
Силабус курсу  
Лісівництво 

(НП 2018 р. вступу) 

Ступень вищої освіти – бакалавр 
Освітньо-професійна програма «205 Лісове господарство»  
Рік навчання: 2, Семестр: 7, 8 

Кількість кредитів: 7,0 (перезараховано МС 1,8  кред.)  
Мова викладання: українська  

Керівник курсу  
ПІП    Іванюк Ігор Дмитрович 

Контактна інформація lisnuk12@gmail.com, 

+380671920193  
 

Опис дисципліни  
Дисципліна «Лісівництво» ознайомлює студентів із біологією і 

екологією лісу (склад і будова лісу, взаємозв’язки між його компонентами 

і навколишнім середовищем, законами розвитку і росту лісостанів), що є 

основою практичного лісівництва. Навчальна дисципліна «Лісівництво» є 

спеціальною дисципліною, що вивчає наукові основи техніки та 

технології вирощування лісу, рубок лісу, підвищення його стійкості і 

продуктивності в різних природних та економічних умовах.  
Структура курсу 

Години  

(лек./пр.)  

Тема  Результати 

навчання  

Завдання  

Методи вирощування лісу та засоби його покращення  

2/2  1. Сутність 

продуктивності лісів  

Біогеоценоз як 

екосистема, яка 

здатна активно 

пристосуватися до 

умов середовища та 

змінює його у 

відповідності до 

своїх потреб. 

Продуктивність лісів 

у залежності від їх 

географії. Поняття 

про деревну 

продуктивність. 

Запас деревостану і 

його продуктивність. 

Необхідність 

вивчення корінних 

лісових насаджень 

для визначення 

напрямку головних 

лісогосподарських 

заходів при 

лісопоновленні, 

лісовирощуванні.  

Тести, питання  



2/4  2. Біологічна 

стійкість і 

продуктивність 

лісових насаджень  

Поняття стабільності 

(стійкості) лісових 

насаджень. Сутність 

діалектичного 

протиріччя між 

стабільністю і 

продуктивністю лісу. 

Відносна стабільність 

корінних стиглих 

лісостанів і їх низька 

продуктивність. 

Підвищення 

продуктивності 

деревостанів, як шлях 

до зниження їх 

стійкості. Видовий 

склад лісостанів і їх 

стабільність, 

монокультури і 

стабільність 

лісостанів.  

Тести, питання  
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=51&Itemid=60&lang=uk 
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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  

Сум

а 
                

Змістовий  Змістовий Змістовий Змістовий     

модуль №1  модуль №2 модуль № 3 модуль №4     
                   

Т1 Т2  Т3  Т4 Т5  Т6  Т7  Т8 20  100  
                   

10 10  10  10  10  10 10  10     
                

Т1.1, Т1.2 … Т3.1 – теми змістових модулів.         

МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи         

     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   

         35-59   незадовільно з  

   FX         можливістю   

            повторного складання  

         1-34   незадовільно з  

    
F 

        обов’язковим   
           повторним вивченням  

             

             дисципліни   
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