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ВСТУП 

Програма виробничої технологічної 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 технологічні процеси, 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 

 

Виробнича практика є завершальною складовою частиною навчального 

процесу, її мета - ознайомлення студентів на підприємстві з виробничими 

процесами, закріплення знань, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін у 

коледжі і придбання практичних навичок зі спеціальності. 

Практику студенти проходять на лісогосподарських підприємствах  галузі. 

Перед виїздом на практику зі студентами проводиться інструктаж про 

порядок проходження практики. 

Технологічна практика проводиться у відповідності до навчального плану.  

Керівництво і контроль за проходженням студентами технологічної 

практики виконується викладачами коледжу згідно з діючим Положенням про 

проведення практики. 

Під час технологічної практики студент веде щоденник, в якому щоденно 

записує особисту участь у всіх видах робіт передбачених програмою. 

Керівники практики повинні регулярно перевіряти записи в щоденниках 

студентів.  

Із технологічної практики студенти складають щоденник та додають наряд-акти 

на всі види робіт, які, згідно програми, виконував практикант. 

У лісництві студенти можуть працювати на оплачуваних робочих місцях 

згідно з отриманими робітничими професіями, приймати безпосередню участь у 

виконанні виробничого плану лісокультурних, лісогосподарських, лісозахисних, 

протипожежних, лісозаготівельних та інших робіт. Перед початком роботи студенти 

отримують наряд-завдання, знайомляться із нормами виробітку, розцінками, 
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технологією робіт, проходять інструктаж на робочому місці з питань охорони праці. 

Програма виробничої технологічної практики складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Ознайомлення з лісгоспом – 12год 

Змістовий модуль 2. Робота у лісництві на робочих місцях в якості робітника: 

Лісокультурні роботи – 36год 

Лісогосподарські роботи – 54год 

Лісозахисні і протипожежні роботи – 18год 

Лісозаготівельні роботи – 30год 

Змістовий модуль 3. Робота на посаді дублера майстра лісу – 18год 

Змістовий модуль 4. Виробнича екскурсія на лісогосподарські об’єкти сусідніх 

підприємств– 6год 

Змістовий модуль 5. Узагальнення матеріалів практики – 6год 

 

1. Мета і завдання технологічної практики 

 

1.1 Мета технологічної практики - ознайомлення студентів на підприємстві із 

виробничими процесами, закріплення знань, отриманих при вивченні спеціальних 

дисциплін у коледжі. 

1.2 Завдання технологічної практики – набуття практичних навичок зі 

спеціальності, підвищення рівня професійної підготовки. 

1.3 Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 методику вивчення характеру живого ґрунтового покриву на різних категоріях 

лісових площ ; 

 головних представників рослин ; 

 індикатори лісорослинних умов ; 

 рідкісні та зникаючі рослини лісів України, регіону та заходи з їх охорони; 

 лікарські рослини лісу та їх використання; 

 найголовніші біологічні препарати та пестициди, що використовуються при 

захисті лісу, а також технологію їх застосування; 

 компоненти лісу та відмінні ознаки деревостану; 

 будову намету 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 і лісорослинних умов;  

 технологію виконання лісомеліоративних робіт. 

вміти: 

 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 та 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. 

 проводити таксаційні виміри за допомогою таксаційних інструментів; 

 визначати таксаційні показники стовбура, насадження; 

 проводити перелік дерев, вимірювання висот; 
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 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 лісів; 

 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 технологічної практики. 

Змістовий модуль 1. Ознайомлення з лісгоспом. 

Назва лісгоспу,  місцезнаходження та його адреса, структура управління 

лісового господарства. Розподіл лісгоспу на лісництва, їх кількість та площі. Зміст 

виробничої діяльності лісгоспу по видах виробництва.  

План лісгоспу і його виконання по головних видах робіт: відведення 

лісосік, рубки лісу, створення лісових культур, заготівля насіння. 

Служба охорони праці лісгоспу, її склад та функції. Проведення і зміст 

інструктажів з охорони праці (хто проводить, де, як оформляються). 

 

Змістовий модуль 2. Робота у лісництві на робочих місцях в якості робітника . 

Назва робіт, склад роботи по операціях. Опис об'єкту роботи: лісосіка, 

розсадник, лісокультурна ділянка, шишкосушарка і т.д., на яких працює 

практикант. Інструменти, агрегати, їх характеристика, норми витрат матеріалів. 

Форми організації праці. Працівники - виконавці, їх професії, розряди, 

охорона праці. Режим праці: тривалість зміни, перерви в роботі, їх необхідність, 

змінні норми виробітку та їх виконання. Виконання місячних завдань. 

Приймання робіт по кількості та якості. Діючі розцінки і тарифні ставки. 

Розрахунок заробітку. Оформлення документів по виконаній роботі і заробітній 

платі. Участь у виконанні виробничого плану лісокультурних, 

лісогосподарських, лісозахисних, протипожежних, лісозаготівельних та інших 

робіт. Інструктаж на робочому місці з питань охорони праці. 

 

Змістовий модуль 3. Робота на посаді дублера майстра лісу. 
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Видача нарядів-завдань бригадам і ланкам робітників. Інструктаж робітників 

із питань охорони праці. Перевірка роботи. Приймання виконаних робіт. 

Оформлення наряд-акту на виконання робіт, технічної документації по 

відведенню лісосік, інвентаризації розсадника, лісових культур, матеріальних 

цінностей, по ревізіях обходу, лісопорушеннях.  

Участь у відпуску деревини і готової лісопродукції, огляді місця рубки. 

Вивчення передових методів і прийомів роботи.  

 

Змістовий модуль 4. Виробнича екскурсія на лісогосподарські об’єкти 

сусідніх підприємств. 

Характеристика лісокультурних, лісогосподарських, лісозахисних, 

протипожежних та лісозаготівельні об’єктів екскурсії. Особливості 

проведення робіт. Використання машин та механізмів. 

 

Змістовий модуль 5. Узагальнення матеріалів практики. 

Складання щоденника навчальної практики. Заповнення нарядів-актів на 

виробництво лісокультурних, лісогосподарських, лісозаготівельних та 

лісозахисних і протипожежних робіт. 

 

 

2. Рекомендована література 

Базова 

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

Полісся, 2002 – 340с. 

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

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

4. Свириденко В.Є. Лісівництво. Підруч.-К.: вид-во «Сільгоспосвіта», 1995 364с. 

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

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

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

Львів :Камула, 2005.-608с. 

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

Львів: Світ , 1998.-432с. 

9. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка - К.: Вища школа 1995. 

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

 

Додаткова 

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

2. Лісовий Кодекс України 

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

 

Інформаційні ресурси 

Бібліотека коледжу, читальний зал коледжу, Інтернет. 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК -7. 

4. Засоби діагностики успішності навчання. 

 


