
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«Соціальне лісівництво» 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра таксації лісу та 

лісовпорядкування 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: 205 Лісове господарство 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, 4 курс; 8-й семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) к.с-г.н., доцент Турко В. М. 

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

about-tll/m-sklad-tll/m-turko-vasil-mikolajovich 

Контактна інформація 

Турко В. М. 

моб. тел. +38-067-273-94-72, +38-097-723-97-64 

e-mail: turkovas@icloud.com 

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

Консультації 

Турко В. М. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

10.00 до 12.00 

 
 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Соціальне лісівництво» буде корисна майбутнім фахівцям 

лісового господарства котрі набувши знання із фахових та професійних дисциплін, 

здобуваючи освітній ступень бакалавр, повинні осягнути знання та бачення, своєї 

майбутньої професії. Повинні розуміти значення лісового господарства для довкілля та 

економіки країни. Знати, вміти та комунікувати із гілками влади держави. Завдання 

навчальної дисципліни створити  світогляд до самореалізацію себе, як студента, так і 

майбутнього фахівця. Курс спрямований на комплексне вивчення галузі лісового 

господарства, значення лісу, впливу органів законодавчої влади, соціуму на розвиток 

галузі та розумінні в управлінні принципу “ліс-соціум”. Курсом передбачено вивчення 

досвіду ведення лісового госпарства регіону, напрямів розвитку галузі та збереження 

цілісності лісових екосистем. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Основною метою предмету Соціальне лісівництво є закріпити набуті знання 

студентами за специфікою галузі, та є професійною дисципліною у системі підготовки 

фахівців лісового господарства. Дисципліною передбачено осягнути значення лісових 

екосистем, галузі господарювання,  громад та соціуму до прийняття управлінського 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-tll/m-sklad-tll/m-turko-vasil-mikolajovich
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рішення. Знаючи нормативні документи, увіти знаходити консенсус із громадами щодо 

правильного використання лісових ресурсів. 

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. 

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 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

повна 

заочн

а 

форм

а 

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 

 

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 

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 

 



 
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 

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 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/залік 

– 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  
 
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 
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.  
 

7. 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. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі). Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

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. 

 
 



8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, виконання тестових 

завдань у Google Forms. 

 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Основна 

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: 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 
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