
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Силабус дисципліни 

«ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

1. Профіль дисципліни 
Кафедра лісівництва, 

лісових культур та 

таксації 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 205 «Лісове господарство» 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 7 

Компонент освітньої програми: варіативна 

Цикл підготовки:  професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Сірук Юрій Вікторович 

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-tll/m-chief-tll 

Контактна інформація 0934425985, Qarpofor@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2159 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 13.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Дисципліна складається з інформації стосовно таксаційного вивчення, побудови, 

ландшафтної реконструкції та експлуатації лісопарків. Вивчення дисципліни закладає 

основу для отримання знання та вміння структури та ведення лісопаркового господарства 

в умовах різних рекреаційних навантажень. 

Об’єктом є лісопаркові масиви та інформаційні джерела стосовно створення 

лісопарків, їх ландшафтної структури та видового складу, оцінки їх стану в процесі 

рекреації. 

Предметом  є вивчення відмінностей лісопарків від лісових біоценозів, методики 

опису їх породного складу, біологічного та ландшафтного різноманіття, аналіз 

прогресивних методів експлуатації лісопарків. 

Основним завданням є впровадження науково обґрунтованих технологій 

створення, творчої реконструкції та раціонального рекреаційного використання 

лісопарків. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни – "Лісопаркове господарство" при підготовці фахівців 

спеціальності "Лісове господарство" є теоретична та практична підготовка навиків 

організації та ведення господарства в зелених зон міст і лісопарках зокрема, як однієї з 

важливих складових лісового господарства. 

Завдання дисципліни – дати теоретичні знання в галузі проектних, будівельних 

та експлуатаційних робіт при формуванні та експлуатації лісових ландшафтів в 

лісопарках і зелених зонах міст. 



Компетентності: 

– Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

– Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку 

на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

– Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення 

сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання. 

– Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи. 

– 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. 

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 та змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).   

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. 

1 Т1 
Поняття про лісопарки. Лісопарковий ландшафт як основна 

одиниця просторової організації території лісопарку 
4 1 

2 Т2 
Негативний вплив рекреаційного навантаження на лісові 

насадження 
4 1 

3 Т3 Функціональне призначення окремих частин приміських лісів 4 1,5 

4 Т4 Рекреаційні показники лісопарків та особливості їх визначення 4 2 

Змістовий модуль 2. 

5 Т5 
Стадії проектування. Об’ємно-просторова організація 

лісопарків 
4 1 

6 Т6 Основні методи будівництва лісопарків 4 1 

7 Т7 
Лісогосподарські заходи щодо оптимізації рекреаційного 

лісокористування 
4 2 

8 Т8 
Особливості рубок формування ландшафтів різного породного 

складу 
4 1,5 

9 Т9 Благоустрій територій лісопарків 4 1 

Разом: 36 12 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру 60 

екзамен –40 

Лекції 1 бал за заняття,  

Практичні – 3 бали за 1 заняття 

9 

27 

Вимоги до курсової роботи (проєкту)  

Умови допуску до підсумкового контролю 
Здобування мінімальної кількості балів 

- 36 

Критерії оцінювання  

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 
У процесі викладання дисципліни у студента мають бути сформовані наступні 

навики і вміння:  

Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових 

насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної діяльності. 

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. 

7. Пререквізити 
Здобувач вищої освіти повинен володіти компетентностями, здобутими при вивченні 

наступних дисциплін: 

 Лісознавство 

 Ландшафтна архітектура 

 Озеленення населених місць 

 Декоративна дендрологія, Дендрологія  

 Рекреаційне лісівництво, Лісівництво 

 Ландшафтна таксація, Лісова таксація 

 Геоінформаційні системи в лісовому господарстві 

8. Політики дисципліни 
При поточному оцінюванні головним критерієм є правильне виконання практичних 

робіт, зарахування яких відбувається шляхом усного захисту (демонстрування результату 

і відповідь на контрольні запитання). При виконанні практичних робіт без захисту студент 

може отримати максимум 27 балів. На лекціях студент в разі присутності отримує 1 бал на 

заняття, при дистанційному навчанні – для здобуття балів потрібно дати відповідь на 

контрольні питання в системі Moodle. Максимальна кількість балів при модульному 

контролі становить 15. Модульний контроль відбувається шляхом тестування. У разі 

активності студентів на лекціях та практичних заняттях для їх мотивації вони можуть бути 

додатково оцінені: на лекції 1 бал за заняття (+9 балів), на практичних  4 бали за заняття 

(+36 балів). У разі захисту практичних робіт та активності на лекціях студент підсумкова 

оцінка ставиться на основі поточної. При умові, якщо студент набирає при поточному 

оцінюванні 36 балів і більше, він допускається до здачі екзамену, який проходить усно. 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Для виконання практичних робіт передбачається застосування геоінформаційних 

систем «Лісовпорядник» і «QGIS», які встановлені в комп’ютерному класі кафедри. 



10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Агальцева В.А. Основы лесопаркового хозяйства. – М. Моск. гос. Унив., 

2008. – 213 с.  

2. Атрохин В.Г., Курамшин В.Я. Ландшафтное лесоводство. - М: Экология, 

1991.-176 с. 

3. Белов СВ. Лесоводство. - М.: Лесн. пром-сть, 1983. - 352 с. 

4. Генсирук С.А., Нижник М.С., Возняк P.P. Рекреационное использование 

лесов. - К.: Урожай, 1987. - 248 с. 

5. Курамшин В.Я. Ведение хозяйства в рекреационных лесах. - М.: 

Агропромиздат, 1988. - 234 с. 

6. Кучерявый В.А. Зеленая зона города. - Киев: Наукова думка, 1981. -246 с. 

7. Ландшафтная таксация и формирование насаждений прогородпых зон. - Л.: 

Стройиздат, 1977. - 224 с. 

8. Пронин М.И. Лесопарковое хозяйство. -М.: Агропромиздат, 1990. - 176 с. 

9. Родичкин П.Д. Строительство лесопарков в СССР. - М.: Лесн. пром-сть, 1972. 

-304 с.  

10.  Хайретдинов А.Ф. Повышение продуктивности рекреационных лесов 

Южного Урала. - Уфа: Башкир, из-во, 1990. - 280 с. 

Викладач                                                                                      Ю.В. Сірук  

Гарант освітньої програми                           В.М. Турко 

В.о. декана факультету                 А.В. Вишневський 

 

Силабус затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від “27” 08  2020 р. 

Завідувач кафедри ___________ _________ Ю.В. Сірук 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету зі спеціальності 205 Лісове господарство 

Протокол № 1 від “_31_”серпня  2020 р. 

Голова НМК ___________ ______ О.Л. Кратюк 

 


