
 ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«Основи фахової підготовки» 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра таксації лісу та 

лісовпорядкування 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: 205 Лісове господарство 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, 1 курс; 1-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) к.с-г.н., доцент Турко В. М. 

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

about-tll/m-sklad-tll/m-turko-vasil-mikolajovich 

Контактна інформація 

Турко В. М. 

моб. тел. +38-067-273-94-72, +38-097-723-97-64 

e-mail: turkovas@icloud.com 

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

Консультації 

Турко В. М. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

10.00 до 12.00 

 
 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Основи фахової підготовки» буде корисна майбутнім 

фахівцям лісового господарства котрі вступивши  до ЗВО, повинні осягнути знання та 

бачення, своєї майбутньої самореалізації. Завдання навчальної дисципліни створити  

світогляд до самореалізацію себе, як студента, так і майбутнього фахівця. Курс 

спрямований на комплексне вивчення історії лісівництва, професії, розвитку галузі. 

Курсом передбачено вивчення дендрофлори регіону, досвіду ведення лісового госпарства, 

напрямів розвитку галузі. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Основи фахової підготовки ознайомить студентів з деталями галузі, та є 

професійною дисципліною у системі підготовки фахівців лісового господарства. Метою 

вивчення дисципліни є підготовка спеціалістів лісового господарства у професійній сфері. 

Цілі курсу та компетентності,  на формування яких націлена дисципліна  

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 зональних умов. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-tll/m-sklad-tll/m-turko-vasil-mikolajovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-tll/m-sklad-tll/m-turko-vasil-mikolajovich
mailto:turkovas@icloud.com


ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

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

лісового господарства. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 28 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 94 136 

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 

№ 
Тема Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма  

  Змістовий модуль 1. Навчальний процес у ЖНАЕУ    

1 Т1 Організація навчального процесу у ЖНАЕУ. 2 1 

2 Т2 Коротка історія ЖНАЕУ та факультету лісового господарства. 2 1 

 Змістовий модуль 2. Інформаційна культура та інформаційна грамотність студента 

3 Т3 Інформаційна культура та інформаційна грамотність. 2 1 

  Змістовий модуль 3. Лісове господарство в Україні    

4 Т4 Лісове законодавство. 2 0,5 

5 Т5 
Історія,   загальна   характеристика   лісового   господарства 

України. 
4 0,5 

6 Т6 Сучасне значення лісів та коротка історія лісівництва. 4 0,5 

7 Т7 Внесок лісоводів в розвиток вітчизняної науки. 2 0,5 

8 Т8 Лісогосподарська діяльність Держлісагенства України. 4 0,5 

9 Т9 Корабельні ліси. 2 0,25 

10 Т10 Світове лісове господарство. 4 0,25 

  Разом:    28 6 

 

Теми практичних занять 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 
заочна форма 

Змістовий модуль 1. Навчальний процес у ЖНАЕУ 

1 Т1 Форми навчальної роботи 2 0,5 

2 Т2 Організація навчання у вищому навчальному закладі 2 0,5 



3 Т3 Організація навчальної праці студента 4 1 

Змістовий модуль 2. Інформаційна культура та інформаційна грамотність студента 

4 Т4 Інформаційна культура студента 2 1 

5 Т5 Організація роботи з науковою літературою 2 1 

  Контрольна робота 1. 2  

Змістовий модуль 3. Лісове господарство в Україні 

6 Т6 Розвиток лісівничої науки. 2 0,5 

7 Т7 
Лісове господарство та лісова наука в кінці  19 на 

початку 20 століття. (реферати) 
2 0,5 

8 Т8 
Ліс   в Київській Русі від стародавніх часів до 

сучасності.(реферати) 
2 0,5 

9 Т9 Бесіди про ліс. 2 0,5 

10 Т10 
Зустріч  з  провідними  вченими  та  науковцями 

лісового господарства 
2 1 

11 Т11 Світове лісове господарство 2 1 

  Контрольна робота 2. 2  

Разом за модуль: 28 8 

 

 

Самостійна робота 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

 
Кількість годин 

 

 денна заочна 

 форма форма 

    

Змістовий модуль 1. Навчальний процес у ЖНАЕУ 

1 Т1 
Основні відміни в навчальному процесі вузу порівняно з 

школою, технікумом. 

 

10 

 

10   

  

2 Т2 
Історичні відомості про заснування факультету лісового 

господарства ЖНАЕУ. 

 

10 

 

10   

  

Змістовий модуль 2. Інформаційна культура та інформаційна грамотність студента 

3 Т3 
Теоретичні основи формування інформаційної культури 

майбутніх інженерів лісового господарства. 

 

26 

 

36   

  

Змістовий модуль 3. Лісове господарство в Україні 

4 Т4 

Основні напрями ведення лісового  господарства України. 

Розвиток лісівницької науки  в ХVIII-ХIX століттях. Стан лісів 

Росії та України в зв’язку з кораблебудуванням в ХVIII-ХIX ст. 

 

10 

 

20   

  

5 Т5 

Теоретичні передумови вчення про ліс. Короткі відомості  про 

життєвий шлях, виробничу діяльність О.В. Тюріна, М.О. 

Ткаченка, П.С. Погребняка. 

 

5 

 

10   

  

6 Т6 

Розвиток  теорії  та  узагальнення  практичного  досвіду  рубок 

догляду за лісом в 20-30-ті роки ХХ ст. розвиток  лісової 

типології за  Є.В. Алєксєєвим, П.С. Погребняком, В.М. 

Сукачовим. 

 

 

 

5 

 

10 

  

  

  

  



 
Т7 

Особливості лісового господарства України, які відрізняють її 

від інших європейських країн. Екологічне і економічне значення 

захисного лісорозведення в Україні. 

 
5 

 
10 

7   

      

8 Т8 
Опис лісів Європейської Півночі. Створення царських 

корабельних лісництв. 
5 

 

10  

 

9 Т9 
Лісове господарство Великої Британії. Лісове господарство 

Білорусі. Лісове господарство Естонії та Литви. 

 

12 

 

14   

  

10  Реферат або презентація        6  6 

             Разом:  96  136 

 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/залік – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 0,5 бал 

Практичні – 1 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  

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 

Знання основ фахової підготовки необхідні студентам котрі вступили до ЗВО за 

вказаною спеціальністю, та хочуть себе знайти у  лісогосподарській галузі.  

 

Програмні результати навчання 

РН   2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

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. 

 

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння матеріалу із біології, історії, 

математики, хімії та інших загально освітніх дисциплін. 

 

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. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 



відбуватись індивідуально (в он-лайн формі). Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

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 

 

Основна 

1. Генсірук С. А., Фурдичко О. І., Бондар В. С. Історія лісівництва в Україні. – Львів: Світ, 

1995.-424 с. 

2. Генсірук С. А. Ліси України .- К.: Наукова думка, 1992.- 408  

3. Свириденко В. Є. Основи фахової підготовки. Короткий історичний нарис про 

лісогосподарський факультет Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства для студентів спеціальності 6.130401 –„Лісове господарство”. – К.: НАУ, 

2004. -35с. 

 

Допоміжна 

1. Выдающиеся деятели отечественного лесоводства. Вып. М.-Л.: Гослесбумиздат,  1950.- 

172 с. 

2. Генсірук С.А. Регіональне природокористування. - Львів: Світ, 1992.-336 с. 

3. Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии. Под ред. С.А. 

Генсирука. -К.: Наукова думка, 1981.- 400 с. 

4. Лавриненко Д.Д. Основы лесной экологии. - К.: УСХА.1978.35 с. 

5. Лісове господарство України. – К.: Державний комітет лісового господарства України, 

2003. – 24 с. 

6. Лісогосподарський факультет (1840-2000) – К.: УХЛ-Прес, 1998. – 23 с. 

7. Морозов Г.Ф. Основные учения о лесе. Симферополь. 1920.137 с. 

8. Морозов Г.Ф. Учение о лесе 1930 – Изд. труды. М.: Лесная пром-сть. Т.1. 1970, 

С.27 - 458. 

9. Національний аграрний університет (1898-1998) / Укладачі: Мельничук Д.О., Сердюк 

А.Г., Рябченко В.І., Хоменко В.Я., Мойсеєнко В.Д./ – К.: УХЛ-Прес, 1998. –112 с 

10. Редько Г.И. К История лесного хозяйства России. -Л.: ЛТА, 1981.-84 

11. Свириденко В.Є., Швиденко А.Й. Лісівництво. - К.: Сільгоспосвіта, 1995. - 364 с. 

12. Свириденко В.Є. Побічне користування лісом. - К.: 2002.-240 с. 

13. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок  Л.С.  Лісівництво. Підручник. / За 

ред. В. Є.Свириденка – К.: Арістей, 2004. – 544 с. 



14. Страхов В.В., Писаренко А.И., Борисов В.А. Глобализация лесного хозяйства. – М.: 

ВНИИЦ лесресурс, 2002. – 400 с. 

15. Українська енциклопедія лісівництва (гол. ред. Генсірук С.І.). – Львів: НАН України, 

1999.– Том 1. – 463 с. 

 

 

Викладач                                                  В.М. Турко 

 

Гарант освітньої програми                                        В.М. Турко 

В.о. декана факультету                                           А.В. Вишневський  

 

Силабус затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від “27” 08  2020 р. 

Завідувач кафедри ___________ _________ Ю.В. Сірук 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету зі спеціальності 205 Лісове господарство 

Протокол № 1 від “_31_”серпня  2020 р. 

Голова НМК ___________ ______ О.Л. Кратюк 

 


