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Опис дисципліни 

Дисципліна «Лісові культури» спрямована на вивчення основних положень 

лісонасінної справи; організації лісонасінної бази на генетико-селекційній 

основі; принципів організації лісових розсадників, технології вирощування 

садивного матеріалу в лісових розсадниках; технології створення та 

вирощування штучних насаджень з урахуванням типів лісорослинних умов.  

Структура курсу 

Години 
(л/пр/лб) 

Тема Результати навчання Завдання 

-/2/- Вступ. Плодоношення 

деревних та 

чагарникових порід і 

облік врожаю насіння.  

Вміти визначати врожай насіння різними 

методами та бал врожайності за шкалою 

Каппера. 

Питання 

-/2/2 Лісова селекція і 

насінництво. 

Створення постійної 

лісонасінної бази. 

Вміти планувати технологічні заходи по 

забезпеченню рясного та регулярного 

плодоношення лісонасінних об’єктів; знати 

техніку щеплень деревних порід 

Питання, 

тести 

-/2/- Технологія  заготівлі та 

переробки лісонасінної 

сировини. 

Вміти складати наряди-акти на заготівлю та 

переробку лісонасінної сировини. Знати  

будову та роботу шишкосушарки. 

Питання, 

тести 

2/-/- Зберігання плодів та 

насіння 

Знати умови та особливості зберігання 

лісонасінної сировини; способи контролю 

за станом насіння при зберіганні; способи 

пакування та транспортування насіння.  

Питання, 

тести 

4/2/10 Визначення посівних 

якостей лісового 

насіння 

Знати особливості формування партії 

насіння та вміти вести відповідну 

документацію;. державні стандарти на 

лісове насіння; функції лісонасінних 

центрів; правила відбору середньої проби 

для визначення посівних якостей насіння. 

Вміти характеризувати основні показники 

якості насіння та знати методику їх 

визначення 

 

Питання, 

тести 



-/2/- Лісові розсадники та 

організація їх території 

Вміти розраховувати площу відділень лісового  

розсадника. 

Питання, 

тести 

2/2/2 Обробіток ґрунту в 

розсаднику і заходи 

збереження та 

підвищення його 

родючості. 

Знати способи та системи обробітку ґрунту у 

лісових розсадниках та умови їх застосування, 

знати особливості обробітку ґрунту в 

господарських відділеннях лісового 

розсадника; правила техніки безпеки при 

обробітку ґрунту; види добрив; планувати 

способи, норми та строки їх 

внесення;розрізняти сівозміни у лісових 

розсадниках; знати особливості застосування 

гербіцидів. Вміти вибирати системи та 

способи обробітку ґрунту. 

Питання, 

тести 

2/2/- Технологія 

вирощування сіянців.  

Знати технологію та особливості вирощування 

сіянців із відкритою та закритою кореневою 

системою. Вміти визначати площу посівного 

відділення розсадника та визначати потребу в 

насінні. 

Питання, 

тести 

-/2/- Технологія 

вирощування 

саджанців. 

Знати технологію та особливості вирощування 

сіянців із відкритою та закритою кореневою 

системою; види та способи вегетативного 

розмноження рослин. Вміти визначати площу 

шкільного відділення та потребу в сіянцях для 

закладання шкілок. 

Питання, 

тести 

2/-/- Технічне приймання та 

інвентаризація 

садивного матеріалу в 

розсаднику. 

Викопування, 

прикопування 

пакування та 

транспортування 

садивного матеріалу. 

Знати методику проведення технічного 

приймання виконаних робіт у лісовому 

розсаднику; володіти методикою проведення 

інвентаризації садивного матеріалу. Знати 

особливості зберігання, перевезення та 

транспортування садивного матеріалу. 

Питання, 

тести 

-/2/- Загальні положення 

лісовирощування  

Знати загальні положення лісовирощування; 

Розрізняти види та методи створення лісових 

культур; вміти планувати склад та  визначати 

густоту лісових культур;підбирати способи 

змішування лісових культур. Вміти 

розраховувати потребу в сіянцях по породах 

для садіння. 

Питання, 

тести 

-/4/- Обробіток ґрунту під 

лісові культури 

Знати особливості застосування 

суцільного та часткового обробітку ґрунту. 

Вміти підбирати способи та системи 

обробітку ґрунту, розробляти технології 

внесення добрив. Знати правила техніки 

безпеки при обробітку ґрунту. 

Питання, 

тести 

-/2/- Висівання і садіння 

лісу. 

Орієнтуватися в нормах виробітку на 

лісокультурні роботи; вміти визначати 

розцінки та тарифні ставки, розраховувати 

зарплату за виконану роботу. 

Питання, 

тести 

-/2/- Догляд за лісовими 

культурами. 

Знати види агротехнічного догляду за 

лісовими культурами ; вміти визначати площу 

ручного догляду за ґрунтом. 

Питання, 

тести 

2/8/- Культури головних 

деревних порід і порід 

цільового призначення. 

Знати технологію створення лісових культур 

головних деревних порід, порід цільового 

призначення та культур за участі екзотів 

Питання, 

тести 



-/2/2 Проектування лісових 

культур та оцінка їх 

якості. 

Вміти проектувати створення лісових культур. 

Знати особливості технічного приймання, 

інвентаризації та атестації лісових культур. 

Питання, 

тести 

5/4/- Антропічні та біотичні 

аспекти охорони і 

захисту лісокультурних 

об’єктів 

Вміти визначати способи та методи охорони, 

захисту лісокультурних об’єктів, збитки при 

пошкодженні лісових культур. 

Питання, 

тести 

 

 

Рекомендовані літературні джерела 

Базова 

1. Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні: монографія /  

П. Г. Вакулюк, В. І. Самоплавський. – Харків : Прапор, 2006. – 384 с. 

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

лісокультурних об’єктів. – Київ : Державний комітет лісового господарства 

України, 2010. – 73 с. 

3. Калінін М. І. Лісові культури і захисне лісорозведення / М. І. Калінін. – 

Львів : Світ, 1994. – 296 с. 

4. Культури лісові. Терміни та визначення : ДСТУ 2980-95. – [Чинний від 

1995-01-25]. –  Київ : Держстандарт України,1995. – 64 с. 

5. Лісове насінництво / [Ю. М. Дебринюк, М. І. Калінін, М. М. Гузь, І. В. 

Шаблій]. – Львів : Світ, 1998. – 432 с. 

6. Лісовирощування в Західному регіоні України / [Ю. М. Дебринюк, М. Х. 

Осмола, І. І. М'якуш, О. С. Мельник]. – Львів : Світ, 1998. – 432 с. 

7. Лісові культури / [М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк, В. М. 

Маурер]. –  Львів : Камула, 2005. – 608 с. 

8. Типи лісових культур за лісорослинними зонами (Полісся та Лісостеп, 

Степ, Карпати, Крим) / Державний комітет лісового господарства України. – 

Київ : Українське державне лісовпорядне виробниче об’єднання, 2010. – 63 с. 

Допоміжна 

1. Вакулюк П. Г. Вирощування лісонасаджень стійких проти шкідників і 

хвороб / П. Г. Вакулюк. – Боярка : Укрцентркадриліс, 2006. – 42 с.  

2. Гузь М. М. Сосна жорстка (Pinus rigda Mill.) у лісових культурах західного 

регіону України : монографія / М. М. Гузь, В. В. Козак. – Дрогобич : Коло, 2008. 

– 192 с. 

3. Дебринюк Ю. М. Технологія вирощування плантаційних лісових 

насаджень у Західному регіоні України / Ю. М. Дебринюк, Г. Т. Криницький, Я. 

П. Целень. – Львів : Камула, 2016. – 160 с. 

4. Іванюк А. П. Основи землеробства / А. П. Іванюк, М. М. Гузь. – Львів : 

Камула, 2005. – 256 с. 

5. Крамарець Г. Г. Основи тепличного господарства : навч. посіб. / Г. Г. 

Крамарець, О. М. Крамарець, Ю. В. Крамарець. – Львів : Панорама, 2017. – 152 

с.  

6. Краснов В. П. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов 

Українського полісся : монографія / В. П. Краснов, О. О. Орлов, М. М. Ведмідь. 

– Новоград-Волинський : НОВОград, 2009. – 488 с. 

7. Лісові культури / [М. І. Гордієнко, А. В. Фесюк, В. М. Маурер, Н. М. 

Гордієнко]. –  Київ : ІСДО, 1995. – 344 с. 



8. Ткачук В. І. Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному 

Поліссі / В. І. Ткачук. – Житомир : Волинь, 2004. – 464 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Лісові культури. Навчальний посібник [Електронний ресурс] . - 

chtyvo.org.ua/authors/Hordiienko_Mykhailo_Ivanovych/Lisovi_kultury.pdf 

2. Державне агентство лісових ресурсів України [Електронний ресурс] . - 

dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art...  

3. ДСТУ 2980-95. Культури лісові. Терміни та визначення [IMAGE ... 

[Електронний ресурс] . –  

https://www.twirpx.com › ... › Нормативные документы 

4. Нормативно-правова база - ДО Український лісовий селекційний .. 

ucfb.info/informacija/pravova-baza.html 

 

5. "Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначення чистоти, 

маси 1000 насінин та вологості" (ДСТУ 5036:2008); 

6.  ДСТУ 8558:2015 Насіння дерев і кущів. Методи визначання ... 

[Електронний ресурс] . - 

document.ua/nasinnja-derev-i-kushiv_-metodi-viznachannja... 

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Невчасно виконані та здані 

практичні та лабораторні роботи оцінюються нижчою оцінкою (-10-20% від 

загальної підсумкової оцінки).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи можуть 

перевірятися на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 40%. Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(підтверджених документально) дозволяється перескладання пропущених тем 

курсу.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т 1.1

i
 

 

Т 1.2 Т1.3 

 

Т 1.4 Т 1.5 

 

МК Т 2.1 

 

Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 

 

Т 2.5 Т 2.6 

 

МК 

3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 10 
 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 3 
16 100 Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 Т 3.4 Т 3.5 Т 3.6 Т 3.7 МК 

3 3 3 3 3 3 3 10 

 

 

 

http://ucfb.info/informacija/pravova-baza.html
http://ucfb.info/informacija/pravova-baza.html
http://document.ua/nasinnja-derev-i-kushiv_-metodi-viznachannja-posivnih-jakost-std32079.html
http://document.ua/nasinnja-derev-i-kushiv_-metodi-viznachannja-posivnih-jakost-std32079.html
http://document.ua/nasinnja-derev-i-kushiv_-metodi-viznachannja-posivnih-jakost-std32079.html
http://document.ua/nasinnja-derev-i-kushiv_-metodi-viznachannja-posivnih-jakost-std32079.html


Лекції Ваговий 

показник 

Практичні 

(лабораторні) 

роботи 

Ваговий 

показник 

Самостійна 

робота 

Ваговий 

показник 

Присутність 

на лекції 

1 Присутність на 

ПР, ЛР 

1 Виконання і 

представлення 

завдання 

1 

Активність 2 Виконання 

роботи 

1 оформлення 

вимогам 

1 

Оформлення 

конспекту 

2 Оформлення 

роботи 

1 Якість виконання 1 

  Захист роботи 2 Захист 2 

Разом 5  5  5 

Додаткова навчальна робота студента 

Вид роботи    Бали 

Написання та захист реферату 1-2 

Участь у науково-дослідній роботі 1-2 

Участь в олімпіадах 1-2 

Участь в наукових конференціях 1-2 

Призове місце на обласній, Всеукраїнській олімпіаді 5-10 

Наукові публікації 2 

Разом До 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого 

заліку 

А 90 – 100 5 Відмінно 

В 82-89 
4 

Дуже добре 

С 74-81 Добре 

D 64-73 
3 

Задовільно 

Е  60-63 Достатньо 

FX 35-59 2 Незадовільно з можливістю перескладання 

F 0-34  
Незадовільно з обовʼязковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

                                                            

 


