
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«ЛІСІВНИЦТВО» 

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 – 7,0 

Загальна кількість годин – 210 

Рік підготовки, семестр – 6 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

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://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=572 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 13.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Лісівництво є профілюючою дисципліною в підготовці спеціалістів лісового 

господарства. Майбутній спеціаліст повинен глибоко засвоїти природу лісу, закони і 

закономірності його життя, щоб вміло здійснювати свою практичну діяльність у будь-

якій сфері лісогосподарського виробництва. Знання лісівництва потрібні не тільки для 

планування рубок головного користування, переформування чистих одновікових 

деревостанів у змішані різновікові тощо, але й для вирішення питань штучного 

відновлення лісу, лісорозведення та створення захисних лісових насаджень, з метою 

реалізації системи заходів щодо підвищення продуктивності та якості лісових 

насаджень, багатофункціонального ведення лісового господарства і наближеного до 

природи лісівництва. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни - навчити студента поєднувати теоретичні знання з лісівництва 

з умінням вирішувати практичні питання лісового господарства в умовах конкретних 

лісових насаджень. Поряд з цим ставиться мета залучення студентів до науково-

дослідницької роботи при вивченні окремих лісівничий питань. 



В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою, студенти повинні 

знати: 

- світові тенденції розвитку лісознавства і лісівництва; 

- основні лісівничі поняття, компоненти лісу, їх взаємозв'язок; 

- природу лісових насаджень, значення лісів в сучасних умовах для народного 

господарства та завдання лісівництва щодо поліпшення екологічних умов лісових і 

прилеглих територій; 

- вплив екологічних факторів середовища на лісостани; 

- лісову типологію і її значення для ведення лісового господарства; 

- закономірності лісовідновлення, росту і формування лісових насаджень і 

лісозмін; 

- види користування лісом, поділ лісів на категорії захисності та особливості 

ведення лісового господарства в них; 

- основні вимоги та критерії оптимальності майбутніх деревостанів; 

- засади багатофункціонального ведення лісового господарства та 

наближеного до природи лісівництва; 

- системи рубок головного користування, сучасну класифі¬кацію способів 

головних рубок та їх застосування у відповідності з вимогами Правил рубок у рівнинних 

та гірських лісах; 

- природозберігаючі технологічні схеми проведення головних рубок на базі 

сучасної техніки; 

- способи сприяння відновленню лісу, їх використання в умовах України; 

- техніку і технологію переформування чистих одновікових насаджень у 

змішані різновікові; 

- теоретичні основи рубок догляду за лісом, їх види, методи, способи і 

технології проведення у насадженнях різних деревних порід, 

- теорію і практику ландшафтних рубок; 

- способи і технологію хімічного догляду за лісом, види санітарних рубок та 

критерії для призначення дерев до санітарної вирубки; 

- поняття про продуктивність лісу та шляхи її підвищення.  

Після завоєння матеріалу дисципліни студенти повинні навчитися уміти: 

- провести лісівницький опис насадження; 

- виявити успішність природного відновлення; 

- виділити і описати в натурі тип лісорослинних умов, тип лісу, тип 

деревостану; 

- пояснити причини і наслідки зміни деревних порід; 

- назначити спосіб головної рубки у відповідності з Правилами рубок та 

виконати відвід і таксацію ділянки з оформленням необхідних документів; 

- призначити спосіб відтворення лісів, розробити і провести для цього 

комплекс лісівничих та агротехнічних заходів; 

- обґрунтувати і призначити способи поліпшення якісного складу лісів; 

- провести аналіз сучасного стану насадження і зробити прогноз динаміки 

його розвитку; 

- призначити рубки переформування та виконати опис ділянки, зробити відбір 

дерев у рубку з оформленням облікової картки; 

- встановити потребу в рубках догляду, виконати необхідні натурні і 

камеральні роботи з підготовки ділянок до проведення рубок догляду; 

- запроектувати виконання реконструктивної і ландшафтної рубок; 

- здійснювати огляд місць рубок та складати акт про якість виконання рубок 

та стан очистки ділянок. 

 



Компетентності згідно освітньої програми: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний 

досвід ведення лісового господарства. 

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

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

матеріалів. 

 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 42 10 

Практичні / лабораторні 42 14 

Самостійна робота 126 186 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний та змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle або Google 

Classroom).   

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1.  

1 Т1 Завдання лісівництва та основні принципи його організації. 1 0,25 

2 Т2 Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового 

господарства. 
6 0,75 

3 Т3 Спеціальне використання лісових ресурсів. Суцільні рубки. 6 1,25 

4 Т4 Поступові рубки. 3 1,25 

5 Т5 Вибіркові рубки. 3 1,25 

6 Т6 Комбіновані та інші види рубок головного користування. 2 0,5 

7 Т7 Очистка місць рубок. 4 0,5 

8 Т8 Технологія і механізація РГК. 3 1 

Змістовий модуль 2. 

9 Т9 Теоретичні основи догляду за лісом. 3 0,5 

10 Т10 Загальна характеристика рубок догляду за лісом. 5 1 

11 Т11 Організаційно-технічні показники рубок догляду. 5 0,5 



12 Т12 Особливості проектування рубок догляду. 4 0,25 

13 Т13 Хімічний догляд за лісом. 2 0,8 

14 Т14 Підвищення продуктивності та якості лісу. 2 0,5 

15 Т15 Рубки переформування і рубки пов'язані з реконструкцією. 7 2,5 

Змістовий модуль 3. 

16 Т16 Санітарні рубки. 10 2,5 

17 Т17 Лісовідновні рубки. 7 2 

18 Т18 Ландшафтні рубки. 5 1,5 

19 Т19 Інші заходи з формування й оздоровлення лісів. 6 1 

Разом: 84 24 

 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру 60 

екзамен –40 

Лекції 0,5 бала за 1 заняття,  

Практичні – 1,5 бала за 1 заняття 

10 

32 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) 

100 балів (50 – правильність, 10 – 

якість оформлення, 40 - захист). 

Курсова робота перевіряється на 

доброчесність (плагіат), до захисту 

допускаються роботи, які мають 

запозичення не більш як 50 %. 

Умови допуску до підсумкового контролю 
Здобування мінімальної кількості балів 

– 36, здача курсової роботи 

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:  

Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 

можливостей. 

Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог. 

Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

 



7. Пререквізити 
Для вивчення лісівництва студенти повинні оволодіти знаннями із таких 

дисциплін: 

 ботаніка;  

 фізіологія рослин;  

 лісознавство; 

 екологія; 

 лісова метеорологія; 

 ґрунтознавство;  

 дендрологія;  

 лісова селекція та генетика; 

 геодезія;  

 механізація лісогосподарських робіт. 

 

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 32 бали. На лекціях студент в разі присутності отримує 0,5 бала 

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 (+21 бал), на практичних також 1 бал за 

заняття (+21 бал). 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, а також при захисті курсової роботи він 

допускається до здачі екзамену, який проходить усно. 

 

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

системи «Лісовпорядник», яка встановлена в комп’ютерному класі кафедри, а також 

інформаційної бази реєстру лісорубних квитків https://lk.ukrforest.com/. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Погребняк П.С. Общее лесоводство. 2-е переработаное изд.М.: Колос, 1968.-440 с. 

2. Погребняк П.С. Основи лесной типологии, 2-е испр. и доп.изд. - К: АН УССР, 1955. 
- 455 с. 

3. Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. - Чернівці: 

Зелена Буковина, 2001. - 354 с. 

4. Горшенин Н. М. Лесоводство / Н. М. Горшенин, А. И. Швиденко // Львов: Вища 
школа, 1977. - 302 с. 

5. Довідник господаря лісу // Книга І нормативні документи / під редакцією  М.І. 

Кочетигова – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. - 752 с. 
6. Краснов В. П. Атлас рослин-індикаторів та типів лісорослинних умов Українського 

Полісся / В. П. Краснов, О. О. Орлов, М. М. Ведмідь // Новоград-Волинський: «НОВОград», 2009. 

– 488 с. 
7.  Лісовий кодекс України / Офіц.вид.: Із змінами та допов. станом на 15 берез. 2007 

р. / м-во юстиції України.-К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – С. 133-194. 

8. Мелехов И. С. Лесоведение. Учебник для вузов / И. С. Мелехов // М.: Лесная 

промышленность, 1980. - 408 с. 



9. Правила рубок головного користування. - К., 2009. - 12 с. 

10. Свириденко В.Є. Лісівництво / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок // К.: 

Арістей, 2004. - 544 с. 
11. Свириденко В. Є. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник / В. Є. 

Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок // К.: Арістей, 2006. - 416 с. 

12. Белов СВ. Лесоводство. Учебн. пособ. для вузов. - M.: Лесная промышленность, 
1983. - 325с. 

13. Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований. 2-е испр. и доп. изд. - 

К.: Урожай, 1967. - 388 с. 

14. Воробьев Д.В. Типы лесов Европейской части СССР. - К.: АН УССР, 1953.-451 с. 
15. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них. М.: Лесная промышленность, 1966. 

- 224 с. 

16. Морозов Г.Ф. Учение о лесе. 7 е ИЗД. М.-Л.: Гослесбумиздат, 1949. - 456 с. 
17. Погребняк П.С Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. - К.: Наук, думка, 

1993. - 496 с. 

18. Правила відтворення лісів. - К.: КМ України, 2007. - 6 с. 

19. Правила поліпшення якісного складу, формування і оздоровлення лісів. - К.: КМ 
України, 2007. -8 с. 

20. Санітарні правила в лісах України. - К.: КМ України, 1995.- 19 с. 
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