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Описдисципліни 

Метою навчальної практики з основ лісоексплуатації, є закріплення теоретичних 

знань на виробничих об’єктах. Це перевірка відведення лісосіки в рубку, звалювання 

дерев, очистка дерев від гілля, розмітка, розкряжування хлистів, організація розробки 

лісосіки, складання документації на заготівлю, приймання та відпуск лісопродукції, 

організація підсочки сосни звичайної. 

Структура курсу 

Години  Тема Результати  навчання Завдання 

Перезарах. Підготовчі 

роботи на 

лісосіці. 

Вміти складати технічну документацію на відпуск 

деревини на пні, на заготівлю лісопродукції 

(лісорубного квитка, розпорядження майстру лісу, 

технологічної карти на розробку  лісосіки ) 

 

Звіт  

Перезарах. Технологія і 

організація 

лісосічних робіт. 

Ознайомлення з лісосікою та її елементами, 

технологією розробки лісосіки. 

Звіт  

Перезарах. Заготівля 

деревини. 

Знати порядок виконання операцій звалювання. 

Очищення дерев від гілля, розмітка, розкряжування 

хлистів. Складання, приймання і відпуск 

лісопродукції. Складання документації на 

приймання та відпуск заготовленої продукції. 

 

Звіт  

Перезарах. Транспортування 

деревини. 

Вивчення поперечного профілю та основних 

елементів дорожньої конструкції. Ознайомлення з 

тяговим та причіпним  складом  автомобільних 

лісовозних доріг. 

 

Звіт  

Перезарах. 
 

Нижні склади. 

Технологія 

деревообробного 

виробництва. 

   Ознайомлення з технологічним процесом роботи 

нижнього складу. Ознайомлення з технологічними 

процесами лісопильного та деревообробного  цехів. 

 

Звіт  
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Політика оцінювання 

 ● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали.  

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Навчальна практика 100 

Шкала оцінюваннястудентів: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен-

ційованого заліку, 

курсового проекту (роботи) 

 

для заліку  

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


