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Опис дисципліни 

Дисципліна «Недеревні ресурси лісу» спрямована на формування 

теоретичних та практичних навичок у студентів щодо раціонального ведення 

лісового господарства при якому використання продукції лісу повинно бути 

без будь-якої шкоди для лісу. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

бакалаври повинні вміти організувати комплексне використання недеревної 

продукції лісу в умовах лісогосподарського підприємства; здійснювати 

контроль за заготівлею другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних 

лісових користувань та використання корисних властивостей лісу. 

Структура курсу 
 

Години 

(лек./пр 
/лб) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2/2 1. Види та 

значення 

недеревної 

продукції лісу. 

2.1. Лікарські, 

харчові, та технічні 

рослини 

Знати основні види 
недеревної продукції лісу, 

види лікарських, харчових 

та технічних культур. 

Способи збору основних 

лікарських, харчових та 

технічних культур, щоб 

спланувати роботи по збору 

врожаю. 

Тести, 

питання 
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2/4/4 2.2. Дикорослі 

плодові рослини. 

2.3. Кормові 

ресурси 

Для раціонального 

використання і 

примноження дикорослих 

плодових та ягідних рослин 

необхідно знати їх біологію, 

екологію, харчові 

властивості, терміни збору 

плодів і ягід, технологію їх 

переробки на продукти 

харчування в умовах 

консервного цеху лісового 

підприємства. Розробляти 

заходи щодо поліпшення 

кормових угідь лісу. 

Витримувати технологію 

заготівлі сіна та вміти його 

облікувати. 

Тести, 

питання 

2/2 2.4. Добування і 
переробка 

березового соку. 

Знати лісівницькі вимоги та 

технологію підсочки берези, 

переробки березового соку 

Тести, 
питання 

2/2/2 2.5. Гриби лісів 

України 

Знати основні види їстівних 

та отруйних грибів, вміти за 

зовнішніми ознаками 

розрізняти їх. Знати терміни 

та способи збору грибів, 

способи раціонального 

використання грибних 

ресурсів, елементів 

грибівництва. 

Тести, 

питання 

2/2 3.1. Лісове 

бджільництво 

Орієнтуватися у питаннях 

бджолиної сім’ї, сезонних 

роботах та пасіці; знати 

медоносні рослини, шляхи 

зміцнення кормової бази 

бджільництва. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

1. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Практичні та 

лабораторні роботи, які виконуються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). 

2. Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1 11 

Змістовий модуль 2 48 

Змістовий модуль 3 11 

Залік 30 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 

ECNS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 85-89 добре 

С 75-85 добре 

Д 65-74 задовільно 

Е 60-64 достатньо 

FX 35-39 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 
 


