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1. Мета і завдання дисципліни.  

Мета навчальної дисципліни “Фітомеліорація” полягає у вивченні закономірностей 

формування біогеоценотичного покриву природних територій та теоретичних основ оптимізації 

екосистем.   

В основі вивчення курсу лежить розгляд питань, пов’язаних із особливостями впливу на 

навколишнє середовище антропогенних і техногенних факторів та динамікою змін основних 

компонентів урболандшафтів. Надається значення сільськогосподарській і лісогосподарській 

фітомеліорації, як одному із ефективних засобів захисту урбанізованих територій від 

несприятливих природних явищ і техногенного впливу.   

Вивчення дисципліни надає можливості майбутнім фахівцям ознайомитись із основними 

видами фітомеліоративних насаджень та їх проектуванням, біогеоценотичним покривом міст і 

використати здобуті знання під час виробничої діяльності в комунальних господарствах України 

по утриманню зелених насаджень.   

   

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

Денна форма  Заочна форма  

Кількість кредитів - 4  
20 «Аграрні науки та 

продовольство»  
  



Спеціальність  205 

«Лісове господарство»  

Модулів - 1  

  

Рік підготовки  

Змістових модулів – 3   4-й   4-й  

Загальна кількість годин  

- 120  

Семестр  

1-й  1-й  

Освітний ступінь:  

бакалавр   

Лекції  

 18 годин   6 годин  

Практичні, семінарські  

18 годин  6 годин  

Лабораторні  

    

Самостійна робота  

84 годин  108 годин  

Індивідуальні завдання  

    

Вид контролю:   

екзамен  

3. Передумови для вивчення дисципліни Попередні 

вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:   

попереднє засвоєння дисциплін із ботаніки, метеорології, дендрології, ґрунтознавства  

  

  

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр  Результат навчання  

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 вимог.  

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 7 РН 12 РН 15 

Інтегральна 

компетентність  

+  + + 

ЗК 10  +  + + 

СК 3   + + 

СК 5  +  + + 

  



ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

СК 3. Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.  

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

формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого 

досвіду.  

  

6. Критерії оцінювання результатів навчання  

  

Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид заняття  

 

 

Модуль 1  

 

 

 

Лекції   0,5  18   9  

Практичні заняття   0,5  18   9  

Лабораторні роботи   -  -   -  

Семінарські зняття   -  -   -  

Самостійна робота   0,14 84   12  

Модульна контрольна робота*   10  3   30  

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).  

  

  

Порогові рівні оцінок за результатами навчання   

Шифр  

результату 

навчання  

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів  

(репродуктивний  

рівень)**  

Максимальна  

кількість балів  

(творчий рівень)  

36  60  

РН 15  

Лк 1, Лк 2, Лк 3, Пр 1, Пр 2, Пр 3, МК 1  8  10  

Лк 4, Лк 5, Лк 6, Пр 4, Пр 5, Пр 6, МК 2  8  10  

Лк 7, Лк 8, ЛК 9, Пр 7, Пр 8, Пр 9  10  20  

Лк 10, Ср 1 – 11, МК 3  10  20  

 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. 

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 14. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 30.  

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).  

Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Теоретичні основи фітомеліорацій   

Тема 1. (Т1). Фітомеліорація та її основні напрямки Тема 

2. (Т2). Фактори розвитку ерозійних процесів Тема 3. 

(Т3). Системний підхід у створенні лісомеліоративних 

насаджень різного призначення  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього 

середовища   

Тема 4. (Т4). Проектування системи лісомеліоративних насаджень та 

фітомеліоративних заходів   

Тема 5. (Т5). Агротехніка створення лісових смуг  

Тема 6. (Т6). Протиерозійні лісові насадження  

Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Меліорації насаджень спеціального призначення  Тема 

7. (Т7). Лісомеліоративні насадження спеціального призначення   



Тема 8. (Т8). Економіка захисного лісорозведення   

Тема 9. (Т9). Фітомеліорація пісків  

Тема 10. (Т10). Меліорації гірських ландшафтів  

  

9. Теми лекцій  

№ з/п  Назва теми та її короткий зміст  Кількість годин  

Денна форма  Заочна форма  

МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фітомеліорацій  

1  Фітомеліорація та її основні напрямки  2  0,5  

2  Фактори розвитку ерозійних процесів  2  0,5  

3  Системний підхід у створенні лісомеліоративних 

насаджень різного призначення  
2  0,5  

Змістовий модуль 2. Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього середовища   

4  Принципи проектування мезоландшафтів  2  0,5  

5  Агротехніка створення лісових смуг  2  0,5  

6  Протиерозійні лісові насадження  2  0,5  

Змістовий модуль 3. Меліорації насаджень спеціального призначення  

7  Лісомеліоративні  насадження  спеціального 

призначення  
2  

0,5  

8  Економіка захисного лісорозведення  2  0,5  

9  Фітомеліорація пісків  1  1  

10  Меліорації гірських ландшафтів  1  1  

  Разом  18  6  

  

10. Теми практичних занять   

   

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна  

форма  

заочна 

форма  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фітомеліорацій  

1  Т1  Основні аспекти роботи у програмі RealTime Landscaping 

Architect 2016  

2  0,5  

2  Т2  Вибір об’єкту та ландшафтний аналіз території  2  0,5  

3  Т3  Пошук планувального рішення об’єкту  2  0,5  

Змістовий модуль 2. Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього 

середовища  

4  Т4  Зонування ділянки   2  0,5  

5  Т5  Фітомеліоративні елементи території  2  0,5  

6  Т6  План посадок  2  0,5  

7  Т7  Виконання креслень  2  0,5  

 Змістовий модуль 3. Меліорації насаджень спеціального призначення   

8  Т8  Розробка системи догляду за об’єктом   2  0,5  

9  Т9  Захист та презентація проєктів  1  1  

10  Т10  Залікова робота  1  1  

 Разом:  18  6  



11. Самостійна робота    

  

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна 

форма  

заочна  

форма  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фітомеліорацій  

1  Т1  Характерні особливості лісу як біогеоценозу  6  10  

2  Т2  Взаємозв’язок лісу і середовища  6  10  

3  Т3  Морфологічна, біологічна і лісомеліоративна характеристика 

основних деревних та кущових порід  

8  10  

4  Т4  Основні технологічні аспекти лісовирощування  6  10  

Змістовий модуль 2. Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього середовища  

5  Т5  Агролісомеліоративне районування  6  10  

6  Т6  Несприятливі фактори природного середовища  6  10  

7  Т7  Поняття про полезахисні лісові смуги  8  10  

8  Т8  Розміщення та проектування полезахисних лісових смуг  8  10  

Змістовий модуль 3. Меліорації насаджень спеціального призначення  

9  Т9  Організаційно-господарські протиерозійні заходи  10  10  

10  Т10  Агротехнічні протиерозійні заходи  10  10  

11  Т11  Гідротехнічні протиерозійні заходи  10  8  

Разом:  84  108  

  
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення   

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в аудиторіях.  

  
  

13. Рекомендовані джерела інформації  

  

Основна література  

  

1. Довідник з агролісомеліорації / За ред. П.С. Пастернака. – К.: Урожай, 1998. – 288 с.   

2. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.   

3. Колесниченко М.В. Лесомелиорация с основами лесоводства. – М.: Колос, 1981. – 334 с.   

4. Кучерявий В.П. Урбоекологія. –  Львів: Світ, 1999. – 360 с.   

5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 500 с.   

6. Кучерявий В.П. Фітомеліорація. – Львів: Світ, 2003. – 540 с.  7. Кучерявий В.П. Озеленення 

населених місць. – Львів: Світ, 2005. – 456 с.  

  

Додаткова література  

  

8. Герасименко П.И. Лесная мелиорация. – К.: Выща шк., 1990. – 216 с.   

9. Калінін М.І., Мельник О.С. Теоретичні основи лісових меліорацій. – Львів: Світ, 1991. – 262 

с.   

10. Калінін М.І. Лісові культури і захисне лісорозведення. – Львів: Світ, 1994. – 296 с.   

11. Кучерявый В.А. Природная среда города. –  Львов: В. шк., 1984. –  142 с.  



12. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Системи захисту ґрунтів від ерозії. – К.: 

Златояр, 2004. – 435 с.    

13. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник / За ред. В.Є. Свириденка 
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Інформаційні ресурси   

  

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

тощо) бібліотеки ЖНАЕУ. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ.   

  


