
 

Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ЛІСІВНИЦТВА, ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ТА 

ТАКСАЦІЇ ЛІСУ 
  

  

  

  

  

  

Експлікаційні форми навчальних програм  

 дисциплін вибіркової компоненти 

 для студентів спеціальності 205 Лісове господарство 

 освітнього ступеня бакалавр 
  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Природозаповідна справа 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Природозаповідна справа 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

Усвідомлення необхідності переходу на збалансоване 

співвідношення земель природнозаповідного фонду з 

іншими категоріями лісових земель і визнання його 

обов’язковою складовою сталого розвитку держави;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

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 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

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

кормової бази. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Науково-теоретичні засади заповідної справи 

Тема 1. (Т1). Поняття заповідної справи  

Тема 2. (Т2). Історія заповідної справи  

Тема 3. (Т3). Категорії природно-заповідних територій  

Тема 4. (Т4). Правові основи заповідної справи  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Організація заповідної справи в Україні   

Тема 5. (Т5). Проектування і створення заповідних територій   

Тема 6. (Т6). Охорона навколишнього середовища на заповідних територіях  



Тема 7. (Т7). Екологічна мережа   

Тема 8. (Т8). Наукові дослідження на заповідних територіях   

Тема 9. (Т9). Використання територій ПЗФ  

Тема 10. (Т10). Відповідальність за порушення правил охорони на заповідних територіях  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Аерокосмічні методи в лісовому господарстві 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Аерокосмічні методи в лісовому господарстві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

 

Викладач к.с.-г.н., доцент Сірук Юрій вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників 

дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Вступ. Роль і місце дистанційних методів у геомоніторингу. Світовий фонд 

космічних знімків. Технології попередньої обробки даних ДЗЗ 24 2 4 18  

Тема 2. Тематичне оброблення даних ДЗЗ. Методи керованої та некерованої класифікації 

26 2 4 20 

 Тема 3. Концепція вегетаційних індексів. Визначення змін за різночасовими 

аерокосмічними знімками. Методики розпізнавання об’єктів за знімками надвисокої роздільної 

здатності 

Тема 4. Дослідження рослинного покриву дистанційними методами. Дешифрування 

аерокосмічних знімків з метою моніторингу земельних ресурсів. 

Тема 5. Застосування даних ДЗЗ для визначення метеорологічних, актинометричних та 

гідрологічних показників. Дешифрування природних і антропогенних ландшафтів. Моніторинг 

несприятливих природних явищ та негативних наслідків господарської діяльності 
Результати оцінювання (форми, критерії) 



Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дистанційне зондування землі 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Дистанційне зондування землі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

 

Викладач к.с.-г.н., доцент Сірук Юрій вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників 

дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Фізичні основи дистанційного зондування Землі  

Тема 1.1. Принципи академічної доброчесності. Дистанційне зондування Землі  

Тема 1.2. Розвиток ДЗЗ в Україні та перспективи розвитку  

Тема 1.3. Фізична сутність дистанційного зондування Землі  

Тема 1.4. Багатозональна фотозйомка  

Тема 1.5. ДЗЗ за допомогою аерофотознімання  

Тема 1.6. ДЗЗ за допомогою космічних зйомок  

Тема 1.7. Методи ДЗЗ  

Змістовий модуль 2. Інтерпретація матеріалів ДЗЗ  

Тема 2.1. Використання WEB - технологій в ДЗЗ  

Тема 2.2. Візуальні методи дешифрування зображень  

Тема 2.3. Автоматизоване дешифрування зображень 

 Тема 2.4. Автоматизоване виділення і класифікація обєктів на космічних зображеннях  



Тема 2.5. Оцінка фітомаси лісів з використанням матеріалів ДЗЗ  

Тема 2.6.Дистанційна оцінка якісного стану рослинності на міських територіях 

 Тема 2.7. Охорона, відтворення та раціональне використання лісових ресурсів  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лісова картографія 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Лісова картографія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

 

Викладач к.с.-г.н., доцент Сірук Юрій вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників 

дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Вступ до картографії 

Тема 2. Карта та її властивості. Класифікація карт 

Тема 3. Математична основа карти. Елементи карти. Масштаби карт 

Тема 4. Загальна теорія картографічних проекцій. Теорія спотворень 

Тема 5. Картографічне зображення, додаткові дані і допоміжне оснащення 

Тема 6. Основи проектування і складання картографічних творів 

Тема 7. Основи сучасної технології створення карт 

Тема 8. Картографія і геоінформатика 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Фітомеліорація 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Фітомеліорація 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

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. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Теоретичні основи фітомеліорацій Тема 1. 

(Т1). Фітомеліорація та її основні напрямки Тема 2. (Т2). Фактори розвитку ерозійних процесів 

Тема 3. (Т3). Системний підхід у створенні лісомеліоративних насаджень різного призначення 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Лісомеліоративні насадження в оптимізації навколишнього 

середовища Тема 4. (Т4). Проектування системи лісомеліоративних насаджень та 

фітомеліоративних заходів Тема 5. (Т5). Агротехніка створення лісових смуг Тема 6. (Т6). 

Протиерозійні лісові насадження Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Меліорації насаджень спеціального 

призначення Тема 7. (Т7). Лісомеліоративні насадження спеціального призначення Тема 8. (Т8). 

Економіка захисного лісорозведення Тема 9. (Т9). Фітомеліорація пісків Тема 10. (Т10). 

Меліорації гірських ландшафтів 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Соціальне лісівництво 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Соціальне лісівництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

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, 

організаційноуправлінську 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. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовний модуль 1: Загальне значення лісових ресурсів у народному господарстві 

Тема 1. Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни 

Тема 2. Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Тема 3. Соціальні засади лісової політики 

Тема 4. Розвиток лісокористування та форм власності на ліс 

Змістовний модуль 2. Інформаційна і комунікаційна робота з громадськістю у лісовому і 

мисливському господарстві 

Тема 5. Інформаційні та комунікаційні процеси у лісовому і мисливському господарстві 

Тема 6. Форми та методи роботи з громадськістю. Нормативно-правова база України у 

сфері інформації, комунікації та зв'язків з громадськістю 

Тема 7. Рекреаційний вплив на ліс. Стадії рекреаційної дигресії лісу.  

Тема 8.Лісові та лісопаркові ландшафти 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Рекреаційне лісівництво  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Рекреаційне лісівництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

;. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, 

теорії та принципи ведення лісового і мисливськогогосподарства для вирішення завдань 

професійної діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Основні поняття, мета і завдання навчальної дисципліни. 

Тема 2. Ліс - об'єкт взаємодії людини і природи 

Тема 3. Морфологія лісу. 

Тема 4. Розвиток лісокористування та рекреаційного використовування лісових ресурсів. 

Тема 5. Народногосподарське та соціальне значення лісів. 

Тема 6. Вплив рекреації на ліс. 

Тема 7. Стадії рекреаційної дигресії лісу. 

Тема 8.Лісові та лісопаркові ландшафти 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лісопаркове господарство  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісопаркове господарство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Сірук Юрій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, 

теорії та принципи ведення лісового і мисливськогогосподарства для вирішення завдань 

професійної діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Основні поняття про лісопарк. Головні компоненти лісопарку 

Тема 1 (Т1). Поняття про лісопарки. Лісопарковий ландшафт як основна одиниця просторової 

організації території лісопарку Тема 2 (Т2). Негативний вплив рекреаційного навантаження на 

лісові насадження. Тема 3 (Т3).. Функціональне призначення окремих частин приміських лісів 

Тема 4 (Т4).. Рекреаційні показники лісопарків та особливості їх визначення Змістовий модуль 2 

(ЗМ2). Проектування і будівництво лісопарків Тема 5 (Т5). Стадії проектування. Об’ємно-

просторова організація лісопарків Тема 6 (Т6). Основні методи будівництва лісопарків. Тема 7 

(Т7). Лісогосподарські заходи щодо оптимізації рекреаційного лісокористування. Тема 8 (Т8). 

Особливості рубок формування ландшафтів різного породного складу. Тема 9 (Т9). Благоустрій 

територій лісопарків 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лісова пірологія  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Лісова пірологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Климчук Олександра Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Наукові основи лісової пірології Тема 1 (Т1). Актуальність 

проблеми та значення охорони лісів від пожеж Тема 2 (Т2). Основи теорії горіння та особливості 

горіння в лісі Тема 3 (Т3). Природа лісових пожеж Тема 4 (Т4) Погодні умови та пожежна 

небезпека Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Охорона лісів від пожеж Тема 5 (Т5). Охорона лісів від 

пожеж Тема 6 (Т6) Засоби зв’язку та регламент роботи лісопожежних служб Тема 7 (Т7). Гасіння 

лісових пожеж Тема 8 (Т8). Лісопожежна стратегія і тактика. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Організація охорони лісів від пожеж  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Організація охорони лісів від пожеж 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Основи теорії горіння і особливості в лісі; - смисл пожежної небезпеки в лісі та причини 

(фактори), що її викликають;  

Класифікація лісових пожеж та наслідки їх впливу на життя лісу; 

 Методи прогнозування небезпеки в лісі;  

Зміст протипожежних заходів в лісі;  

Регламентація роботи лісопожежних служб в залежності від ступеню пожежної небезпеки за 

умовами погоди; 

Способи (техніка) тушіння різних видів лісових пожеж; 

Техніка безпеки при гасінні лісових пожеж; 

Застосування найновіших засобів в боротьбі з лісовими пожежами. 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  



ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Моніторинг лісових пожеж  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Моніторинг лісових пожеж 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей 

їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та нормативно-

довідкових матеріалів. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Турко Василь Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур  та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Загальні положення організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових 

пожеж. 

Основні види лісових пожеж та їх характеристика. 

Тактика боротьби з лісовими пожежами. 

Особливості гасіння різних видів лісових пожеж. 

Організація взаємодії авіації з наземними силами та засобами, порядок її забезпечення у 

період підготовки до пожежогасіння. 

Організація взаємодії авіації та її забезпечення під час виконання авіаційних робіт з гасіння 

лісових пожеж. 

Організація управління діями авіації під час гасіння лісових пожеж. 

Організація зв’язку під час виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Організація підготовки та виконання польоту екіпажу вертольота Мі-8МТ з ВЗП для 

виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Заходи безпеки під час виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Аналіз результатів виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Агротехніка зеленого будівництва 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Агротехніка зеленого будівництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями 

для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

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

кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. (Т1). Посадка дерев і чагарників та догляд за ними 

Тема 2. (Т2). Діагностика стану зелених насаджень і догляд за ними 

Тема 3. (Т3). Діагностика стану зелених насаджень і догляд за ними  

Тема 4 (Т4) Догляд за грунтом і кореневими системами дерев 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2).  

Тема 4. (Т4). Догляд за посадками 

Тема 6. (Т6). Формування дерев і чагарників  
Тема 7. (Т7).  Догляд за живоплотами та в’юнкими рослинами 

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Будівництво та експлуатація садово-паркових 

об’єктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Розрізняти садово-паркові об'єкти різного 

функціонального призначення. 

Викладач  к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

РН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Організація виробничих робіт 

 Тема 1. (Т1). Організація виробничих робіт 

 Тема 2. (Т2). Підготовка території до посадок   

Тема 3. (Т3). Будівництво доріжок і майданчиків  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Будівництво інженерних споруд  

Тема 4. (Т4). Будівництво водойм і водотоків  

Тема 5. (Т5). Влаштування освітлення  

Тема 6. (Т6). Скельні гірки  

Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Будівництво об’єктів зеленого будівництва 

Тема 7. (Т7). Сади на дахах  

Тема 8. (Т8). Огорожі. Малі архітектурні форми. Влаштування сходів і підпірних стін  

  Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Газони 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Газони 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями 

для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи газонознавства  

Тема 1. (Т1). Вступ. Введення у газонознавство 

Тема 2. (Т2). Класифікація і значення газонів  

Тема 3. (Т3). Еколого-біологічна характеристика газонних трав  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Проектування та створення газонів 

Тема 4. (Т4). Технології створення газонів 

Тема 5. (Т5). Технології влаштування зрошувальних систем  

 Тема 6. (Т6).  Догляд за газонами  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Квітникарство 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Квітникарство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями 

для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади заповідної справи 

Тема 1. (Т1). Квітникарство як галузь рослинництва, його завдання та перспективи розвитку 

Тема 2. (Т2). Організація території квіткового господарства 

Тема 3. (Т3). Обігрів закритого грунту і види обігріву 

Тема 4 (Т4) Середовище та управління ним. Регулювання режимів. 

Тема 5 (Т5) Види садових земель та їх приготування 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Технології вирощування та біологічні особливості квітів  

Тема 5. (Т5). Будова квітникових і декоративно - листяних рослин 

Тема 6. (Т6). Способи розмноження декоративних рослин відкритого і закритого грунту 

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ландшафтна архітектура 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ландшафтна архітектура 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Використовувати сучасні комп'ютери та периферію 

для отримання аналізу та видачі просторово 

пов'язаної інформації про садово-паркових об’єктів 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

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

кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1 (М1). Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Ландшафтні основи архітектурного мистецтва  

Тема 1. (Т1). Історія ландшафтної архітектури  

Тема 2. (Т2). Предмет, завдання та поняття ландшафтної архітектури  

Тема 3. (Т3). Ландшафт та його компоненти   

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Методика ландшафтного проектування об’єктів різних типів   

Тема 4. (Т4). Принципи проектування мезоландшафтів 

 Тема 5. (Т5). Формування комфортного середовища засобами ландшафтної архітектури  

Тема 6. (Т6). Водойми як елементи ландшафтної архітектури 

 Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Архітектурно-ландшафтна організація об’єктів ландшафтної 

архітектури   



Тема 7. (Т7). Архітектурно-ландшафтна організація житлових районів і мікрорайонів  Тема 8. 

(Т8). Особливості архітектурно-ландшафтного організації і озеленення лікарень різного профілю  

Тема 9. (Т9). Квітково-декоративне оформлення міських територій і вертикальне озеленення  

Тема 10. (Т10). Топіарне мистецтво  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ландшафтний дизайн 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ландшафтний дизайн 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Використовувати сучасні комп'ютери та периферію 

для отримання аналізу та видачі просторово 

пов'язаної інформації про садово-паркові об’єкти; 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

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

кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дизайну ландшафту 

Тема 1. (Т1). Вступ до садово-паркового мистецтва 

Тема 2. (Т2). Специфіка формування малого саду 

Тема 3. (Т3). Архітектурно-ландшафтне формування малого саду 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Проектування малих садів 

Тема 4. (Т4). Попередній етап проектування та вивчення ділянки 

Тема 6. (Т6). Аналіз ділянки 

 Тема 7. (Т7).  Розробка дизайну 

Тема 8. (Т8).  Організація приватної практики 

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Реконструкція садово-паркових об’єктів  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Реконструкція садово-паркових об’єктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації 

лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

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

кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Наука про місто 
Тема 1. (Т1). Що таке місто. Еволюція міст. Право на місто. 

Тема 2. (Т2). Геоісторія міського простору. 
Тема 3. (Т3). Соціо-просторові процеси в сучасних містах. 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Управління міським середовищем 
Тема 4. (Т4). Стратегія міського планування та міського розвитку.  

Тема 5. (Т5).  Міський публічний простір. Культура в містах. 
 Тема 6 (Т6).  Управління містами. Міська демократія.  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Реконструкція садово-паркових об’єктів  
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Реконструкція садово-паркових об’єктів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 «Лісове господарство» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико-

селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні 

характеристики компонентів насадження: грунт. 

Викладач к.с.-г.н., доцент Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації 

лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

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

кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Наука про місто 
Тема 1. (Т1). Що таке місто. Еволюція міст. Право на місто. 

Тема 2. (Т2). Геоісторія міського простору. 
Тема 3. (Т3). Соціо-просторові процеси в сучасних містах. 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Управління міським середовищем 
Тема 4. (Т4). Стратегія міського планування та міського розвитку. 

Тема 5. (Т5).  Міський публічний простір. Культура в містах.  
 Тема 6 (Т6).  Управління містами. Міська демократія.  

 Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



 

 

Експлікаційні форми навчальних програм  

 дисциплін вибіркової компоненти 

 для студентів спеціальності 205 Лісове господарство 

 освітнього ступеня магістр 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Спеціальні види лісовпорядкування 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Спеціальні види лісовпорядкування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
1 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Навички використання інформаційних технологій 

Викладач Мостепанюк Володимир Андрійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 08. Застосування методів лісоінвентаризації на основі сучасної вибіркової таксації.  

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих 

деревних, чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу.  

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1 (Т1). Основи впорядкування рекреаційно-оздоровчих лісів. 

Тема 2 (Т2). Рекреаційне навантаження та межі стійкості природних комплексів. 

 Тема 3 (Т3). Проектування господарських заходів у лісах, що використовуються у 

рекреаційних цілях.  

Тема 4 (Т4). Інвентаризація зелених насаджень міста..  

Тема 5 (Т5). Лісові заповідні території України. 

Тема 6 (Т6)  Впорядкування захисних лісових насаджень.  

Тема 7 (Т6) . Інші види впорядкування лісів. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Парковпорядкування 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Спеціальні види лісовпорядкування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання на практиці; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
205 Лісове господарство 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
1 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Навички використання інформаційних технологій 

Викладач Марков Федір Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 03. Здатність системно оцінювати лісові ресурси та досліджувати лісостани в рівнинних та 

гірських лісах України. 

РН 08. Застосування методів лісоінвентаризації на основі сучасної вибіркової таксації. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та лісомеліоративної справи, біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих 

деревних, чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу. 

 Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Змістовий модуль 1. Впорядкування зелених насаджень у населених пунктах 

Тема 1. Поняття про систему лісо- та парковпорядкування. Основні терміни та визначення. 

Тема 2. Методи лісо- та парковпорядкування. 

 Тема 3. Інвентаризація зелених насаджень у населених пунктах України.  

Тема 4. Проектування господарських заходів в насадженнях населених пунктів.  

Тема 5. Проектування господарських заходів в лісопарках. 

Тема 6. Інвентаризація лісових ділянок, вкритих та тимчасово невкритих лісовою 

рослинністю. 

 Тема 7. Порядок проведення рекреаційної інвентаризації 

Тема 9. Проектування господарських заходів у лісах зелених зон. 

Тема 10. Проектування господарських заходів у інших категоріях рекреаційнооздоровчих лісів. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 


