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ВСТУП 

Програма виробничої переддипломної практики складена відповідно до 

освітньо–професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 20 

Аграрні науки та продовольство, спеціальності 205 Лісове господарство (ОПП 

Лісове господарство) 

 

Предметом вивчення практики є об’єкти лісокультурних, лісогосподарських, 

лісозаготівельних та лісозахисних робіт. 

Міждисциплінарні зв’язки: базовими дисциплінами для проведення 

практики є: «Дендрологія», «Лісозахист», «Ботаніка», «Ґрунтознавство», 

«Лісівництво», «Лісові культури і лісомеліорація», «Економіка, організація і 

планування лісового господарства», «Геодезія», «Механізація лісового 

господарства», «Охорона праці в галузі», «Основи охорони праці», «Основи 

екології», «Охорона природи», «Лісова таксація і лісовпорядкування», 

«Лісокористування». 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Переддипломна практика є завершальним етапом виробничої практики. Основна 

мета переддипломної практики - закріплення у виробничих умовах знань і практичних 

навичок, отриманих студентами в процесі навчання, ознайомлення з організацією 

праці, економікою виробництва, формування навичок та вмінь організаторської 

роботи зі спеціальності. 

Переддипломна практика проводиться у відповідності до начального плану.  

Керівництво і контроль за виробничою переддипломною практикою 

здійснюється керівником від коледжу, а відповідальність за організацію практики і 

керівництво на місці покладається на лісничого або помічника лісничого. 

В період практики студент продовжує вести щоденник, розпочатий під час 

технологічної практики. 

На підставі записів у щоденнику та особистої участі у всіх роботах студент, згідно 

програми, складає звіт з переддипломної практики. При складанні звіту необхідно 

врахувати наступні вимоги. Звіт оформляється на папері формату А-4 відповідно до 

діючого стандарту та зшивається у папці. Пишеться звіт тільки з одного боку аркуша. 

Нумерація аркушів наскрізна. Бланки прикладених до кожного розділу документів не 

нумеруються. При складанні звіту бажано використовувати таблиці, графіки, 

фотографії. 

Об'єм текстової частини звіту з переддипломної практики до 30 сторінок. 

Термін здачі та захисту звіту проводиться згідно графіка по закінченню 
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практики. Керівник практики від коледжу перевіряє та рецензує звіт. Після цього 

відбувається захист звіту. 

 

Програма практики складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Ознайомлення з лісництвом – 6 год 

Змістовий модуль 2. Рубки головного користування -24 год 

Змістовий модуль 3. Рубки поліпшення якісного складу та оздоровлення лісів -30год 

Змістовий модуль 4. Лісонасінна справа-6 год 

Змістовий модуль 5. Лісові розсадники -6год 

Змістовий модуль 6. Лісові культури і лісомеліорація -24год 

Змістовий модуль 7. Лісозахист -18год 

Змістовий модуль 8. Охорона лісу - 12год 

Змістовий модуль 9. Лісозаготівля і переробка деревини - 24год 

Змістовий модуль 10. Лісові побічні користування - 6год 

Змістовий модуль 11. Організація праці і заробітної плати - 18год 

Змістовий модуль 12. Узагальнення матеріалу і здача звіту –-6год. 

 

1. Мета і завдання переддипломної практики 

 

1.1 Мета переддипломної практики – закріпити та поглибити знання з організації 

основних видів лісогосподарських робіт. 

1.2 Завдання переддипломної практики – навчити студентів застосовувати знання 

з організації лісогосподарських робіт. 

1.3 Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 функції управління: організація, планування, мотивація і контроль. Суть 

кожної функції та практичне їх використання; 

 структуру управління лісогосподарським підприємством; 

 особливості управління підприємствами лісової галузі; 

 найголовніші біологічні препарати та пестициди, що використовуються при 

захисті лісу, а також технологію їх використання; 

 компоненти лісу та відмінні ознаки деревостану; 

 закономірності поновлення лісів, їх ріст та розвиток; 

 призначення та будову таксаційних інструментів, техніку їх застосування; 

 зміст, порядок та точність визначення таксаційних показників окремого дерева 

та насаджень; 

 технологію проведення  інвентаризації лісу; 
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 зміст  поточного обліку лісового фонду; 

 питання проектування  лісогосподарських заходів; 

 зміст робіт, що виконують при лісовпорядкуванні. 

 технологію та організацію лісонасінної бази на селекційній основі; 

 агротехніку вирощування садивного матеріалу;  

 технологію створення лісових культур та особливості її в залежності від 

категорії лісокультурної площі та лісорослинних умов;  

 технологію виконання лісомеліоративних робіт. 

вміти: 

 застосовувати основні принципи управління лісовим господарством: 

науковість, системність і комплексність; 

 визначати основні види трав’янистих рослин; 

 проводити розрахунки по нарахуванню заробітної плати на роботи, виконувані 

в лісовому господарстві за різними системами ; 

 проводити розподіл заробітної плати між членами бригади; 

 складати наряди-акти на виконання робіт; 

 вміти визначати захворювання та пошкодження комахами деревних порід та 

чагарників; 

 знати основні ознаки пошкодження основних порід шкідниками та 

збудниками хвороб, вміти їх розрізняти; 

 вміти вести загальний та спеціальний нагляд за появою та розповсюдженням 

шкідників і хвороб лісу, вести облік осередків їх розвитку; 

 техніку проведення засобів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу, в 

лісорозсадниках та на інших лісогосподарських об’єктах; 

 формувати склад лісових насаджень у відповідності з лісорослинними 

умовами; 

 виконувати облік та оцінку природного поновлення;  

 встановлювати у натурі тип лісорослинних умов, тип лісу, тип деревостану; 

 обґрунтувати причину та наслідки зміни деревних порід; 

 встановлювати потребу деревостанів у рубках формування і оздоровлення 

лісів; 

 призначати спосіб головної рубки у відповідності з Правилами рубок 

головного користування в лісах України; 

 організовувати та проводити відведення лісосік під різні рубки лісу; 

 обґрунтовувати доцільність призначення того чи іншого способу очищення 

місця рубок; 

 складати технічну документацію. 
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 проводити таксаційні виміри за допомогою таксаційних інструментів; 

 визначати таксаційні показники стовбура або насадження; 

 проводити перелік дерев, вимірювання висот; 

 визначати кількість та якість деревини в насадженнях; 

 проводити окомірну, вимірювальну таксацію лісу; 

 користуватися лісовпорядкувальними матеріалами для вирішення практичних 

задач лісогосподарського виробництва; 

 організовувати роботу по відводу лісосік 

 встановлювати розмір головного користування та рубок формування і 

оздоровлення лісі;. 

 зробити оцінку врожайності насіння;  

 організувати заготівлю та переробку лісонасінної сировини,  

 організувати роботу в розсаднику по вирощуванню садивного матеріалу,  

 проектувати створення лісових культур,  

 організовувати і виконувати роботи по садінню лісових культур.  

Для проведення навчальної практики відводиться 180 годин (6,0 кредитів 

ЕСТS). 

 

1. Інформаційний обсяг переддипломної практики. 

 

Змістовий модуль 1. Ознайомлення з лісництвом. 

Назва лісництва, місцезнаходження та адреса. Коротка характеристика  

лісорослинних умов. Розподіл лісництва на дільниці і обходи, їх площа. Лісовий 

фонд лісництва: загальна лісова площа, лісистість, характеристика лісів. 

Господарські частини і секції (господарства) лісництва. Річний план лісництва та 

його виконання (виписка). Управління виробництвом, штати лісництва по 

категоріях. Організація охорони праці у лісництві. 

 

Змістовий модуль 2. Рубки головного користування. 

Види рубок головного користування, що проводяться в лісництві. Вік рубок по 

госпсекціях, технології проведення. Для поступових і вибіркових рубок – кількість 

прийомів, відсоток дерев, що вирубується при проведенні кожного прийому, строк 

повторюваності, особливості відбору дерев в кожний прийом  рубки. Облік 

збереженого при природному поновленні підросту на зрубі. Проектування 

лісовідновлювальних заходів. Відведення лісосік і оформлення їх в натурі. 

Матеріально-грошова оцінка деревини. Вивчення порядку оформлення документів 
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по спеціальному використанню лісових ресурсів. Оперативний контроль за 

розробкою лісосік. Огляд місця рубки. 

 

Змістовий модуль 3. Рубки поліпшення якісного складу та оздоровлення лісів. 

Види, методи і способи рубок догляду, які використовуються в лісництві, їх 

основна мета, інтенсивність, повторюваність. 

Відведення площ під рубки догляду. Закладання пробних площ. Організація робіт 

при проведенні рубок догляду. Механізація робіт. Технологічна карта. Очищення 

місць рубок. Контроль за проведенням рубок. Прийомка робіт і заготовленої 

лісопродукції. Санітарні рубки. Їх види, порядок відведення і проведення. 

Лісовідновні рубки, їх види, призначення та роль. 

 

Змістовий модуль 4. Лісонасінна справа. 

Характеристика лісонасінної бази лісництва. Попереднє обстеження об’єктів 

перед заготівлею насіння. Оцінка плодоношення. Технологія заготівлі та  переробки 

лісонасінної сировини. Відбір середніх проб насіння. Перевірка посівних якостей 

насіння. Зберігання плодів і насіння.  

 

Змістовий модуль 5. Лісові розсадники. 

Ознайомлення із організаційно-господарським планом лісового розсадника. 

Виробничі частини і сівозміни лісового розсадника. Агротехніка вирощування 

сіянців у розсаднику: обробіток ґрунту, підготовка насіння до висівання, строки, 

види висівання, норми висіву, глибина загортання насіння, догляд за посівами. 

Агротехніка вирощування саджанців. Технічне приймання робіт у посівних та 

шкільних відділеннях лісового розсадника. Інвентаризація садивного матеріалу 

розсадника. Викопування, сортування, облік, прикопування і перевезення садивного 

матеріалу. 

Змістовий модуль 6. Лісові культури і лісомеліорація 

Лісокультурний фонд лісництва. Способи і методи створення лісових культур в 

лісництві: види і способи підготовки ґрунту, схеми змішування, розміщення 

садивних (посівних) місць, густота, догляди. Обстеження лісокультурних площ. 

Складання Проекту лісових культур. Технічне приймання робіт із створення лісових 

культур. Інвентаризація та атестація лісових культур. Переведення культур у вкриті 

лісовою рослинністю землі. Попереджувальні та активні заходи боротьби з ерозією 

ґрунтів. Полезахисні роботи. Заходи сприяння природному поновленню. 
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Проектування природного поновлення. Технічне приймання природного 

поновлення. Переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю 

землі 

 

Змістовий модуль 7. Лісозахист 

Огляд в натурі санітарного стану насіннєсховища, лісорозсадника і молодих 

лісонасаджень – осередку шкідників та хвороб. Організація лісопатологічного 

нагляду. Інвентаризація осередків небезпечних шкідників і хвороб лісу. Заходи 

профілактики проти шкідників та хвороб (обпилювання, обприскування, ґрунтові 

розкопки, вибирання свіжозаражених дерев). Проведення лісопатологічного 

нагляду. 

Змістовий модуль 8. Охорона лісу 

Ознайомлення із посадовими обов’язками працівників лісової охорони 

лісництва. Вивчення протипожежних заходів лісництва та оперативно-

мобілізаційного плану. Кількість і площі пожеж лісництва за останні 3 роки, 

заподіяна шкода. Причини пожеж, оперативність виявлення пожеж. Робота лісової 

охорони по гасінню пожеж. Організація в лісництві охорони лісу від лісопорушень. 

Заходи по попередженню їх та боротьба з ними. Види та порядок проведення ревізії 

майстерської дільниці. Види клейм, що використовуються у лісництві. Зброя лісової 

охорони та документи на право носіння. 

 

Змістовий модуль 9. Лісозаготівля і переробка деревини 

Ознайомлення із підготовчими роботами на лісосіці. Технологія розробки 

лісосік., яка використовується на суцільних і поступових рубках, і відповідність їх 

технологічним картам. Механізація робіт на лісозаготівлях. Ознайомлення із 

роботами на нижньому складі. Рівень механізації робіт в лісництві. Наявність 

транспортних засобів і спеціальних машин. Вивчення технології виробництва 

основних видів виробів з деревини. Використання відходів деревини. 

 

Змістовий модуль 10. Лісові побічні користування 

Види лісових побічних користувань в лісництві. Порядок використання 

сінокосів, пасовищ та інших побічних користувань. Організація садівництва і 

бджільництва в лісництві (розмір користування, урожайність, прибутковість). 

Заготівля і переробка продуктів побічного користування в лісництві: ягід, грибів, 

лікарських рослин, горіхів і т.д. 
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Змістовий модуль 11. Організація праці і заробітної плати 

Форми організації праці в лісництві. Прийом і оформлення виконаних робіт. 

Порядок нарахування і видача заробітної плати. Бюджетне фінансування та 

госпрозрахунок за видами робіт. 

 

Змістовий модуль 12. Узагальнення матеріалу і здача звіту 

 

 

2. Рекомендована література 

Базова 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. К: 2001 

2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник, 2001. 

3. Шевченко В.Г. Планування діяльності на деревообробних підприємствах. 

Львів: 2001. 

4. Шваб Л.І. Економіка підприємства. К.: Каравела. 2005. 

5. Норми виробітку, часу та витрат палива на рубки формування та оздоровлення 

лісів. К., 2007. 

6. Норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та 

протипожежних робіт. К., 2007. 

7. Литвак П.В., Ткачук В.І. Дендрологія. Навчальний посібник. - Житомир : 

Полісся, 2002 – 340с. 

8. Заячук В.Я. Дендрологія : підручник. – Львів: Апріорі, 2008. – 656с. 

9. Лісівництво. Підручник / за ред.. В.Є.Свириденка – К.: Арістей 2005 – 544ст. 

10. Свириденко В.Є. Лісівництво. Підруч.-К.: вид-во «Сільгоспосвіта», 1995 

364с. 

11. Падій М.М. Лісова ентомологія.- К.: УСГА, 1993 р 

12. Свириденко М.С. Лісівництво.- Львів: Світ, 1993 р. 

13. Гордієнко М.І., Гузь М.М., Дебринюк Ю.М., Маурер В.М. Лісові культури. - 

Львів :Камула, 2005.-608с. 

14. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво.- 

Львів: Світ, 1998.-432с. 

15. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка - К.: Вища школа, 

1995. 

16. Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка.- К.:2000. 

 

Додаткова 

1. Порайонний асортимент дерев та кущів України. – К., 1998 
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2. Лісовий Кодекс України 

3. Термена Б.К. Лісознавство з основами лісівництва.- К.: Книги-ХХІ, 2004р. 

4. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Дендрологія.- Чернівці: Рута, 2003р. 

5. Дебринюк Ю.М., Осмола М.Х., М'якуш І.І., Мельник О.С. Лісовирощування в 

Західному регіоні України.- Львів. Світ, 1998.- 432с. 

6. Типи лісових культур за лісорослинними зонами. Полісся, Лісостеп, Степ, 

Карпати. Державний комітет лісового господарства України. Українське 

державне лісовпорядне виробниче об'єднання, 2010р. 

7. ДСТУ 2980-95 Культури лісові. Терміни та визначення.-К.:Держстандарт 

України, 1995.-64с. 

8. Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості 

лісокультурних об'єктів.-К.:Державний комітет лісового господарства України, 

2010.- 73с. 

9. Калінін М.І. Лісові культури і захисне лісорозведення.- Львів.: Світ, 1994. 

10. Гордієнко М.І., Фесюк А.В., Маурер В.М., Гордієнко Н.М. Лісові культури.-

К.:ІСДО, 1995.-344с. 

11. Червона книга України.- Харків: Торсінг, 2002. 

12. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: Навчальний посібник.- К.: Вища 

школа, 1990 р. 

13. Шовган А. Д. Голонасінні. Практикум з дендрології. – Львів: УкрДЛТУ, 

2002. – 122 с. 

14. Петрович Й.М. Економіка підприємства. Магнолія плюс. Львів.: Світ, 2005. 

15. Примак Т.О. Економіка підприємства. Київ.: Вікар, 2008. 

16. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. Київ, 2006. 

17. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Київ, 

Каравела, 2008. 

Інформаційні ресурси 

Бібліотека коледжу, читальний зал коледжу, Інтернет. 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК - 8. 

4. Засоби діагностики успішності навчання. 

 


