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Опис дисципліни 

При виконанні курсового проекту використовуються діючі нормативи, 

викладені у «Правилах рубок головного користування у рівнинних лісах 
України» (2010), «Правилах поліпшення якісного складу лісів» (2007), 

виробничі норми та розцінки на рубки догляду (2011) та відпускні ціни на 

лісоматеріали (франко-верхній склад, 2011). 
Для виконання курсового проекту з лісівництва студенти стаціонарного 

навчання беруть необхідні таксаційні матеріали з найближчого лісового 

підприємства або на кафедрі. Студенти заочної форми навчання всі необхідні 

для проектування матеріали (таксаційні описи частини лісового фонду 
лісництва – не менше 500 га, викопіровку із планшета або плану насаджень, 

дані про природні умови, лісовий фонд підприємства, господарську 

діяльність) беруть з місця роботи або з найближчого лісового підприємства. 

Ці вихідні матеріали додаються до виконаного курсового проекту.  
Для виконання курсового проекту кожен студент отримує від керівника 

– викладача кафедри індивідуальне завдання, в якому врахована форма 

навчання. 

 
Структура курсу 

Години Тема Результати навчання Завдання 

2 Вступ   

 

 

 

 
3 

Розділ 1. Коротка 

характеристика 

природних та 

економічних умов 

ведення лісового 

господарства 

Місцезнаходження і площа 

Природно-кліматичні умови 

Економічні умови 

Основні галузі народного 

господарства в районі 

розташування держлісгоспу 

Потреба в деревині 

Значення лісового господарства в 

економіці району і охороні 

навколишнього середовища 

 

 

Робота над 

оформленн 

ям курсової 

роботи 

 

 
5 

Розділ 2. 

Проектування рубок 

головного 

користування 

Вибір та обґрунтування способів 

головних рубок 

Проектування вибіркових рубок 

Проектування поступових рубок 

Проектування суцільних рубок 

Заходи зі сприяння природному 

 

Робота над 

оформленн 

ям курсової 

роботи 

mailto:lisnuk12@gmail.com


  поновленню лісу. 
Спеціальний обробіток ґрунту. 

Заходи по збереженню підросту 

цінних порід. 

 

 

 

 

 
5 

Розділ 3. 

Проектування рубок 

догляду за лісом 

Загальні положення. 

Складання відомості рубок 

догляду 

Обґрунтування організаційно– 

технічниих показників рубок 

догляду 

Розрахунок щорічної лісосіки за 

рубками догляду. 

Спрощений спосіб розрахунку 

Уточнений спосіб розрахунку 

 

 

Робота над 

оформленн 

ям курсової 

роботи 

 

 
5 

Розділ 4. 

Рентабельність рубок 

догляду 

Розрахунок технологічної 

собівартості рубок догляду за 

лісом. 

Розрахунок можливих 

надходжень від реалізації 

лісопродукції. 

 

Робота над 

оформленн 

ям курсової 

роботи 

 
5 

Розділ 5. Охорона 

праці на 

лісогосподарських 

роботах 

Основні положення охорони 

праці на лісогосподарських 

роботах 

Робота над 

оформленн 

ям курсової 

роботи 
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13. Інформаційні ресурси 

1. http://xn--e1aggblx7d.xn--p1ai/lesovod.html 

2. http://borrozaz.ru/lesovodstvo 
3. http://www.genebee.msu.su/journals/arbo-r.html 

4. http://www.uriffm.org.ua/uk/publishing 
5. http://visnyk.nubip.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id 

=51&Itemid=60&lang=uk 

6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Lisivnyctvo/index.html 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-10 балів). 

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

Оцінювання 

Поточне тестування та самостійна робота 
МК Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 Розділ 5 

15 15 15 15 15 25 100 

http://лесъник.рф/lesovod.html
http://borrozaz.ru/lesovodstvo
http://www.genebee.msu.su/journals/arbo-r.html
http://www.uriffm.org.ua/uk/publishing
http://visnyk.nubip.edu.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51&amp;Itemid=60&amp;lang=uk
http://visnyk.nubip.edu.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51&amp;Itemid=60&amp;lang=uk
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Lisivnyctvo/index.html


Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 82-89 добре 

С 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

 

FX 
35-59 незадовільно з 

можливістю 
повторного складання 

 
F 

1-34 незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 


