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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є професійна підготовка бакалаврів лісового 

господарства у напрямку формування міцних теоретичних знань і відповідних практичних 

навичок заготівлі та переробки насіннєвої сировини, організації лісових розсадників, 

розмноження і вирощування різних видів садивного матеріалу деревних і чагарникових 

рослин, набуття студентами необхідних для фахівця вмінь використовувати отримані 

знання і навички для вирішення конкретних практичних завдань лісового господарства, 

проводити наукові дослідження, самостійно здійснювати науково-дослідну та виробничу 

роботу з вирішення проблемних професійних завдань в галузі із залученням інноваційних 

технологій та міжнародного досвіду. 

 

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” 

 

Модулів – 2 

Спеціальність  

205 “Лісове господарство” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й 2-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин – 120 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійна робота 

студента – 8 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

24 год. 6год 

Практичні 

24 год. 6год 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 108 год 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

залік, екзамен 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Здобувач вищої освіти повинен володіти компетентностями, здобутими при вивченні наступних 

дисциплін: 

- ботаніка; 

- основи фахової підготовки; 

- основи біотехнології рослин;  

- фізіологія рослин з основами цитології; 

- лісова генетика та селекція. 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН4 

Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 6 

Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та 

технологічних можливостей. 

РН 15 

Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи 

лісівництва 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 4 РН 6 РН 15 

РН 10 

РН 11 

РН14 

РН15 

ІТН + + + 

ЗК8  +  

СК5 +  + 

СК11 + + + 
 

ІНТ. 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 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування 

та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового 

виробничого досвіду. 

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 0,5 12 6,0 

Практичні заняття 1,0 12 12,0 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,17 36 6,0 

Модульна контрольна робота
* 

6 1 6 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 30 
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*
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). 

 

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
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Модуль 2 

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 0,5 12 6,0 

Практичні заняття 1,0 12 12,0 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,17 36 6,0 

Модульна контрольна робота
 

6 1 6 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 30 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

18 30 

РН4 Лк 1, Лк 2, Пр 1-2, Ср 1-Ср 2 4 7 

РН6, РН15 Лк 3, Лк 4, Лк 5, Пр 3-6, Ср 3-Ср 5 5 8 

РН4, РН15 Лк 6, Пр 7, Ср 6-Ср 7 4 7 

РН4, РН6, 

РН15 
Пр 7, Ср 6-Ср 7 5 8 

Разом: 18 30 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 2 

 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

18 30 

РН6, РН15 Лк 7, Лк 8, Лк 9, Лк 10, Пр 8-9 6 10 

РН4, РН15 Лк 11-14, Пр 10-12, Ср 8-Ср 10, Ср 11-

Ср 12 
6 10 

РН4, РН6, 

РН15 

Лк 13-14, Пр 10-12, Ср 8-Ср 10, Ср 11-

Ср 12 
6 10 

Разом: 18 30 
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**
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 екзамену у формі тестування на 

ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену 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.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, 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 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен 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. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 (М1) Лісове насінництво 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

Тема 1 (Т1) Основні положення теорії лісового насінництва 

Тема 2 (Т2) Прогнозування та способи обліку врожаю лісового насіння  

Тема 3 (Т3) Сучасні підходи до заготівлі та переробки лісонасінної сировини.  

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). 

Тема 4 (Т4) Особливості зберігання, пакування і транспортування лісового насіння 

Тема 5 (Т5) Паспортизація та перевірка посівних якостей насіння 

Тема 6 (Т6) Підготовка насіння лісових порід до висіву 

Модуль 2 (М2) Лісові розсадники 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

Тема 7 (Т7) Основи організації розсадників 
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Тема 8 (Т8) Сівозміни та обробіток ґрунту у лісових розсадниках 

Тема 9 (Т9) Застосування добрив у лісових розсадниках 

Тема 10 (Т10) Особливості вирощування сіянців основних деревних порід 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4) 

Тема 11 (Т11) Вегетативне розмноження деревних рослин 

Тема 12 (Т12) Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою 

Тема 13 (Т13) Інвентаризація, викопування, зберігання та транспортування садивного 

матеріалу 

Тема 14 (Т14) Планування, організація та контроль якості робіт у лісових розсадниках 
 

9. Теми лекцій 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 (М1) Лісове насінництво 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

1 Т1 Основні положення теорії лісового насінництва 1 

1 2 Т2 Прогнозування та способи обліку врожаю лісового насіння 2 

3 Т3 Сучасні підходи до заготівлі та переробки лісонасінної сировини 2 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

4 Т4 Особливості зберігання, пакування і транспортування 

лісового насіння 2 

2 
5 Т5 Паспортизація та перевірка посівних якостей насіння 2 

6 Т6 Підготовка насіння лісових порід до висіву 1 

Разом за модуль 1: 10 3 

МОДУЛЬ 2 (М2) Лісові розсадники 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

7 Т7 Основи організації розсадників 1 

1 
8 Т8 Сівозміни та обробіток ґрунту у лісових розсадниках 2 

9 Т9 Застосування добрив у лісових розсадниках 2 

10 Т10 Особливості вирощування сіянців основних деревних порід 2 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4) 

11 Т11 Вегетативне розмноження деревних рослин 2 

2 

12 Т12 Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою 

системою 1 

13 Т13 Інвентаризація, викопування, зберігання та транспортування 

садивного матеріалу 
2 

14 Т14 Особливості оцінки санітарного стану посівного та шкільного 

відділень розсадника 
2 

Разом за модуль 2: 14 3 

Разом: 24 6 
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10. Теми практичних занять 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1 (М1) Лісове насінництво 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

1 Т2 
Будова плодів і насіння основних лісоутворюючих деревних  та 

чагарникових порід 
1 

1 
2 Т2 

Паспортизація і відбір середньої проби від сформованих партій 

насіння 
2 

3 Т3 Перевірка насіння щодо чистоти та відходів 1 

Змістовий модуль 2 (М2) 

4 Т4 Особливості визначення маси 1000 насінин 2 

2 
5 Т5 

Визначення схожості та енергії проростання насіння дерев і  

чагарників 
2 

6 Т6 Визначення життєздатності насіння дерев і чагарників 2 

7 Т7 Визначення доброякісності насіння дерев і чагарників  

Разом за модуль 1: 10 3 

МОДУЛЬ 2 (М2) Лісові розсадники 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

8 Т8 Технологічні вимоги до обробітку грунту в розсадниках 2 

2 
9 Т9 Особливості організації сівозмін в сучасних розсадниках 2 

10 
 

Т10 

Обгрунтування системи застосування добрив. Розрахунок потреби 

в добривах, калькуляція затрат, пов’язаних із застосуванням 

добрив 

2 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4) 

11 Т11 Технології генеративного розмноження дерев і чагарників  

1 

12 Т12 Технології вегетативного розмноження дерев і чагарників 2 

13 
Т13 Розрахунок системи зрошення посівного та шкільного відділень 

розсадника 
2 

14 
Т14 Оцінка санітарного стану посівного та шкільного відділень 

розсадника.  
2 

Разом за модуль 2: 16 3 

Всього: 24 6 

 

11. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 (М1) Лісове насінництво 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

1 Т1 
Плодоношення і насіннєношення у лісових деревних рослин та способи 

їхнього обліку 
4 8 

2 Т1 Заготівля і переробка лісонасінної сировини 6 7 

3 Т3 Паспортизація та перевірка посівних якостей лісового насіння 4 8 

4 Т3 Перевірка насіння на наявність ушкоджень, хвороб і шкідників 6 8 



 
 

9 

 Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

5 Т4 Пророщування насіння 4 7 

6 Т4 Передпосівна обробка насіння 6 8 

7 Т4 Використання стимуляторів росту 6 8 

Всього за модуль 1: 36 54 

МОДУЛЬ 2 (М2) Лісові розсадники 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

8 Т6 
Призначення та організаційно-господарське упорядкування лісових 

розсадників 
4 8 

9 Т6 Сівозміни у постійних лісових розсадниках 6 7 

10 Т6 Обробіток ґрунту в розсадниках 4 8 

11 Т7 Розрахунок затрат на використання добрив 6 8 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4) 

12 Т10 Особливості вирощування сіянців основних деревних порід 4 8 

13 Т11 Використання насіння інтродуцентів у лісових розсадниках 6 7 

14 Т14 Викопування і зберігання садивного матеріалу 6 8 

Всього за модуль 2: 36 54 

Всього: 72 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у спеціально 

обладнаних аудиторіях, в яких наявне необхідне обладнання. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основні 

1. Бровко Ф. М. Практикум з лісового насінництва. Київ : НАУ, 1998. 75 с. 

2. Гузій А.І., Гриб С.Ф., Турко В. М. Словник-довідник з лісової генетики, селекції та 

насінництва. Житомир, 2008. 140 с. 

3. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво. Львів: Світ. 

432 с. 

4. Гордієнко М. І., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М., Маурер В. М. Лісові культури: підручник. 

Львів: Камула, 2005. 608 с. 

5. Лісові культури. Терміни та визначення: ДСТУ 2980-95. Київ: Держстандарт України, 

1995. 64 с. 

6. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Лісове насінництво та розсадники» для студентів спеціальності 205 – Лісове господарство) 

/ Поліський національний університет: укладач:  А. В. Вишневський.  Житомир. 2020. 42 с. 

7. Настанови з лісового насінництва. Харків: УкрНДІЛГА, 1993. 58 с. 

8. Проказин Е.П. Сортовое семеноводство хвойных пород. М., 1968. 83 с. 

 

Додаткові 

1. Білоус В.І. Селекція та насінництво дуба. Черкаси : НДІТЕХІМ, 1994. 268 с. 

2. Вересин М. М.,  Ефремов Ю. П.,  Арефьев Ю. Ф.  Справочник  по  лесному 

семеноводству. Москва : Агропромиздат, 1985. 243 с. 

3. Вересин М. М.  Лесное  семеноводство.  Москва :  Гослесбумиздат,  1963. 129 с. 

4. Коновалов Н.А., Пугач Е. А. Основы лесной селекции и сортового семеноводства. [ 2-е. 
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изд., перераб.]. М. : Лесн. пром-сть, 1978. 174 с. 

5. Молотков П. І.,  Патлай І. М.,  Давидова Н. І.  Насінництво  лісових  порід. Київ : 

Урожай, 1989. 230 с. 

6. Станков П. Г.,  Павленко  Ф. А.  Древесно-декоративный  питомник.  Киев: Урожай, 

1965. 276 с. 

14. Інформаційні ресурси 

 

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

електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного університету.  

2. Інституційний репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, 

наукові звіти). 

3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text Лісовий кодекс України в 

редакції від 07 червня 2020 р. 

4. http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index  Державне агентство лісових ресурсів 

України. 

5. http://www.nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

6. https://www.springeropen.com/ відкрита база даних журналів, книг, довідкових 

матеріалів. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.springeropen.com/

