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1. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни полягає в наступному: вивчення закономірностей стихійного 

розповсюдження вогню в лісі, передумов виникнення пожеж, способів попередження та 

ліквідації лісових пожеж. 

Завдання дисципліни полягає у забезпеченні майбутніх спеціалістів лісового 

господарства для їх подальшої успішної виробничої діяльності інформацією щодо 

стихійного розповсюдження вогню у лісі та способами його подолання, навичками та 

досвідом прогнозування пожежної небезпеки в лісі, оформленням документації, що 

стосується лісових пожеж. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  
 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна  

форма  

заочна 

форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань 20 

«Аграрні науки та 

продовольство» 

вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність  

205 «Лісове 

господарство» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й 

Загальна кількість  

годин − 120 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента − 12 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

18 6 

Практичні 

18 6 

Самостійна робота 

84 108 

Індивідуальні завдання 

Частка самостійної та 

індивідуальної роботи від 

загальній кількості годин 

70 % 90 % 

Вид контролю: 

залік 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Лісова пірологія» вивчається студентами спеціальності 205 

Лісове господарство у 7 семестрі і базується на  знаннях, які вони набули вивчаючи хімію, 

метеорологію, основи фахової підготовки, лісознавство, лісівництво, механізація  

лісогосподарських робіт. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

За результатами вивчення дисципліни «Лісова пірологія» студент повинен  

Знати: 

 основи теорії горіння і особливості горіння лісових горючих матеріалів в 

лісі; 

 сутність пожежної небезпеки в лісі та причини (фактори), що її викликають; 

 поняття «лісова пожежа», класифікацію лісових пожеж та наслідки їх 

впливу на функціонування лісу; 

 методи прогнозування пожежної небезпеки в лісі; 

 зміст профілактичних протипожежних заходів у лісі; 

 регламентацію роботи лісопожежних служб залежно від ступеня пожежної 

небезпеки умовами погоди; 

 способи (техніку) гасіння різних видів лісових пожеж; 

 тактичні прийоми гасіння різних видів лісових пожеж; 

 техніку безпеки при гасінні лісових пожеж; 

 застосування найновіших засобів у боротьбі з лісовими пожежами, основні 

положення «Правил пожежної безпеки в лісах України» (2004); 

 порядок оформлення документів про лісову пожежу, про порушення 

«Правил пожежної безпеки в лісах України», методику обчислення збитків та стягнень з 

порушників Правил пожежної безпеки. 

Уміти: 

 визначити ступінь природної пожежної небезпеки лісового масиву 

(лісництва) та пожежної небезпеки за умовами погоди; 

 організувати маршрутне патрулювання та несення дозорно-патрульної 

служби з спостережних пунктів; 

 організувати виконання профілактичних протипожежних заходів у лісі; 

 керувати гасінням низових, верхових та підземних лісових пожеж; 

 керувати роботою лісових пожежних станцій; 

 оформити акт про лісову пожежу та матеріали про накладення штрафу за 

порушення правил пожежної безпеки у лісі; 

 виконувати  роботу по протипожежному влаштуванню лісової території.  

 

Програмні результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 7 

Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційно-управлінську документацію з організації та ведення 

лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права 

для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 
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РН 8 
Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог. 

РН 16 Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 7 РН 8 РН 16 

ІК + + + 

ЗК 8 + + + 

СК 1 + + + 

СК 11 + + + 

 

Компетентності відповідно до ОПП «Лісове господарство» 

Інтегральна:  

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. 

Загальна: 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальна: 

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

досвід ведення лісового господарства. 

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. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,45 18 8 

Практичні заняття 1,8 18 32 

Самостійна робота 0,1 84 8 

Модульна контрольна робота
* 

6 2 12 

Разом:  60 

 
*
На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
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Порогові рівні оцінок за результатами навчання  

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 7 Лк 1-4 Пр 1-3, Ср 1-9, МК1 18 30 

РН 8 
Лк 5-8, Пр 4-5, Ср 10-16, МК2 18 30 

РН 16 

Разом: 36 60 

 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку (ФО 3) у 

формі тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. Упродовж навчального курсу передбачено письмовий тестовий 

контроль (ФО 04) та поточний усний контроль (ФО 07). 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

заліку, дорівнює 24, максимально – 40 балів. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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8. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 (М1). ЛІСОВА ПІРОЛОГІЯ 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Наукові основи лісової пірології 

Тема 1 (Т1). Актуальність проблеми та значення охорони лісів від пожеж 

Тема 2 (Т2). Основи теорії горіння та особливості горіння в лісі 

Тема 3 (Т3). Природа лісових пожеж 

Тема 4 (Т4) Погодні умови та пожежна небезпека 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Охорона лісів від пожеж 

Тема 5 (Т5). Охорона лісів від пожеж 

Тема 6 (Т6) Засоби зв’язку та регламент роботи лісопожежних служб 

Тема 7 (Т7). Гасіння лісових пожеж 

Тема 8 (Т8). Лісопожежна стратегія і тактика.  

 

9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 (М1). ЛІСОВА ПІРОЛОГІЯ 

Змістовний модуль 1. Наукові основи лісової пірології 

1 Т 1 Актуальність проблеми та значення охорони лісів від пожеж  2 0,75 

2 Т 2 Основи теорії горіння та особливості горіння в лісі 3 0,75 

3 Т 3 Природа лісових пожеж 2 0,75 

4 Т 4 Погодні умови та пожежна небезпека 2 0,75 

Змістовний модуль 2. Охорона лісів від пожеж 

5 Т 5 Охорона лісів від пожеж 3 0,75 

6 Т 6 Засоби зв’язку та регламент роботи лісопожежних служб 2 0,75 

7 Т 7 Гасіння лісових пожеж 2 0,75 

8 Т 8 Лісопожежна стратегія і тактика.  2 0,75 

Разом: 18 6 

 

10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 (М1). ЛІСОВА ПІРОЛОГІЯ 

Змістовний модуль 1. Наукові основи лісової пірології 

1 Т 1 Природна пожежна небезпека лісових насаджень 3 1 

2 Т 2 
Прогнозування пожежної небезпеки у лісі залежно від умов 

погоди 
3 1 

3 Т 3 Протипожежна профілактика в лісі 3 1 

Змістовний модуль 2. Охорона лісів від пожеж 

4 Т 4 Виявлення лісових пожеж 4 1 

5 Т 5 Лісопожежна тактика і способи гасіння лісових пожеж 5 2 

Разом: 18 6 
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11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Наукові основи лісової пірології 

1 Т 1 Географія лісових пожеж 4 6 

2 Т 2 Пожежонебезпечні сезони та пожежонебезпечні пояси 4 7 

3 Т 3 
Прогнозування пожежної небезпеки за концентрацією 

джерел вогню 
6 6 

4 Т 4 
Автоматизована система управління охорони лісів від 

пожеж. Функціональна структура АСУ охорони лісів 
6 7 

5 Т 5 Лісові пожежні станції 4 7 

6 Т 6 
Основні вогнегасні хімікати та розрахунок робочих 

розчинів 
6 7 

7 Т 7 

Основні машини та апарати, які використовуються для 

гасіння лісових пожеж водою та розчинами хімічних 

речовин 

6 7 

8 Т 8 План протипожежного упорядкування лісової території 6 7 

9 Т 9 

Значення авіапатрулювання в різних географічних 

районах. Взаємодія і зв’язок наземних та авіаційних 

підрозділів 

6 7 

Змістовний модуль 2. Охорона лісів від пожеж 

10 Т 10 
Особливості охорони лісів від пожеж в зонах 

радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на ЧАЕС 
6 7 

11 Т 11 Боротьба з вогнем: фронтальна, з флангу і тилу 4 7 

12 Т 12 Боротьба з верховими пожежами 4 7 

13 Т 13 Боротьба з підземними пожежами 6 7 

14 Т 14 Гасіння лісових пожеж в гірських умовах 6 6 

15 Т 15 
Вимоги Правил пожежної безпеки у лісах України та 

відповідальність за їх порушення 
6 7 

16 Т 16 
Використання корисної ролі вогню в лісовому 

господарстві 
4 6 

Разом: 84 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій (МН 05). Практичні заняття 

проводяться з використанням словесних (пояснення, розповідь, лекція, бесіда, самостійна 

робота з підручником) (МН 01), наочних (ілюстрування, демонстрування) (МН 03) та 

практичних (практичні та дослідні роботи) (МН 02) методів навчання.  

Методичне забезпечення: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять. 

3. Перелік питань для підготовки до іспиту. 

4. Перелік питань для тестової перевірки  знань. 

5. Конспект лекцій на електронному носії. 
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13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Швиденко А.Й. Лісова пірологія. К.: 

Агропромвидав України. 1999. 172 с.  

2. Свириденко В.Є., Киричок Л.С., Бабіч О.Г. Практикум з лісівництва: Навчальний 

посібник. К.: Арістей. 2008. 416 с.  

3. Горшенін Н.М., Диченков Н.А., Швиденко А.Й. Лесная пирология. Львов: Вища 

шкоа. 1981. 160 с.  
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Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 


