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1. Мета начальної дисципліни 
 

Дисципліна «Лісові культури» охоплює питання теорії і практики створення 

штучних лісових насаджень – лісових культур. Завдяки створенню лісових культур 

вирішується низка принципових питань стосовно біології і господарської цінності 

майбутнього лісу. Дисципліна забезпечує теоретичну і практичну підготовку студентів на 

ступеню бакалавра і дає можливість подальшого формування спеціалістів і 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. Програма є типовою для підготовки спеціалістів 

лісогосподарського профілю. Вона охоплює коло питань, що включена в різні види занять 

передбачених навчальним планом для дисципліни "Лісові культури" в тому числі 

навчальну практику. Програма розроблена з урахуванням системного принципу вивчення 

дисципліни в умовах триступеневої підготовки фахівців. Для підготовки бакалаврів вона 

передбачає необхідну ступінь деталізації матеріалу. При цьому врахована наявність 

тісного взаємозв'язку лісових культур з іншими дисциплінами лісогосподарського циклу. 

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. 

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 штучних насаджень 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. 



 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 7,0  

Галузь знань 20 

“Аграрні науки та 

продовольство” 

Обов’язкова компонентна 

Модулів – 2 

Спеціальність 205 

“Лісове господарство” 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 3-й 3-й 

Індивідуальне завдання  Семестр 

Загальна кількість годин – 

210 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійна робота студента 

− 10 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

56 годин 10 годин 

Практичні 

56 год. 14 год. 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 

98 год. 186 год. 

Індивідуальні завдання  
  

Вид контролю: 

екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: вивчення 

дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, метеорології, геодезії, 

механізації лісогосподарських робіт, біометрії, лісового ґрунтознавства, дендрології, 

лісової ентомології, лісової фітопатології, лісознавства, лісівництва. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Шифр Результат навчання 

РН5 Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових  

насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності.  

РН6 Здійснювати підбір  і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей.   

РН8 Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог.  

РН15 Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва.  

РН16 Організувати результативні та безпечні умови праці. 



 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН5 РН6 РН8 РН15 РН16 

ІК + + + + + 

ЗК8 + + + + + 

СК1 + + + + + 

СК5 + + + + + 

СК9 + + + + + 
 

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. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Модуль 1 

Вид заняття 
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Лекції 0,3 24 7 

Практичні заняття 0,35 24 8 

Самостійна робота 0,1 42 4 

Модульна контрольна робота* 1 6 6 

Індивідуальні завдання    

Разом: - 25 
*
На модульні контрольні роботи (МКР) 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). 
 

 

 

 



 

 

Модуль 2 

Вид заняття 
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Модуль 2 
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Лекції 0,25 32 8 

Практичні заняття 0,5 32 16 

Самостійна робота 0,08 56 5 

Модульна контрольна робота* 1 6 6 

Індивідуальні завдання    

Разом: - 35 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН5 Лк1-14, Пз1-14, СР 1-14  7 12 

РН6 Лк1-14, Пз1-14, СР 1-14  8 14 

РН8 Лк5-14, Пз5-14, СР 5-14  7 10 

РН15 Лк5-14, Пз5-14, СР 5-14  8 14 

РН16 Лк5-13, Пз5-13, СР 5-13  6 10 

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 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 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи штучного лісовідновлення та 

лісорозведення 

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

культур 

Змістовний модуль 3. Культури основних лісоутворюючих порід 

Змістовний модуль 4. Показники якості лісових культур та аспекти охорони та 

захисту лісокультурних об’єктів 

9. 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 

11. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1 2 3 4 5 

1 Т1 Особливості вирощування сіянців деревних порід. 

Вегетативне розмноження деревних порід. Вирощування 

великомірного садивного матеріалу. Інвентаризація, 

викопування, зберігання і транспортування садивного 

матеріалу. Планування, організація, облік і контроль 

якості робіт у лісових розсадниках 

7 16 

2 Т2 Доцільність створення лісових культур та лісокультурне 

районування. Взаємовплив деревних рослин у змішаних 

насадженнях. Густота лісових культур 

7 14 

3 Т4 Лісокультурні площі  7 14 

4 Т3 Часткові і суцільні культури 7 14 

5 Т5 Типи, способи і схеми змішування деревних порід 7 15 

6 Т6 Способи обробітку ґрунту. Сівба і садіння лісу та догляд 

за лісовими культурами 
7 14 

7 Т8 Культури хвойних порід 7 14 

8 Т9 Культури листяних порід 7 14 

9 Т10 Введення в культури екзотів 7 15 

10 Т11 Лісові культури технічно-цінних порід. 7 14 

11 Т12 Створення лісових культур при реконструкції насаджень, 

у лісах зелених зон та малоцінних землях. 
7 14 

12 Т14 Показники якості лісових культур 7 14 

13 Т13 Антропічні та біотичні аспекти охорони і захисту 

лісокультурних об’єктів 
7 14 

Всього 98 186 

 



 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в 

спеціально обладнаній аудиторії. 
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Інформаційні ресурси 
 

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

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ. 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). 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). 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). 


