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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання  

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3,0/3,0 

Галузь знань 

20 Аграрні науки та 

продовольство Нормативна 

Напрям підготовки  

205 "Лісове господарство"   

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2 

2019-2020-й 

(весняний семестр) 

Курс 

3, 1 с.т. 5 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90/90  

6-й, 2-й 9 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

(6-й, 2-й): 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4,9 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

12 год. 12 

Практичні 

14 год. 16 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

64 год. 62 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

          для денної форми навчання 3 курс– (26/64) 28,9 / 71,1; 

          для денної форми навчання 1 с.т. курс– (26/64) 28,9 / 71,1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Лісові культури» – навчальна дисципліна для підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти «бакалавр» зі спеціальності 205 "Лісове господарство".  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика створення штучних 

лісових насаджень – лісових культур. Створення лісових культур є складовою частиною 

загального комплексу лісогосподарських заходів із вирощування господарсько-цінних лісів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лісові культури» є: підготовка 

фахівців лісового господарства з питань застосування оволодіння теоретичними 

положеннями і здобуття практичними навичками щодо організації створення різних типів 

лісових культур в конкретних грунтово-кліматичних умовах та догляду за ними, оскільки ці 

знання безпосередньо використовуються під час виконання службових обов’язків. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

- основи технології проектування, створення і вирощування штучних насаджень;  

- основні напрямки штучного лісовирощування;  

- методи створення лісових культур;  

- особливості вибору головних, супутніх та підгінних порід та чагарників залежно 

від клісокліматичного району; 

- форми взаємовпливу деревних рослин;  

- способи створення лісових культур та умови їх застосування; особливості 

створення лісових культур з участю інтродуцентів;  

- методи реконструкції малоцінних насаджень лісокультурними засобами; способи 

догляду за культурами, їх види та значення;  

- лісокультурну документацію; 

- охорону праці та техніку безпеки під час створення та вирощування лісових 

культур. 

вміти: 

- проектувати і створювати різні типи штучних насаджень на категоріях 

лісокультурних площ, у різноманітних типах лісорослинних умов і типах лісу; 

- застосовувати найновіші досягнення науки і практичного досвіду передових 

лісогосподарських підприємств в галузі вдосконалення створення штучних лісових 

насаджень; 

- створювати біологічно стійкі високопродуктивні штучні лісові насадження за участю 

найбільш господарсько-цінних аборигенних та інтродукованих деревних порід; 

- здійснювати реконструкцію малоцінних насаджень лісокультурними методами, у 

т.ч. із висаджуванням швидкоростучих та інтродукованих деревних порід;  

- організувати роботу щодо догляду за лісовими культурами; 

- навчити робітників вимогам правил щодо охорони праці та техніки безпеки під час 

створення та вирощування лісових культур 

- здійснювати технічне приймання, облік та оцінку якості лісокультурних об’єктів та 

природного поновлення; 

- проводити інвентаризацію лісових культур і плантацій, а також атестацію 

незімкнутих лісових культур; 

- переводити лісові культури та площі із природним поновленням у вкриті лісовою 

рослинністю землі; 

- заповнювати лісокультурну документацію, в т.ч. книгу обліку лісокультурних 

об’єктів та звіт про проведення лісокультурних робіт. 

Студенти мають оволодіти навичками щодо створення лісових культур, 

узагальнення експериментального матеріалу і аналізу літературних джерел. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

(Затверджено Вченою Радою СНАУ, протокол № 7 від 26.12.2018 р.) 
 

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Теоретичні основи створення штучних насаджень.  

Лісокультурне районування. Особливості чистих і мішаних, простих і складних 

штучних насаджень. Взаємовплив деревних рослин у мішаних насадженнях. Густота лісових 

культур. Особливості лісовідновлення та лісорозведення в Україні. 

Тема 2. Лісокультурна площа. 

Категорії лісокультурних площ. Обстеження лісокультурних площ і черговість 

створення лісових культур. Стан і розвиток лісокультурної справи в Україні. Вибір головних, 

супутніх, підгінних порід та чагарників за кліматичними районами. 

Тема 3. Методи і способи створення лісових культур. 

Загальні поняття про лісовідновлення та лісорозведення. Лісові культури під наметом 

лісу. Часткові лісові культури. Суцільні лісові культури і добір порід при їх створенні. Типи 

лісових культур у різних лісорослинних умовах. 

Змістовний модуль 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ 

КУЛЬТУР. 

Тема 4. Типи, способи і схеми змішування деревних порід. 

Спосіб почергового змішування деревних порід у ряду. Спосіб ланкового змішування 

деревних порід у ряду. Спосіб групово-ланкового і шахового змішування деревних порід у 

ряду. Просте, кулісне і комбіноване чергування рядів. Історичний досвід лісокультурної 

справи щодо випробування типів змішування у степових умовах. 

Тема 5. Технологія створення лісових культур. 

Обробіток ґрунту під лісові культури. Застосування добрив. Розміщення посівних і 

посадочних місць. Види садивного матеріалу. Посів і висаджування лісу. Догляд за 

лісовими культурами. Лісотипологічне обґрунтування створення лісових культур. 

Рекомендації по густоті лісових культур. Технічне приймання, інвентаризація та 

доповнення лісових культур. “Книга обліку лісових культур”. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п л інд с.р. л п л інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи створення лісових культур. 

Тема 1. Теоретичні 

основи створення 

штучних насаджень. 

16 2 2 
  

12 16 2 2   12 

Тема 2. Лісокультурна 

площа. 
16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 3. Методи і 

способи створення 

лісових культур. 

16 2 2   12 16 2 2   10 

Разом за модулем 1 48 6 6   36 46 6 6   34 

Змістовний модуль 2. Практичні аспекти створення лісових культур. 

Тема 4. Типи, способи і 

схеми змішування 

деревних порід 

16 2 2   12 16 2 4   12 

Тема 5. Технологія 

створення лісових 
26 4 6   16 26 4 6   16 



культур. 

Разом за модулем 2 42 6 8   28 44 6 10   28 

Усього годин 90 12 14 
  

64 90 12 16   62 

5. Теми та план лекційних занять 

№ 

з/

п 

Назва теми 

К-ть годин 

д
ен

н
а 

 ф
о
р
м

а 
 

(С
П

Г
 -

3
 к

.,
 1

 с
.т

.)
 

за
о
ч
н

а 
ф

о
р
м

а 
 

(С
П

Г
 -

3
 к

.,
 Л

Г
 -

3
к
.)

 

1 

Лекція 1.  

План 

Тема 1. Теоретичні основи створення штучних насаджень. 

1.Лісокультурне районування України. 

2.Особливості чистих і мішаних, простих і складних штучних 

насаджень. 

3.Взаємовплив деревних рослин у мішаних насадженнях. 

2 2 

2 

Лекція 2. 

План 

Тема 2. Лісокультурна площа. 

1.Категорії лісокультурних площ. 

2.Обстеження лісокультурних площ і черговість створення лісових 

культур. 

2 2 

3 

Лекція 3. 

План 

Тема 3. Методи і способи створення лісових культур. 

1.Загальні поняття про лісовідновлення та лісорозведення. 

2.Лісові культури під наметом лісу. 

3.Часткові лісові культури. 

4.Суцільні лісові культури і добір порід при їх створенні. 

2 2 

4 

Лекція 4. 

План 

Тема 4. Типи, способи і схеми змішування деревних порід 

1.Спосіб почергового змішування деревних порід у ряду. 

2.Спосіб ланкового змішування деревних порід у ряду. 

3.Спосіб групово-ланкового і шахового змішування деревних порід у 

ряду. 

4.Просте, кулісне і комбіноване чергування рядів. 

2 2 

5 

Лекція 5. 

План 

Тема 5. Технологія створення лісових культур (частина 1) 

1.Обробіток грунту під лісові культури. 

2.Застосування добрив. 

3.Розміщення посівних і посадочних місць.  

4.Види садивного матеріалу. 

2 2 

6 

Лекція 6. 

План 

Тема 5. Технологія створення лісових культур (частина 2) 

1.Посів і висаджування лісу. 

2.Догляд за лісовими культурами. 

3.Технічне приймання, інвентаризація та доповнення лісових культур. 

2 2 



Разом  12 12 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми  

К-ть годин 

д
ен

н
а 

 ф
о
р
м

а 
 

(С
П

Г
 -

3
 к

.,
 1

 с
.т

.)
 

за
о
ч
н

а 
ф

о
р
м

а 
 

(С
П

Г
 -

3
 к

.,
 Л

Г
 -

3
к
.)

 

1 
Тема 1. Теоретичні основи створення штучних насаджень 
Стан і розвиток лісокультурної справи в Україні 

2 2 

2 

Тема 2. Лісокультурна площа  

Лісокультурне районування України:  вивчення схеми 

лісокультурного районування, нанесення лісокультурних районів на 

контурну карту. 

2 2 

3 
Тема 3. Методи і способи створення лісових культур 

Типи лісових культур на лісокультурних ділянках.  
2 2 

4 
Тема 4. Типи, способи і схеми змішування деревних порід 

Початкова густота і склад лісових культур та розміщення садивних 

місць. 
 2 4 

5 
Тема 5. Технологія створення лісових культур (частина 1) 

Характеристика лісокультурних ділянок, обґрунтування доцільності 

створення лісових культур, системи та способи обробітку ґрунту. 
2 2 

6 

Тема 6. Технологія створення лісових культур (частина 2) 

Використання лісотипологічної основи в лісокультурному 

виробництві, складання ескізу проекту лісових культур для 

відповідних типів лісокультурних умов, видів і категорій 

лісокультурних площ 

2 2 

7 
Тема 7. Технологія створення лісових культур (частина 3) 

Види, терміни, кількість і технологія проведення агротехнічних 

доглядів 

2 2 

Разом  14 16 

7. Самостійна робота 

(денна та заочна форми навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна заочна 

1 

Тема 1. Теоретичні основи створення штучних насаджень 

1.Особливості лісовідновлення та лісорозведення в Україні. 

2.Види взаємовпливу деревних рослин.  

12 12 

2 

Тема 2. Лісокультурна площа. 

1. Стан і розвиток лісокультурної справи в Україні. 2.Вибір головних, 

супутніх, підгінних порід та чагарників за кліматичними районами.  

12 12 

3 
Тема 3. Методи і способи створення лісових культур. 

1.Типи лісових культур у різних лісорослинних умовах. 
12 10 

4 

Тема 4. Типи, способи і схеми змішування деревних порід.  
1.Типи змішування деревних порід в культурах, способи змішування. 

2. Історичний досвід лісокультурної справи щодо випробування типів 

змішування у степових умовах. 

12 12 

5 Тема 5. Технологія створення лісових культур. 16 16 



1.Лісотипологічне обґрунтування створення лісових культур.  

2.Рекомендації по густоті лісових культур. 3.“Книга обліку лісових 

культур”. 

Разом  64 62 

8. Методи навчання 

1. За джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, лекція, інструктаж. 

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні: практична робота. 

2. За характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

3. За характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів. 

 3.1. Репродуктивний. 

 3.2. Пояснювально-демонстративний. 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій. 

9. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

- рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 

- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

- експрес-контроль під час аудиторних занять; 

- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- результати тестування. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

(денна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Р
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та
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С
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Сума 
Змістовий модуль 1 – 

30 балів 

Змістовий модуль 2 – 40 

балів 
СРС 

Т1-Т3 Т4-Т6 
15 

85 

(70+15) 
15 100 

30 40 

Розподіл балів, які отримують студенти 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Сума 
Змістовий модуль 1 – 

30 балів 

Змістовий модуль 2 – 40 

балів 
СРС 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
15 

85 

(70+15) 
15 100 

10 10 10 10 10 10 10 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

69-74 D задовільно 



60-68 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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