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ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 
Силабус дисципліни 

«Лісова пірологія» 
 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 
Кафедра загального 

лісівництва 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 205 «Лісове господарство» 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 4-й рік, 7-й семестр 

Компонент освітньої програми: варіативна 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) к.с.-г.н., доцент Климчук О.О. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-zl/m-chief-zl 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-067-19-20-193 

e-mail: OleksandraKlymchuk@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2244 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

13.00 до 17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Навчальна дисципліна «Лісова пірологія» вивчається у вищих навчальних закладах 

з метою формування у студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» знань про 

виникнення пожежі, пожежі у лісі та вміння запобігти виникненню пожеж на лісовій 

ділянці. Вивчення дисципліни «Лісова пірологія» базується на знаннях метеорології, 

охорони праці, лісознавства, лісових культур та інших навчальних дисциплін, отриманих 

студентами при освоєнні навчальних програм освітнього рівня «бакалавр», а програма 

дисципліни «Лісова пірологія» передбачає вивчення особливостей професійної діяльності 

майбутніх фахівців у лісовій галузі. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами практичних навичок з 

організації охорони лісів від пожеж, пожежної профілактики, гасіння пожеж у лісі, а 

також в умінні використовувати позитивну роль вогню під час ведення лісового 

господарства. А також навчити фахівця лісового господарства на науковій основі розуміти 

природу лісових пожеж та організовувати їх попередження, ліквідації негативних 

наслідків використовування позитивної ролі вогню у лісовому господарстві.  

Дисципліна «Лісова пірологія» закладає базу знань у студентів для подальшого 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-zl/m-chief-zl
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-zl/m-chief-zl


набуття загальних та фахових компетенцій: 

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 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні  заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 18 6 

Самостійна робота 84 108 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

6
. 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Наукові основи лісової пірології 

1 Т 1 Актуальність проблеми та значення охорони лісів від пожеж  4 1 

2 Т 2 Основи теорії горіння та особливості горіння в лісі 6 2 

3 Т 3 Природа лісових пожеж 6 2 

4 Т 4 Погодні умови та пожежна небезпека 4 1 

Змістовний модуль 2. Охорона лісів від пожеж 

5 Т 5 Охорона лісів від пожеж 6 2 

6 Т 6 Засоби зв’язку та регламент роботи лісопожежних служб 6 2 

7 Т 7 Гасіння лісових пожеж 2 1 

8 Т 8 Лісопожежна стратегія і тактика.  2 1 

Разом: 36 12 
 

 

 

 

 

 

 



6.1. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої 

освіти 

Відвідування лекцій – 1 бал 

Практичні – 2 бали за 1 заняття 

Реферат – 5 балів 

Реферат із презентацією – 10 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 

Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання залік за 100-бальною шкалою оцінювання 

 
7. Результати навчання 

Програмні результати навчання з навчальної дисципліни «Лісова пірологія»: 

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 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

8. Пререквізити 

Навчальна дисципліна «Лісова пірологія» вивчається студентами спеціальності 205 

Лісове господарство у 7 семестрі і базується на  знаннях, які вони набули вивчаючи хімію, 

метеорологію, основи фахової підготовки, лісознавство, лісівництво, механізацію 

лісогосподарських робіт. 

 

9. Політики дисципліни 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою 

вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за 

поточний контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та 

практичних заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання 

навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за 

результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується 

як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах 

рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 



10. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, виконання тестових 

завдань у Google Forms. 

 

11.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Швиденко А.Й. Лісова пірологія. К.: 

Агропромвидав України. 1999. 172 с.  

2. Свириденко В.Є., Киричок Л.С., Бабіч О.Г. Практикум з лісівництва: Навчальний 

посібник. К.: Арістей. 2008. 416 с.  

3. Горшенін Н.М., Диченков Н.А., Швиденко А.Й. Лесная пирология. Львов: Вища 

шкоа. 1981. 160 с.  

4. Лісова пірологія : підручник / за ред. Зібцева. Корсунь-Шевченківський : ФОП 

Гаврищенко В. М., 2016. 331 с. 

Додаткова 

1. Арцыбашов П.С. Тушение лесных пожаров искусственно вызываемыми 

осадками из облаков. М.: Л сен. пром-сть. 1973. 88 с. 

2. Голдаммер Й.Г. Пожары Евразии в системе охраны природы: достижения в 

использовании предписанных выжиганий в области охраны природы, управления 

ландшафтами, лесным хозяйством и углеродом в умеренно-бореальной зоне Европы и 

странах юго-восточной Европы, на Кавказе, в центральной и северо-восточной Азии. 

Пожары в лесных экосистемах Сибири : материалы Всероссийской конференции с 

международным участием. Красноярск : ИЛ СО РАН. 2008. С. 13-15.  

3. Ершов Д.В. Оценка риска возникновения пожаров от молний по данным 

грозопеленгации. Пожары в лесных экосистемах Сибири: материалы Всероссийской 

конференции с международным участием. Красноярск : ИЛ СО РАН, 2008. С. 52–53.  

4. Вараксин Г.С. Технология выращивания пожароустойчивых культур хвойных 

видов. Пожары в лесных экосистемах Сибири: Материалы Всероссийской конференции с 

международным участием. Красноярск : ИЛ СО РАН. 2008. С. 208–210. 

5. Брушлинский Н.Н. Мировая пожарная статистика. Пожарное дело. 2008. №7. 

С.38–41.  

6. Зібцев С. Інноваційні технології в охороні лісів від пожеж. Лісовий і 

мисливський журнал. 2014. № 4. С. 16-17. 

7. Краснов В.П., В.І. Ткачук, О.О. Орлов. Довідник спеціаліста лісового 

господарства. Житомир – Новоград-Волинський: НОВОград. 2013. 436 с. 

8. Червоний, В. О. Профілактичні та запобіжні протипожежні заходи, а також 

локалізація та ліквідація лісових пожеж. Надзвичайна ситуація. 2010. № 9. С. 43-45. 

Інформаційні ресурси 

1. 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). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та  



 


