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1. Мета навчальної дисципліни 
 

В Україні формуються якісно нові відносини між органами державної влади, зокрема 
виконавчої, громадянами, їх об'єднаннями, засобами масової інформації та іншими інститутами 

громадянського суспільства. Ці відносини будуються на засадах партнерства та взаємної 

відповідальності, відкритості й прозорості.  
Взаємодія лісівників з громадкістю є невід'ємною складовою у підготовці спеціалістів 

лісового господарства. Майбутній спеціаліст повинен глибоко засвоїти засади комунікації та 

зв'язків з громадськістю, щоб грамотно здійснювати свою практичну діяльність у будь-якій сфері 

лісогосподарського виробництва, оскільки зміни, що відбуваються у суспільстві мають істотний 

вплив на ставлення населення до лісів і мисливського господарства. Зараз у світі з його 

урбанізацією, розвитком технологій та глобалізації багато людей стали віддаленими від природи. 

Вони не уявляють значення лісів у стабілізації екології Планети.  
Сьогодні, як ніколи, питання управління лісовим і мисливським господарством, заготівлі 

деревини, полювання на тварин є предметом обговорення громадськості не тільки в нашій країні, 

але й у всьому світі. Згідно з проведеним дослідженням, лише мала частина українців знайома з 

окремими аспектами сталого ведення лісового і мисливського господарства.  
П'ятдесят років тому вважалося, що лише інформаційний структурний підрозділ установи чи 

підприємства має підтримувати 'комунікацію із зовнішнім світом. Сьогодні комунікацією 

займаються всі.  
Основні завдання курсу «Соціальне лісівництво» полягають у вивченні соціальних процесів 

і явищ, властивих лісовому і мисливському господарству як соціальній системі та соціальному 

інституту і формуванні компетентності випускника в соціальних аспектах функціонування лісового 

і мисливського господарства, розумінні й управлінні системи «ліс ─ соціум», забезпеченні 

позитивного ставлення населення до лісових екосистем. 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

повна 

заочна форма 

повна/стн 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

205 

«Лісове господарство» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4 4 

Індивідуальне завдання:  

доповідь та презентація 
Семестр 

Загальна кількість  

годин −120  

8 8 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних –3 

самостійна робота 

студента − 4 

Освітній ступінь: 

«Бакалавр» 

18 6 

Практичні 

18 6 

Самостійна робота 

84 90 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

 залік 
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3.  Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння матеріалу із дендрології, 

лісознавства, механізації лісогосподарських робіт, лісівництва, лісової таксація, 

правознавства, соціології, лісовідновлювальної справи. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Знання із предмету Соціальне лісівництво необхідні студентам, котрі здобувають 

освітній ступень бакалавра, та будуть працювати у лісогосподарській галузі, щоби знати 

лісову політику країни, знати виклики громад (соціуму) та вміти приймати правильні 

консультативні, управлінські рішення.  

Програмні результати навчання 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями 

для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

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 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних умов. 

 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння матеріалу із дендрології, 

лісознавства, механізації лісогосподарських робіт, лісівництва, лісової таксація, 

правознавства, соціології, лісовідновлювальної справи.  
 

 

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   7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.  

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

ведення лісового господарства. 

поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної 

цінності, що  забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях. 
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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 18 9 

Практичні заняття 2 18 36 

Самостійна робота 0,035 84 3 

Модульна контрольна робота
* 

12 1 12 

Індивідуальні завдання    

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). 

 

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 у формі 

тестування. Екзаменаційні 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 
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діагностувати рівень підготовки студента і 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 

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 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): 

Змістовний модуль 1: Загальне значення лісових ресурсів у народному господарстві 

Тема 1. Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни 

Тема 2. Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Тема 4. Розвиток лісокористування та форм власності на ліс 

Змістовний модуль 2. Інформаційна і комунікаційна робота з громадськістю у лісовому і 

мисливському господарстві 

Тема 5. Інформаційні та комунікаційні процеси у лісовому і мисливському господарстві 

Тема 6. Форми та методи роботи з громадськістю. Нормативно-правова база України у 

сфері інформації, комунікації та зв'язків з громадськістю 

Тема 7. Рекреаційний вплив на ліс. Стадії рекреаційної дигресії лісу. 

Тема 8.Лісові та лісопаркові ландшафти 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Загальне значення лісових ресурсів у народному 

господарстві  
Тема 1. Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни  
Поняття про соціальне лісівництво. Міждисциплінарний статус курсу.   

Соціальна та економічна складові доктрини сталого розвитку. Соціальні процеси і явища, що 
властиві лісовому і мисливському господарству як соціальній системі та соціальному 

інституту.  
Мета та завдання навчальної дисципліни. Засади соціального лісівництва у контексті 

сталого соціально-економічного розвитку, багатофункціонального, наближеного до природа 

ведення лісового господарства, охорони довкілля і раціонального природокористування. 

Вплив соціально-економічних змін на ставлення людей до лісів, лісового і мисливського 

господарства. Прогресивний досвід роботи з громадськістю у лісовому і мисливському 

господарстві зарубіжних країн. 

Тема 2. Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 
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Соціальне та еколого-економічне значення лісів. Соціальні аспекти функціонування 

лісового і мисливського господарства. Рівні взаємодії соціальних суб'єктів інтереси яких 

пов'язані з лісовим і мисливським господарством. Соціальна інфраструктура, зайнятість та 

рівень життя населення; використання населенням природних ресурсів. Лісові території, що 

є визначальними для традиційної культурної ідентичності місцевих громад. Перспективи 

використання лісів у водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, бальнеологічних, 

рекреаційно-туристичних та інших спеціальних цілях.  
Основи регулювання рекреаційного та інших видів традиційного використання 

лісових ресурсів (збір грибів, ягід, лікарської сировини і т.п.).  
Роль громад у відтворенні лісів. Лісистість регіонів та умови життя населення. Шляхи 

відтворення лісових насаджень. 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Соціальні засади лісової політики. Орієнтація лісогосподарської діяльності на 

покращення соціально-економічних умов життя працівників лісових підприємств і місцевого 

населення (створення нових робочих місць, підвищення кваліфікації та перекваліфікація). 

Ефективне використання лісових ресурсів. Місцеві лісові промисли. Підтримка (збереження) 

цінності лісових ресурсів і послуг, сприяння традиційним заняттям і промислам місцевих 

громад. Локальні традиції ведення мисливського господарства і риболовлі. Перспективи 

розвитку зеленого туризму .  
Суспільні відносини та права працівників, гендерна політика і соціальне страхування, 

дотримання правил охорони здоров'я та безпеки праці.  
Завдання фахівців лісового господарства у вихованні у підростаючого покоління 

екологічної свідомості та шанобливого ставлення до природи (організація роботи шкільних 

лісництв, створення еколого-просвітницьких центрів, проведення уроків природи в 

загальноосвітніх навчальних закладах, створення музеїв лісу, тощо). 

Тема 4.Розвиток лісокористування та форм власності на ліс  
Світові тенденції у розвитку лісового господарства. Форми управління лісовим 

господарством. Форми власності на ліс. Права і обов'язки власників і користувачів. Історичні 

зміни у лісових відносинах. Законні та історично сформовані права на землю місцевих 

громад. Історичний розвиток просторових структур. Етапи розвитку лісового господарства 

та лісокористування. Ринок і права власності на ліс. Грошова оцінка лісових ресурсів.  
Державне регулювання, роль громади та громадських організацій у регулюванні 

використання лісових ресурсів. Принципи оптимізації використання лісових ресурсів. 

Соціальне та економічне стимулювання ефективного використання лісових рекреаційних 

ресурсів.  
Регіональні особливості та соціальні проблеми ведення багатофункціонального, 

наближеного до природи лісового і мисливського господарства. Еколого-економічна оцінка 

лісових ресурсів і корисних властивостей лісів. Державний та громадський контроль за 

веденням лісового і мисливського господарства. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Інформаційна і комунікаційна робота з 

громадськістю у лісовому і мисливському господарстві 

Тема 5. Інформаційні та комунікаційні процеси у лісовому і мисливському 

господарстві  
Взаємодія лісового і мисливського господарства зі зовнішнім соціальним 

середовищем. Основні принципи і завдання інформаційних підрозділів територіальних 

органів, підпорядкованих підприємств та установ Держкомлісгоспу України у сфері 

інформації, комунікації та роботи з громадськістю.  
Засади комунікативної теорії. Засоби комунікації. Використання Інтернету як засобу 

комунікації. Процес комунікації. Основні цільові групи у комунікаційному процесі у 

лісовому господарстві. Плани комунікації. Довготривалі і короткотривалі плани комунікації. 

Визначення цільової аудиторії, форм та методів комунікації. Основні складові частини плану 
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комунікації: загальні цілі та цілі комунікації, ключові питання, стратегія та моніторинг. 

Зустрічі з цільовою групою, спілкування та демонстрація найновіших досягнень з метою 

покращення взаєморозуміння і формування відчуття довіри між органом влади та 

суспільством. Контрольний список для стратегічної комунікації. Рівні комунікації. Плани 

дій. Оцінювання результатів. Внутрішня комунікація між організаціями лісового профілю. 

Участь персоналу лісового підприємства у внутрішніх комунікаціях. Відповідальність за 

організацію внутрішніх комунікацій лісового підприємства. Зовнішня комунікація між 

лісовим і мисливським господарством та іншими секторами економіки та суспільством. 

Міжнародна комунікація між організаціями лісового і мисливського профілю різних країн. 

Тема 6. Форми та методи роботи з громадськістю. Нормативно-правова база 

України у сфері інформації, комунікації та зв'язків з громадськістю 
Загальні форми та методи роботи з громадськістю. Принципи, цілі та напрямки 

роботи з громадськістю. Організація роботи Громадських рад при органах виконавчої влади. 
Підготовка та проведення консультацій з громадськістю. Інформаційний структурний 

підрозділ лісового підприємства або відділ зв'язків з  
громадськістю. Основні функції інформаційних підрозділів системи Державного агентства 

лісових ресурсів України у сфері комунікації та роботи з громадськістю: стратегічна, 

інформаційна, оперативна, консультативна; аналітична; планувальна. Прямі контакти зі ЗМІ. 

Методи вимірювання громадської думки. Організація, підготовка та проведення 

інформаційних лісових акцій. Оперативне, об'єктивне інформування суспільства про 

діяльність лісового господарства та популяризація лісових знань.  
Основні законодавчі акти, якими регулюються питання інформації, комунікації і 

зв’язків з громадськістю.  
Тема 7. Рекреаційний вплив на ліс. Стадії рекреаційної дигресії лісу.  

Функції рекреації. Види та форми лісової рекреації. Поняття про рекреаційний вплив 

та рекреаційну деградацію лісостану. Гранично допустиме рекреаційне навантаження на ліс.   
Негативний вплив рекреації на чисельність, поширеність та видовий склад типових 

лісових тварин. Вплив рекреації на грунт. Порушення лісової підстилки та його негативні 

наслідки. Погіршення фізичних властивостей грунту (твердості, об’ємної маси, загальної 

шпаруватості тощо). Вплив рекреації на кореневі системи лісових рослин.Негативний вплив 

рекреації на показники живого надгрунтового покриву (видовийсклад, проективне покриття, 

рясність, розташування на ділянці тощо). Стійкість типових лісових видів до рекреаційного 

впливу, черговість витіснення останніх лісолуговими, луговими, адвентивними видами. 

Негативні зміни, що відбуваються у живому надгрунтовому покриві соснових та дубових 

лісів.  
Негативні зміни стану деревостану під дією рекреаційного впливу.  

Тема .8.Лісові та лісопаркові ландшафти  
Лісові ландшафти, їх естетичні та гігієнічні властивості. Класифікація лісопаркових 

ландшафтів. Поняття про ландшафт. Поняття про антропогенний, культурний, природний, 

садовий ландшафт. Поняття про лісовий та лісопарковий ландшафт. Поняття про лісопарк. 

Види лісопарків. Поняття про едифікатор лісового ландшафту (ландшафтоутворювач). 

Естетичні та гігієнічні властивості темнохвойних та світлохвойних лісів, їх вплив на 

психоемоційний стан людини. Поняття про “лісову тишу” у темнохвойних лісах. 

Особливості світлохвойних ландшафтів на прикладі сосняків: декоративні якості, 

температурний комфорт. Естетичні та гігієнічні властивості широколистяних та 

дрібнолистяних лісів, їх сезонна мінливість та психоемоційна дія. Естетичні та гігієнічні 

властивості хвойно-листяних лісів. Рекреаційна придатність та рекреаційна комфортність 

лісу.  
Класифікація лісопаркових ландшафтів. Характеристика категорій і типів 

ландшафтів закритого, напіввідкритого та відкритого простору. 
 



 
9 

9. Теми лекцій 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

повна 

заочна 

форма 

повна/ 

стн 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1 

1 Т1 Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни 2 

3 
2 Т2 Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 3 

3 Т3 Соціальні засади лісової політики 2 

4 Т4 Розвиток лісокористування та форм власності на ліс 2 

Змістовий модуль 2.  

5 
Т5 

Інформаційні та комунікаційні процеси у лісовому і 
мисливському господарстві 

2 

3 

6 

Т6 

Форми та методи роботи з громадськістю. Нормативно-

правова база України у сфері інформації, комунікації та 
зв'язків з громадськістю 

3 

7 Т7 Рекреаційний вплив на ліс. Стадії рекреаційної дигресії лісу. 2 

8 Т8 Лісові та лісопаркові ландшафти 2 

Разом: 
18 6 

 

10. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма Заочна форма 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 

1 Соціальне та еколого-економічне значення лісів 1 

2 

2 Вплив соціально-економічних змін на ставлення 

людей до лісів, лісового і мисливського господарства 

2 

3 Засади соціального лісівництва у контексті сталого 

соціально-економічного розвитку, 

багатофункціонального наближення до природи 

ведення лісового господарства, охорони довкілля і 

раціонального природокористування 

2 

4 Перспективи використання лісів у водоохоронних, 

захисних, санітарно – гігієнічних, бальнеологічних, 

рекреаційно – туристичних та інших спеціальних 

цілях. Шляхи відтворення лісових насаджень. 

2 
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5 Державне регулювання, роль громади та громадських 

організацій у регулюванні використання лісових 

ресурсів. Принципи оптимізації використання 

лісових ресурсів. 

2 

Змістовний модуль 2 

6 Роль і значення інформації , комунікації й зв’язків з 

громадськістю та їх організація у лісовому 

господарстві та мисливському господарстві 

1 

4 

7 Форми та методи роботи з громадськістю  2 

8 Міжнародна комунікація між організаціями лісового і 

мисливського профілю різних країн. 

2 

9 

 

Основні нормативно-правові акти, якими регулюють 

питання у сфері інформації, комунікації та зв’язків з 

громадськістю 

Законодавчі акти, що  регулюють питання 

інформації, комунікації і зв’язків з громадськістю. 

2 

10  Види та форми лісової рекреації. Гранично 

допустиме рекреаційне навантаження на ліс. 

2 

 РАЗОМ 18 6 

 

 

11.Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна  

форма 

Заочна 

 форма 

1 
Соціальна структура, зайнятись та рівень життя населення; 

використання населення природних ресурсів 
6 6 

2 Форми власності на ліс 6 6 

3 
Інформаційні структурні підрозділи установ і підприємств 

системи системи Державного агентства лісових ресурсів України 
5 6 

4 
Прогресивний досвід роботи з громадськістю у лісовому і 

мисливському господарстві зарубіжних країн 
5 4 

5 

Завдання фахівців лісового господарства у вихованні у 

підростаючого покоління екологічної свідомості та шанобливого 

ставлення до природи 

4 6 

6 

Соціальне та економічне стимулювання ефективного 

використання лісових рекреаційних ресурсів. Грошова оцінка 

лісових ресурсів. 

5 7 

7 Економічне, екологічне та соціальне значення лісів 4 6 

8 Основні функції інформаційних підрозділів лісового господарства 5 6 

9 Типи та аспекти комунікації із ЗМІ 4 6 

10 Сфера обслуговування 4 6 
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11 Міжнародна комунікація між організаціями лісового і 

мисливського профілю різних країн 
5 6 

12 Реагування на скарги та встановлення відшкодувань 4 6 

13 Законодавчі акти, якими регулюються питання інформації, 

комунікації і зв’язків з громадськістю 
4 7 

14 Забезпечення умов для консультацій між конфліктуючими 

сторонами  
4 6 

15 Поняття про рекреаційні лісові ресурси, ліс населеного пункту, 

зелену зону міста, ліси зеленої зони. Площа лісів зелених зон 

України. Функціональне зонування рекреаційних територій. 

4 6 

16  Критерії встановлення комфортності погоди для відпочинку, 

приклади шкал. Поділ лісів за їхньою придатністю для відпочинку 

9 найбільш сприятливі, сприятливі, обмежено придатні). 

5 6 

17 Напрями формування лісопаркових ландшафтів та догляду за 

ними (за М.І. Гусєвим). Особливості формування лісопаркових 

ландшафтів у лісах різного породного складу та різних лісо 

рослинних зонах 

4 6 

18 Рекреаційна придатність  та рекреаційна комфортність лісу 4 6 

 РАЗОМ 84 108 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться з використанням 

словесних (пояснення, розповідь, лекція, бесіда, самостійна робота з підручником), наочних 

(ілюстрування, демонстрування) та практичних (практичні та дослідні роботи) методів 

навчання.  

 Методи навчання: словесні (розповідь-пояснення, лекція, бесіда, дискусія), практичні 

(лабораторно-графічні роботи, вправи, розв’язування комплексних задач), наочно-

ілюстративні, перевірка та оцінювання знань. 

Методичне забезпечення: 

1. Навчальна програма дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Запитання для підготовки до заліку. 

 

 

13. Рекомендована література  
Базова  

1. Войтович Р.В. Механізм реалізації зв'язків з громадськістю в державному 

управлінні. Навчальний посібник. — Київ: Видавництво НАДУ, 2007.-72 с.  
2. Генсірук С.А. Ліси України. - Київ: Наукова думка, 1992. -408 с.  
3. Логунова М.М Практикум з психології ділового спілкування. Навчальний посібник 

- Київ: Видавництво НАДУ, 2007. - 74 с.  
4. Логунова М.М. Етико-психологічні засади ділового спілкування. Навчальний 

посібник - Київ: Видавництво НАДУ, 2007. -36 с.  
5. Погребняк П.С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. - Київ: 
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Наук, думка, 1993. -496 с.  
6. Свириденко B.C., Швиденко А.Й. Лісівництво. Підручник. -Київ: Сільгоспосвіта, 

1995. - 364 с.  
7. Таллерт Л., Репортінг Г., Полякова Л. Методичний посібник по роботі з 

громадськістю у лісовому господарстві. Державний комітет лісового господарства, 
науково-інформаційний центр лісоуправління. - Київ: Державний комітет лісового 

господарства, науково-інформаційний центр лісоуправління, 2007. - 177 с.  
8. 1. Свириденко В.Є. Лісівництво : підруч. [для підготовки фахівців аграрних вузів 

ІІ-ІV рівнів акредитації] / В.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, Л.С. Киричок / За ред. В.Є. 

Свириденка.– К.: Арістей, 2008. – 544 с.  
9. 2.ДСТУ 3404-96 Лісівництво. Терміни та визначення. Введ. 20.09.96. – 

К.:Держстандарт України, 1997. – 44 с. – (Національний стандарт України)  
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