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Опис дисципліни 

Мета навчальної практики полягає у закріпленні окремих теоретичних 

положень стосовно природи лісових насаджень, лісовирощування, рубок лісу 

безпосередньо в умовах лісу. Навчальна практика студентів буде більш 

ефективною у тому випадку, коли група студентів поділяється на бригади 

чисельністю 4-5 осіб, ланки із 2-3 осіб та коли усі завдання, які передбачені 

програмою практики, виконуються під безпосереднім керівництвом 

викладача. Окремі завдання виконує бригада, а, наприклад, відведення 

ділянок під рубки догляду у молодняках - групою. У процесі виконання 

завдань програми студенти повинні вести щоденник, збирати рослини для 

типологічного гербарію, що і подаються на залік. 

 

Структура курсу 

Години Тема Результати навчання Завдання 

2  Проведення інструктажу  

4 
Навчальний об’єкт 

№1. 

Насадження базового 

підприємства різні за віком, 

складом, походженням та типами 

лісо рослинних умов. 

Оформленн

я звіту 

6 
Навчальний об’єкт 

№2. 

Молодняки призначені під 

освітлення або прочищення 

деревостану 

Оформленн

я звіту 

6 
Навчальний об’єкт 

№3 

Насадження у віці жердняку, 

призначене в проріджування 

деревостану, або середньовікове 

призначене у прохідну рубку 

Оформленн

я звіту 

6 
Навчальний об’єкт 

№4. 

Лісосіки відведені у рубку 

головного користування, свіжі 

вирубки 

Оформленн

я звіту 

6 
Навчальний об’єкт 

№5 

Камеральні роботи. Оформлення 

технічної документації та 

матеріалів практики. Здача і 

захист звіту. 

Оформленн

я звіту 
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Літературні джерела  

Базова 

 

1. Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В. Фітоекологія Навчальний 

посібник з ГРИфом Міністерства освіти і науки України. – Суми: 

«Університетська книга» – 2012. – 416 с. 

2. Свириденко В.Є. Лісівництво. Цикл лекцій. Навчальний посібник. – К.: 

Арістей, 2007. – 391 с. 

3. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник. – К.: 

Арістей, 2008. - 544 с. 

4. Свириденко В.Є. Підвищення продуктивності лісів лісівничими методами 

/Курс лекцій для студентів  спеціальності 8.130401 – „Лісове господарство” 

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – К.: НАУ, 2004. - 48 с. 

 

Допоміжна: 

 

4. Буш К.К., Иевинь И.К. Экологические и технологические основы рубок 

ухода. – Рига: Зинатне, 1984. – 172 с. 

5. Вакулюк П.Г., Самоплавський В.І. Лісопоновлення та лісорозведення в 

рівнинних районах України. – Фастів: Поліфаст, 1998. – 508 с. 

6. Ізюмський П.П. Рубки промежуточного пользования в равнинных лесах. – 

М.: Лесн. пром-сть, 1969. - 152 с. 

7.Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса. 

– М.: Лесн. пром-сть, 1965. - 248 с. 

8. Лир Х., Польстер Г., Фидлер Г.И. Физиология древесных растений. Перев. 

с немецк. – М.: Лесн.пром-сть, 1974. - 422 с. 

9. Лосицкий К.Б., Чуенков В.С. Эталонные леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. –                  

192 с. 

10. Новиков О.Л., Мегалінський П.М., Бертуш М.Б., Наконечний В.С. 

Головні і лісовідновні рубки в рівнинних лісах Української РСР, К.: УАСГН, 

1959. – 114 с. 

11. Погребняк П.С. Общее лесоводство. Учебн. пособ. - М.: Колос, 1968. – 

440 с. 

12. Свириденко В.Є. Регулювання продуктивності лісів / Курс лекцій до 

системи дистанційного навчання студентів спеціальності 7.130401 –„Лісове 

господарство” –К.: НАУ, 2000. – 71 с. 

13. Смольянинов И.И., Климова О.А. Как и чем питается лес. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1978. – 120 с. 

 
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 

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


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 Навчальний 

об’єкт №1 

Навчальний 

об’єкт №2 

Навчальний 

об’єкт №3 

Навчальний 

об’єкт №4 

Навчальний 

об’єкт №5 

15 15 15 15 15 25 100 

 

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 
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