
Додаток 3  

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЛІСІВНИЦТВА, ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ТА ТАКСАЦІЇ ЛІСУ  

Назва 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Аерокосмічні 

методи в 

лісовому 

господарстві 

ЗК 12. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

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. 

Лекції, 

практичні  

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство

» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку 

на основі 

вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 

 

Дистанційне 

зондування 

землі 

ЗК 12. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

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. 

Лекції, 

практичні  

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 8 

семестр 



РН 12. Інтегрувати та удосконалювати 

виробничі процеси ведення лісового 

господарства відповідно до чинних вимог. 

Лісова 

картографія 

ЗК 12. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

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. 

Лекції, 

практичні  

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 8 

семестр 

Природозапові

дна справа 

ЗК 10. 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

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. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 3 курс, 6 

семестр 

Фітомеліораці

я 

ЗК 10. 

Прагнення до 

збереження 

РН 7. Застосовувати законодавчі акти, 

нормативно-довідкові матеріали, 

організаційно-управлінську документацію з 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 



навколишнього 

середовища. 

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. 

семестр 

Соціальне 

лісівництво 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії 

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. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 

семестр 

Рекреаційне 

лісівництво 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії 

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, 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 

семестр 



нормативно-довідкові матеріали, 

організаційноуправлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

Лісопаркове 

господарство 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії 

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. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 

семестр 

Лісова 

пірологія 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 

семестр 



Організація 

охорони лісів 

від пожеж 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 

семестр 

Моніторинг 

лісових пожеж 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр»

, 4 курс, 7 

семестр 

Квітникарство 

 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії. 

 

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. 

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

5 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 



Газони 

 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

6 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 

Ландшафтний 

дизайн 

 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії. 

 

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. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

6 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’юте-ром 

Агротехніка 

зеленого 

будівництва 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

5 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 



виконання та навчати інших. 

Будівництво 

та 

експлуатація 

садово-

паркових 

об’єктів  

 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії. 

 

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. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

4 курс 

 7 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 

 ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

4 курс 

7 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’юте-ром 

Урбаністика 

 

ЗК 10. 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

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 11. Оцінювати значимість отриманих 

результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

4 курс 

8 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 



стану мисливських тварин та їх кормової 

бази і робити аргументовані висновки. 

Реконструкція 

садово-

паркових 

об’єктів 

 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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. 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 

Екодизайн 

міського 

середовища 

 

ЗК 10. 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

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. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні 

рішення у виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на засадах 

наближеного до природи лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 

Спеціальні 

види 

лісовпорядкув

ання 

ЗК 01. Здатність 

до абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати 

знання на 

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 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

1 курс 

2 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 



практиці; особливостей, закономірностей розвитку, 

росту і формування деревостанів 

аборигенних та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних видів у штучних 

насадженнях різного типу. 

Парковпорядк

ування 

ЗК 01. Здатність 

до абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати 

знання на 

практиці; 

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. 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

1 курс 

2 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 

 


