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1. Мета начальної практики 

Мета навчальної практики з лісівництва - навчити студента поєднувати теоретичні 

знання з лісівництва з умінням вирішувати практичні питання лісового господарства в 

умовах конкретних лісових насаджень. Поряд з цим ставиться мета залучення студентів до 

науково-дослідницької роботи при вивченні окремих лісівничий питань. Вона передбачає 

самостійне виконання виробничих операції по відведенню ділянок під рубки головного 

користування, рубок догляду за лісом, реконструкції малоцінних насаджень тощо. 

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики інженера лісового господарства в 

результаті виконання окремих завдані програми навчальної практики студент (майбутній 

спеціаліст) повинен уміти: 

 виконати лісівницький опис насаджень у натурі, встановити тип лісорослинних 

умов, тип лісу, тип деревостану та тип зрубу; 

 здійснити облік та оцінку природного поновлення із застосуванням різних 

способів (під пологом материнського насадження та на зрубі), встановити відповідність 

природного поновлення цільовому складу насадження та можливість його використання для 

лісовідновлення; 

 призначити спосіб рубки головного користування із встановленням основних 

організаційно-технічних показників відповідно до Правил РГК, а також виконати відведення 

і таксацію деревостану на лісосіці, оформити відповідні матеріали, які є необхідними для 

виписки лісорубного квитка; 

 встановити потребу насаджень у рубках догляду, відвести ділянку під рубку 

догляду з оформленням необхідної документації; 

 керувати роботами щодо технологічного влаштування ділянок рубок догляду; 

 здійснити огляд місць рубок і скласти відповідний акт; 

 здійснити контроль за дотриманням основних положень лісового 

законодавства та офіційних нормативних документів, що регламентують порядок ведення 

лісового господарства. 

2. Опис навчальної практики 

Навчальна практика проводиться на об'єктах ДП «Житомирське ЛГ» та ДП 

«Зарічанське ЛГ».   

На початку практики керівний проводить вступний інструктаж із охорони праці та 

техніки безпеки, про що робиться відмітка у спеціальному журналі. Перед проведенням 

робіт, пов'язаних з рубкою дерев, первинний інструктаж на робочому місці проводить 

працівник лісництва, залучений на допомогу керівнику практики. 

Академгрупа поділяється на бригади з 4-5 студентів, які в свою чергу складаються із 

ланок по 2-3 особи. Бригаду очолює бригадир, який перед початком практики одержує 

необхідні інструменти, прилади, посібники і т.п. Екскурсія проводиться у складі 

академгрупи, а окремі роботи виконуються або академгрупою (закладання пробних площ 

при відведенні лісосік під освітлення чи прочищення), або бригадою, або ланкою. 

Кожен день навчальної практики, як правило, складається із двох етапів роботи: 

1. виконання робіт у лісі; 

2. камеральної роботи з обробки зібраного матеріалу та оформлення щоденника. 

Протягом усієї практики кожен студент веде щоденник, у якому записується робота в 

лісі та результати камеральної обробки матеріалу. Всі записи повинні вестись ретельно і 

акуратно. 

Перед складанням заліку з практики кожна бригада спочатку подає матеріали відводів 

лісосік під рубки догляду за лісом керівнику практики, потім кожний студент пред'являє 

щоденник практики з додатками (звіт), які відображають виконання роботи відповідно до 

програми. 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення лісівництва студенти повинні оволодіти теоретичними знаннями із 

таких дисциплін: 
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 лісознавство; 

 дендрологія;  

 лісова селекція та генетика; 

 біологія лісових звірів і птахів;  

 інженерна геодезія;  

 механізація лісогосподарських робіт. 

 лісівництво 

 

4. Очікувані результати навчання  

Шифр Результат навчання 

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 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. 

 

РН 8. 

Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог. 

 

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. 

 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 5. РН 7. РН 8. РН 10. РН 11. РН 15. 

ЗК 8. + + + + + + 

ЗК 10. +  + + + + 

СК 1. + + + + + + 

СК 4. + +  + + + 

СК 10. + + +   + 

СК 11. + + + + + + 

 
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

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



 5 

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. 

СК10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців. 

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 

Залік

(100 балів)

ЗМ 1
10 балів

(5/5)*

ЗМ 2
20 балів

(15/5)

ЗМ 3
20 балів

(15/5)

ЗМ 4
20 балів

(15/5)

ЗМ 5
30 балів

(10/20)

 

*Примітка: (П/А) де П – присутність, А – активність 

 

Максимальна кількість балів при умові виконання усіх передбачених польових робіт 

становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних студентом, складає 60 % від 

максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. В 

результаті активності студента, яка проявляється при камеральних роботах або (та) в процесі 

виконання польових робіт за кожен день проводиться оцінювання, максимальна кількість 

балів якого складає 40.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

У процесі поточного оцінювання студенти можуть здобути максимум 70 балів, з яких 

50 за успіхи при здобуті практичних навиків у польових умовах та до 20 балів з активність та 

знання теоретичного матеріалу, який був необхідний при певному змістовному модулі.  

Перед складанням заліку із практики кожна бригада спочатку подає керівнику практики звіт 

із додатками, які відображають виконання роботи відповідно до програми. На залік 

виносяться практичні питання у розрізі програми практики. Оцінювання студентів 

відбувається виключно в усній формі шляхом обговорення певних практичних питань та їх 

аспектів.  

 

8. Зміст і програма навчальної практики 

Згідно із навчальним планом на практику з лісівництва відводиться 30 годин (5 днів), 

протягом яких передбачено виконання наступних завдань: 

1. Вивчення на конкретних лісових насадженнях їх компонентів. Лісівничий опис 

стиглих насаджень за розробленими схемами. 

2. Знайомство з проведенням лісогосподарських заходів у лісництві. 

Встановлення ступеня потреби у рубках догляду в насадженнях різного віку та складу. 

Вивчення механізованих рубок догляду на досвіді роботи комплексної бригади. 
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3. Відведення ділянок під освітлення або прочистку з рубкою пробних площ та 

оформленням і передачею лісництву відповідних документів. 

4. Відведення ділянок під прорідження або прохідну рубку з відміткою, 

клеймуванням та переліком дерев, що вирубуються, оформленням та передачею лісництву 

відповідних документів. 

5. Вибір способів головної рубки в стиглих насадженнях із встановленням 

основних організаційно-технічних показників і оформленням (умовно, із навчальною метою) 

необхідних документів, що дозволяють рубку. 
9. Програма навчальної практики 

№ п/п № ЗМ Зміст навчальної практики 
К-ть 

годин 
Необхідний інвентар 

1 2 3 4 5 

1. 1. 

Ознайомлення з 

експериментальними та 

виробничими об’єктами з РД 

та РГК 

6 

План лісонасаджень, смартфон, 

канцелярські приналежності 

2. 2. 

Відведення ділянки для 

проведення освітлення або 

прочистки. Оформлення  

необхідної документації 

6 

Канцелярські приналежності, мірна 

стрічка, бусоль, сокира, пила, лопата, 

віха, висотомір, мірна вилка 

3. 3. 

Відведення ділянки для 

проведення прорідження або 

прохідної рубки. Оформлення 

документації 

6 

Крейда, шпагат, довідкова література, 

канцелярські приналежності, мірна 

стрічка, бусоль, сокира, лопата, віха, 

висотомір, мірна вилка, смартфон. 

4. 4. 

Відведення ділянки під рубку 

головного користування, 

лісовідновну рубку. 

Оформлення документів. 

6 

Крейда, шпагат, довідкова література, 

канцелярські приналежності, мірна 

стрічка, бусоль, сокира, лопата, віха, 

висотомір, мірна вилка 

5. 5. 
Колективний огляд пробних 

площ. Здача звітів. 
6 

Канцелярські приналежності 

Всього  30  

 

10. Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою.  

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення оцінки ЕСТS 

Рейтинг 

студента, 

бали 

Відмінно А 
ВІДМІННО - відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90-100 

Добре В 
ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82-89 

 

 
С 

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 

Задовільно D 
ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
66-74 

 

 
Е 

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє 

мінімальні, критерії 
60-65 

Незадовільно FХ 
НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед 

тим, як отримати залік (позитивну оцінку) 
35 - 59 

 

 
F 

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна 

подальша робота 
01-34 
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11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

План лісонасаджень, смартфон, крейда, повнотомір, довідкова література, 

канцелярські приналежності, мірна стрічка, бусоль, сокира, віха, висотомір, мірна вилка. 
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