
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

  

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

  
  

Силабус дисципліни «Фітомеліорація»  

  

1. Профіль дисципліни  

  

  

  

  

  

Кафедра лісівництва, лісових 

культур та таксації  

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: вибіркова  

Цикл підготовки: професійний Мова 

викладання: українська  

  

2. Інформація про викладача  

Викладач (-і)  к.с.-г.н., доцент Марков Ф.Ф.  

Профайл викладача(- 

ів)  
https://bit.ly/2QU6Fgb  

Контактна інформація  
моб. тел. +38-096-900-13-62 e-

mail: lgfznaeu@gmail.com  

Сторінка курсу в 

Moodle  
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2090  

Консультації  
Онлайн консультація через TeamLink, Viber щовівторка з  

14.00 до 17.00  

  

3. Анотація до дисципліни  

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.    

  



4. Мета та цілі дисципліни  

Мета дисципліни – полягає у вивченні закономірностей формування 

біогеоценотичного покриву природних територій та теоретичних основ оптимізації 

екосистем.  

Цілі курсу та компетентності,  на формування яких націлена дисципліна  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.  

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  

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна 

форма  

заочна  

форма  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фітомеліорацій  

1  Т1  Фітомеліорація та її основні напрямки  2  0,5  

2  Т2  Фактори розвитку ерозійних процесів  2  0,5  

3  Т3  Системний підхід у створенні лісомеліоративних насаджень 

різного призначення  
2  0,5  

Змістовий модуль 2. Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього середовища  

4  Т4  Проектування системи лісомеліоративних насаджень та 

фітомеліоративних заходів  
2  0,5  

5  Т5  Агротехніка створення лісових смуг  2  0,5  

6  Т6  Протиерозійні лісові насадження  2  0,5  

Змістовий модуль 3. Меліорації насаджень спеціального призначення  

7  Т7  Лісомеліоративні насадження спеціального призначення  2  0,5  

8  Т8  Економіка захисного лісорозведення  2  0,5  

9  Т9  Фітомеліорація пісків  1  1  

10  Т10  Меліорації гірських ландшафтів  1  1  

Разом:  18  6  



  

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  

  

5.4. Система оцінювання та вимоги  

Загальна система оцінювання дисципліни  
Участь у роботі впродовж 

семестру/іспит – 60/40  

Вага кожної активності здобувача вищої освіти   

Відвідування лекцій – 1 бал 

Практичні – 1 бал за 1 заняття  

Модульні контрольні роботи – по 10 

балів  

Презентація реферату – 12 балів 

Захист проєкту – 15 балів  

Вимоги до курсової роботи (проєкту)  –  

Умови допуску до підсумкового контролю  36 балів  

Критерії оцінювання  залік за 40-бальною шкалою 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 

100бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів.  

  

 

 

 

 



6. Результати навчання  

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.  

  

  

7. Пререквізити  

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, 

метеорології, дендрології, загальної екології, ґрунтознавства, геодезії.  

  

8. 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.  

  

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

завдань у Google Forms, використання комп’ютерної програми RealTime Landscaping  

Architect.  

  

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни  
  

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.   

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.   

  

Викладач                               Ф. Ф. Марков                                 
  

Гарант освітньої програми           В. М. Турко                         
  

  

В.о. декана факультету           А. В. Вишневський                   
  

  

  

  

Силабус затверджений на засіданні кафедри Протокол 

№ 1 від “27 ” серпня 2020 р.  

  

Завідувач кафедри                Ю. В. Сірук               
  
  

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету  

Протокол № 1 від “31 ” серпня 2020 р.  

  

Голова НМК факультету            О. Л. Кратюк                           


