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ПОГОДЖЕНО 

Гарант освітньої програми спеціальності  

«Лісове господарство» 

__В.М. Турко 

«_27_» _08_ 2020 р. 

 

Обговорено та рекомендовано 

до затвердження навчально-методичною 

комісією 

зі спеціальності 205 Лісове господарство 

 

протокол № 1  від «31» __08__  2020 р. 

 

Голова НМК О.Л. Кратюк 



 

1. Мета начальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей використання сучасних етапів розвитку лісового господарства, місце 

лісової науки, вклад видатних вчених-лісівників у розвиток лісівничих знань розкрити 

студентам суть спеціальності, місце бакалавра, інженера і магістра лісового господарства у 

функціонуванні та подальшому розвитку галузі. Враховано необхідність в межах 

проходження курсу широкого застосування сучасних технічних засобів навчання. 

 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь  

 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма заочна 

форма 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство»  

 

 

 

Модулів – 1 

 

Спеціальність 

205  

«Лісове господарство»  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

 
1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

(реферат) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента – 5,5 

Освітній ступень: 

Бакалавр 

 

28 год. 6 год. 

Практичні 

28 год. 8 год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

 88 год.  130год. 

Індивідуальні завдання:  

 6 год. 6 год. 

Вид контролю:  

залік залік 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

- права і обов’язки студентів; 

- правила внутрішнього розпорядку ЖНАЕУ; 

- основні відмінності навчального процесу в вузі від такого у школі, технікумі; 

- історію факультету та університету; 

- вимоги кваліфікаційної характеристики інженера лісового господарства; 

- вимоги гігієни розумової праці та загальні правила роботи з книгою; 

- місце гуманітарних та соціальних, загальнонаукових, інженерних, біологічних та 

спеціальних дисциплін в підготовці інженера лісового господарства; 

- витоки лісівництва, етапи розвитку лісової справи в нашій країни та за кордоном; 

- внесок співробітників факультету протягом його історії в розвиток лісової справи; 

- сучасні проблеми лісового господарства. 

 

студент повинен вміти: 

- працювати з навчальною та науковою літературою; 

- реферувати лісівницькі та інші видання зі спеціальності; 

- конспектувати лекції; планувати бюджет свого часу. 

 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

 

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. 
 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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. 

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. 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 10 5 

Практичні заняття 1 11 11 

Самостійна робота 2 9 18 

Модульна контрольна робота 10 2 20 

Індивідуальні завдання 6 1 6 

Разом: - 60 
 

*
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). 
 

**
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 оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 

тестування на ПК. 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 та передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

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 



 6 
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. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

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 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Навчальний процес у ЖНАЕУ. 

Тема 1 (Т1). Організація навчального процесу у ЖНАЕУ. 

Тема 2 (Т2). Коротка історія ЖНАЕУ та факультету лісового господарства. 

  

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Інформаційна культура та інформаційна грамотність студента. 

Тема 3 (Т3). Інформаційна культура та інформаційна грамотність 

 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Лісове господарство в Україні. 

Тема 4 (Т4). Лісове законодавство. 

Тема 5 (Т5). Історія, загальна характеристика лісового господарства України. 

Тема 6 (Т6). Сучасне значення лісів та коротка історія лісівництва. 

Тема 7 (Т7). Внесок лісоводів в розвиток вітчизняної науки. 

            Тема 8 (Т8). Лісогосподарська діяльність Держлісагенства України. 

Тема 9 (Т9). Корабельні  ліси.  

Тема 10 (Т10). Світове лісове господарство. 

9. Теми лекцій 
 

№ 
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 
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10. 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 

 

11. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

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 
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7 Т7 
Особливості  лісового  господарства  України,  які відрізняють  

її  від  інших європейських країн. Екологічне і економічне 

значення захисного лісорозведення в Україні.  

5 10 

8 Т8 
Опис лісів Європейської Півночі. Створення царських 

корабельних лісництв. 
5 10 

9 Т9 
Лісове господарство Англії. Лісове господарство Білорусії. Лісове 

господарство Єстонії та Литви. 
12 14 

10  Реферат або презентація 6 6 

Разом: 94 136 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у комп’ютерних 

класах, в яких встановлено програмне забезпечення Microsoft Excel. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

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 с. 

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. 

- 35 с. 

4. Бузун В. О. Книга лісів Житомирщини: історико-економічний нарис: монографія / В. О. 

Бузун, В. М. Турко, Ю. В. Сірук. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 440с. 

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. 
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Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua 

2. 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). 

3. 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). 

 


