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Перелік вибіркових дисциплін студентами спеціальності                             

205 «Лісове господарство» ОС «Бакалавр» 
№ 

з/п 

Дисципліна Кількість 

годин/кредитів 

Семестр 

вивчення 

Примітка 

За спеціальністю 

І 1.Фізіологія рослин 

2.Основи тепличного господарства з 

елементами фітодизайну закритого 

середовища 

3.Природно-заповідна справа 

4.Соціальне лісівництво 

5.Мисливствознавство  

6. Лісогосподарське та природоохоронне 

право 

7. Мисливське господарство України та світу 

8. Історія та культура мисливства 

9. Нарисна геометрія 

150/5 V 
Обрати 3 

дисципліни 

ІІ 1.Лісова селекція і генетика 

2.Основи агролісівництва 

3. Біотехнія 

4.Недеревні ресурси лісу 

5.Комплексне використання деревини з 

елементами виробництва товарів широкого 

вжитку 

6.Основи будівництва та експлуатації 

лісових доріг 

7.Ландшафтознавство і географія лісів 

8. Технічна механіка 

9. Основи гідротехнічної меліорації лісових 

земель 

150/5 VІ 
Обрати 3 

дисципліни 

ІІІ 1 Лісове товарознавство 

2.Транспорт лісу 

3.Лісове підприємництво 

150/5 VІІ 
Обрати 1 

дисципліну 

IV  1. Екологічна стандартизація та сертифікація 

в лісовому господарстві 

2.Основи зовнішньоекономічних відносин у 

лісовому господарстві 

3.Економічна теорія 

4.Озеленення населених місць 

5.Основи маркетингу 

6.Основи лісоексплуатації  

7.Бухгалтерський облік у лісовому 

господарстві 

150/5 VІІІ 
Обрати 3 

дисципліни 

За уподобанням студента 

 

І 

1.Основи сімейної психології 

2.Основи етики та естетики 

3.Етнокультурологія 

4.Політологія і соціологія 

150/5 VІІ 
Обрати 1 

дисципліну 

ІІ 1.Основи малого бізнесу 

2.Топіарне мистецтво  

3.Основи землевпорядкування 

150/5 VІІІ 
Обрати 1 

дисципліну 



 
Клікайте на посилання на назві дисципліни  

  
Вибіркові компоненти ОПП 

Фізіологія рослин Лісова селекція і генетика 

Основа агролісівництва Соціальне лісівництво 

Природно-заповідна справа Недеревні ресурси лісу 

Біотехнія Мисливствознавство 

Лісогосподарське та природоохоронне 

право 

Ландшафтознавство і географія 

лісів 

Основи будівництво та експлуатація 

лісових доріг 

Мисливське господарство України 

та світу 

Історія та культура мисливства Технічна механіка 

Основи гідротехнічної меліорації лісових 

земель 

Нарисна геометрія 

Основи тепличного господарства з 

елементами фітодизайну закритого 

середовища 

Комплексне використання 

деревини з елементами 

виробництва товарів широкого 

вжитку 

Політологія і соціологія Основи зовнішньо-економічних 

відносин у лісовому господарстві 

Основи маркетингу Лісове підприємництво 

Лісове товарознавство Економічна теорія 

Екологічна стандартизація та 

сертифікація в лісовому господарстві 

Транспорт лісу 

Основи етики та естетики Основи лісоексплуатації 

Бухгалтерський облік у лісовому 

господарстві 

Основи сімейної психології 

Етнокультурологія Основи малого бізнесу 

Топіарне мистецтво  

 Основи землевпорядкування 

Озеленення населених місць  
 

https://drive.google.com/file/d/15lEJ8yWygnJgWZe5oEpYamJZxwugJuJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRVpAHk-xq8nzhHaqIVOdG8FGKYyO5NI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_8iyG_CfSU4GkAlequG9X532aVfIFxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stgd_hoyFf5Jg7Bf2CuCCP1cSi0Q3zwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OhVDppqceMU9uclQxbWj2tIC7H2gIgFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKVWRiIGdIgjTXAU25B9blMS1Q7dj1h0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwB5X-H12vUcwzxuwXMTO5kURe077K72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PyByVvGjbWWV4tiJAMRYF0pndRprsTlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojubLE9Kr01FJD6-re3U-I9q23KYNKOb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojubLE9Kr01FJD6-re3U-I9q23KYNKOb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IfHBrqoXEf5y0IluMSq_hS2S3Hu4-igb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IfHBrqoXEf5y0IluMSq_hS2S3Hu4-igb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wfVOkDTEEJyoQZ1ywrDgl2cDcHcRNGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wfVOkDTEEJyoQZ1ywrDgl2cDcHcRNGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4R0SAHDjtuyHq0K5xc8p0WbAY2Hfrer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4R0SAHDjtuyHq0K5xc8p0WbAY2Hfrer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1oGO62g2p5PhzGrizKt30ZOYRLvLsts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1me32oU0WJI2ZZz3auEKin3Z4h_v75IrW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHGG_8sDgdlVL_bWWKm2lWuln8IITRIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHGG_8sDgdlVL_bWWKm2lWuln8IITRIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UomrifitLEJU8SGjItyVRs9uGOXZ7OU2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18M6_rfPEKnFKsYEnneX0Vi0Ilfc2UU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18M6_rfPEKnFKsYEnneX0Vi0Ilfc2UU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18M6_rfPEKnFKsYEnneX0Vi0Ilfc2UU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds1KWHROirXBm4vFq2lm5OXKjWTyz1Gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds1KWHROirXBm4vFq2lm5OXKjWTyz1Gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds1KWHROirXBm4vFq2lm5OXKjWTyz1Gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds1KWHROirXBm4vFq2lm5OXKjWTyz1Gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13mvUa7BlAHZrjjIiaSaxQ8mWcnxN_w_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yud4J-MG5BbQZw2q4XsP2IUlAS_UxMEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yud4J-MG5BbQZw2q4XsP2IUlAS_UxMEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkcJ3jt-JaytUo3Z39OibA2WHAgddP1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RuYDH6bmpUsylBylMS5b2wXuEKyLKJSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZUdzQoUdiGp2sK1MMH7saQlidNuO3dT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgksE79tYIaI9JzbIs2F9h6__7zPmryk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eho97MWLoHmmNXPxMrFfL4O3p7JPr6W8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eho97MWLoHmmNXPxMrFfL4O3p7JPr6W8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGB7XUTiHQeLnfT4hG5kwPWvoZD98grx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16rnfqMo3ixrt8-8uO9sLCR_OmtHpaaZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_SApsgakPHGNi-mwt_JL2ZTfF6mTbAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AdDyPfrf02TXnUs9Pn-JCoOY7sqF8tT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AdDyPfrf02TXnUs9Pn-JCoOY7sqF8tT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mE_Vr4G-FwAniMJpZtIZmRJ_T9I0HO7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mh5XZlLTMc5--V2f8AolkkLD031yWBZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CF97i_6N90_gyN62w9wo5L215ySImvS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSWIETc57ilGHwe7BzaPB-FyaBfvaPfO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15MX_gyw7Vi2uqH78YQPc_g8nv84FkU7a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlE0aMZag2048CHFR8QWFEtrzG816pmG/view?usp=drivesdk

