ліс як складну природну систему, біологічне, географічне та 

історичне явище, дати фундаментальні знання про основні лісівничі поняття, 

взаємозв’язки між компонентами лісових насаджень, взаємодію лісу з екологічними 

факторами середовища, теоретичні засади лісової типології та її практичне значення, 

відновлення, ріст, формування та динаміку лісостанів, розкрити комплексну сутність і 

значення законів життя лісу для практики лісового господарства.  

Дисципліна закладає базу знань у студентів для подальшого набуття загальних та 

фахових компетенцій: 

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 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

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

ведення лісового господарства. 

СК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку 

на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні  заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 42 10 

Практичні / лабораторні 42 12 

Самостійна робота 126 186 

 

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 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Поняття про ліс 

1 Т 1 Лісознавство як наука про природу лісу 6 1,5 

2 Т 2 Природа лісових екосистем 8 2,5 

3 Т 3 
Взаємовідносини порід у лісових екосистемах та їх 

диференціація 
8 

1,5 

4 Т 4 Морфологія лісу 8 2 

Змістовий модуль 2. Екологія лісу 

5 Т 5 Екологічні фактори у житті лісу 6 1,5 

6 Т 6 Ліс і клімат 8 1 

7 Т 7 Ліс і світло 6 2,5 

8 Т 8 Ліс і тепло 6 2,5 

9 T 9 Ліс і повітря 2 0,5 

10 Т 10-
11 

Ліс і волога 4 0,5 

11 Т 12 Ліс і ґрунт 2 0,5 

Змістовий модуль 3. Поновлення лісу та ріст лісу 

12 Т 13 Поновлення лісу 2 0,5 

13 Т 14 Ріст та формування лісу 2 0,5 

14 
Т 15
-16 

Взаємодія деревних порід 2 
0,5 

Змістовий модуль 4. Типологія лісу 

15 Т 17 Типологія лісу 10 2,5 

16 Т 18 Лісова типологія за кордоном 2 0,5 

Разом: 84 22 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 

Відвідування лекцій – 0,5 бала 

Практичні – 1,5 бали за 1 заняття 

Реферат – 5 балів 

Реферат із презентацією – 10 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 

Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання 
залік 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 

Програмні результати навчання з навчальної дисципліни «Лісознавство»: 

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 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити аргументовані висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

 

7. Пререквізити 

Навчальна дисципліна «Лісознавство» вивчається студентами спеціальності 205 

Лісове господарство у 5 семестрі і базується на знаннях, які вони набули вивчаючи 

ботаніку, метеорологію, загальну екологію, дендрологію, лісову зоологію, лісове 

ґрунтознавство, лісова селекція та генетика, лісове насінництво та розсадники. 

 

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 

категорійний апарат, 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, виконання тестових 

завдань у Google Forms. 

 



10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Базова 

 

1. Бойко Т.О., Бойко П.М., Плугатар Ю.В. Екологічне лісознавство: 

навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс. 2019. 268 с. 

2. Краснов В.П., Орлов О.О., М.М. Ведмідь. Атлас рослин-індикаторів і типів 

лісорослинних умов Українського Полісся. Новоград-Волинський: НОВОград. 2009. 

488 с. 

3. Краснов В.П., В.І. Ткачук, О.О. Орлов. Довідник спеціаліста лісового 

господарства. Житомир – Новоград-Волинський: НОВОград. 2013. 436 с. 

4. Мелехов И.С. Лесоведение: Учебник для вузов. М.: Лесн. пром-сть. 1980. 

408 с. 

5. Нестеров В.Г. Общее лесоводство. М.-Л.: Гослесбумиздат 1954.  655 с. 

6. Олійник В.С., Вітер Р.М. Лісознавство: курс лекцій. Івано-Франківськ: 

Симфонія форте. 2011. 264 с. 

7. Остапенко Б.Ф., Ткач В.П. Лісова типологія: Навчальний посібник. Харків: 

Харківський державний аграрний ун-т. 2002. 204 с. 

8. Погребняк П.С. Общее лесоводство. М.: Колос. 1968. 440 с.  

9. Погребняк П.С. Основы лесной типологии. К.: Изд-во АН СССР. 1955. 456 с. 

10. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Київ: Арістей, 2004. 

554 с. 

11.  Свириденко В.Є., Л.С. Киричок, Бабіч О.Г. Практикум з лісівництва. 

К.: Арістей. 2006. 416 с. 

12. Термена Б.К. Лісознавство з основами лісівництва. Чеpнiвцi: Книги-XXI. 

2005. 160 с. 

13. Типологія лісу / Г.І. Васенков та ін. Житомир: Полісся. 2013. 244 с. 

14. Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство. Чернівці: Зелена Буковина. 

2001. 352 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Белов С.В. Лесоводство. М.: Лесная промішленность. 1983. 325 с. 

2. Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесн. пром-сть. 1971. 336 с. 

3. Остапенко Б.Ф., Пастернак П.С. Лесоэкономическая типология, ее 

принципы и задачи. Современная проблема лесной типологии. М.: Наука. 1985. С. 15-20. 

4. Погребняк П.С., Шмидт В.Э., Калужский И.И., Вербицкий Л.Н. Основы лесной 

типологии. К.: Гостехиздат при СНК УССР. 1944.  311 с. 

5. Погребняк П.С. Общее лесоводство. М.: Колос. 1968. 440 с. 

6. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідне лісознавство. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2009. 384 с.  

7. Работнов Т.А. Фитоценология. М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1983. 296 с. 

8. Сукачев В.Н., Дылис Н.С. Основы лесной биогеоценологии. М.: Наука. 

1968. 474 с 

9. Смольянинов И.И., Климова О.А. Как и чем питается лес. М.: Лесн. пром-

сть. 1978. 120 с. 



 


