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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  – 

5,0/5,0 

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. 4 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150/150 

6-й, 2-й 8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

(6-й, 2-й): 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

26 год. 10 

Практичні 

26 год. 14 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

98 год. 126 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: КР, екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

          для денної форми навчання 3 курс– (52/98) 34,7 / 65,3; 

          для денної форми навчання 1 с.т. курс– (52/98) 34,7 / 65,3. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Лісівництво» – навчальна дисципліна для підготовки здобувачів ступеня вищої 

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

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи та способи рубок головного 

користування та рубок формування і оздоровлення лісів, їх застосування в умовах України 

задля вирощування цінних та високопродуктивних лісів майбутнього, а також комплекс 

заходів щодо підвищення продуктивності лісів. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лісівництво» є: вивчення теоретичних 

основ та методів формування лісових насаджень, особливостей їхнього застосування на 

практиці по відношенню до різних об’єктів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лісівництво» є: підготовка фахівців 

лісового господарства з питань застосування різних способів рубок стиглого лісу в лісах 

України з метою більш бережливого відношення до природи лісових насаджень, формування 

лісових насаджень із молодого віку до віку стиглості, оскільки ці знання безпосередньо 

використовуються під час виконання службових обов’язків. 

 Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

- лісівницькі поняття; 

- закономірності формування лісів; 

- види користування лісом, народногосподарське значення лісів, поділ лісів на групи 

та особливості ведення господарства в лісах різних груп; 

- системи та способи головних рубок;  

- технологічні схеми рубок, що зменшують шкідливий вплив на природу лісу та 

довкілля; 

- теоретичні основи рубок догляду за лісом, види рубок, способи та технології їх 

проведення в різних за віком  лісом насадженнях; 

- ознаки дерев, що підлягають санітарній рубці, види санітарних рубок; 

- типи лісопаркових ландшафтів, способи їх формування в зелених зонах міст; 

- поняття продуктивності лісів, види продуктивності та шляхи її підвищення. 

вміти: 

- призначити спосіб головної рубки з встановленням основних організаційно-

технічних показників у відповідності з  Правилами рубок; 

- встановити потребу насаджень в рубках догляду, відвести ділянку під рубку 

догляду з оформленням необхідної документації; 

- здійснювати керівництво роботами по технологічному облаштуванню ділянки або 

групи ділянок при концентрації рубок догляду; 

-    здійснювати керівництво роботами по проведенню рубок догляду; 

- провести освідчення місць рубок з оформленням акта. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

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

 

Змістовний модуль 1. РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІСОМ 

 

Тема 1. Вступ. Ліси України. Особливості ведення господарства 
Характеристика лісів України. Поділ лісів України на категорії. Види лісових користувань. 

Особливості лісового господарства України та напрями розвитку. Основні завдання та 

нормативно-правове забезпечення лісівництва. Принципи лісівництва. 

Тема 2. Класифікація рубок головного користування.  
Поняття «стале ведення лісового господарства» та «багатоцільове використання 

лісових ресурсів». Терміни та визначення понять, пов’язаних з рубкою лісу. Поняття 

«стиглість лісу», групи та види стиглості лісу. 
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Класифікація рубок головного користування. Категорії лісів, у яких дозволено 

проведення рубок головного користування. Поняття «система рубки» та «спосіб рубки».  

Тема 3. Вибіркові рубки. Наближене до природи лісівництво 
Вибіркові рубки. Підшукові рубки (“рубки за якістю”). Підневільно-вибіркові рубки 

(“рубки з вершка”). Інтенсивно-вибіркові рубки. Добровільно-вибіркові рубки. Лісівнича 

система ведення господарства Дауервальд та Плентервальд. Наближене до природи 

лісівництво. Переваги та труднощі застосування вибіркової системи рубок головного 

користування. 

Тема 4. Суцільні рубки  

Умови що призвели до появи суцільних рубок. Суцільно-лісосічні рубки, їх вплив на 

лісове середовище. Основні організаційно-технічні елементи суцільно-лісосічних рубок 

(напрям лісосіки, напрям рубки, строк примикання лісосік, спосіб примикання  лісосік, 

ширина лісосіки, довжина лісосіки, площа лісосіки, кількість зарубів, довжина лісосічного 

ряду, сезон рубки тощо) та їх лісівниче обґрунтування. Застосування  суцільно-лісосічних 

рубок в лісах різних категорій і лісорослинних зон України. Переваги та труднощі 

застосування суцільної системи рубок головного користування. 

Поняття про концентровані рубки, умови їх появи та подальший розвиток. Періоди 

розвитку концентрованих рубок (за І.С.Мелеховим). Екологічні зміни, які відбуваються на 

зрубах концентрованих рубок. Організаційно-технічні показники концентрованих рубок. 

Заходи щодо сприяння появі природного поновлення на зрубах концентрованих рубок. 

Умовно-суцільні рубки, їх застосування у багатолісних регіонах. Оцінка концентрованих та 

умовно-суцільних рубок. 

Тема 5. Поступові рубки  

Класифікація способів поступових рубок. Рівномірно-поступові рубки, їх застосування 

в минулому і в сучасних умовах, організаційно-технічні елементи, переваги та недоліки. 

Класична рівномірно-поступова рубка (за Г.Л. Гартігом). Спрощені рівномірно-поступові 

рубки, їх застосування. Досвід застосування рівномірно-поступових рубок в лісах України. 

Перспективи застосування рівномірно-поступових рубок в лісах рекреаційного призначення. 

Нерівномірно-поступові рубки, їх поява та класифікація. Групово-вибіркові рубки, їх 

організаційно-технічні елементи, техніка та технологія проведення. Лісівницька оцінка 

поступової системи рубок головного користування. 

Тема 6. Сучасні технології головних рубок та їх лісівницька оцінка  

Технологічне облаштування лісосіки. Вимоги до технологічних процесів лісосічних 

робіт. Технології рубок головного користування у рівнинних і гірських  лісах. Заходи, 

пов'язані із збереженням ґрунтів.  

Тема 7. Очищення місць рубок. Заходи щодо сприяння природному поновленню 

лісу. 
Поняття про порубкові рештки та очищення місць рубок від них. Лісівницьке 

значення очищення місць рубок. Запаси макроелементів в порубкових рештках та 

можливість їх використання для підвищення родючості лісових грунтів. Очищення місць 

рубок як засіб сприяння поновленню лісу. Технологія вогневого, безвогневого та 

комбінованого способів очищення в рівнинних та гірських лісах різних лісорослинних зон. 

Способи очищення та їх застосування при різних способах рубок головного користування та 

в різних лісорослинних умовах. Способи очищення лісосік в Україні, країнах Центральної 

Європи та Північної Америки. 

Природне поновлення основних лісотвірних порід в різних типах лісорослинних умов. 

Лісівницька оцінка природного поновлення лісів. Попереднє, супутнє та наступне 

поновлення. Поділ заходів сприяння природному поновленню на самостійні заходи та 

супутні головним рубкам лісу. Особливості заходів сприяння поновленню головних 

лісотвірних порід.  

 

 

 

 



Змістовний модуль 2. РУБКИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ 

Тема 8. Загальна характеристика рубок догляду за лісом 

Загальні відомості про догляд за лісом. Рубки догляду за лісом. Економічні, екологічні 

та технологічні передумови рубок догляду за лісом. Загальні завдання. Біологічні 

закономірності формування лісових насаджень. Зміни світлового режиму та фізіологічних 

процесів у насадженнях після проведення рубок догляду.  

Загальні завдання рубок догляду. Види рубок догляду та конкретні цілі, які досягаються 

кожним із видів рубок. Поділ дерев за їх господарськими і біологічними ознаками при 

рубках догляду. Основні організаційно-технічні показники рубок догляду: перший прихід з 

рубкою, ступінь зріджування, повторюваність рубок догляду. Поняття про інтенсивність 

окремого виду рубок догляду. Регламентація основних організаційно-технічних показників 

рубок догляду. Черговість призначення насаджень під рубки догляду. Зовнішні ознаки 

лісових насаджень, що свідчать про необхідність проведення рубок догляду. Методи рубок 

догляду за лісом. 

Тема 9. Рубки догляду в лісостанах різного складу  

Залежність режиму вирощування лісових насаджень від складу деревних порід, 

лісорослинної зони та лісорослинних умов. Рубки догляду в соснових насадженнях в умовах 

Полісся, Лісостепу і Степу України. Рубки догляду в ялинниках. Догляд за  дубом в 

дібровах. Особливості догляду за дубом в умовах грабових дібров Правобережжя України, 

на Лівобережжі та в Степу. Рубки догляду у гірських лісах Карпат.  

Тема 10. Техніка та технологія рубок догляду за лісом  
Поняття технології рубки догляду за К.Б.Лосицьким. Цикл робіт при рубках догляду. 

Способи рубок догляду. Техніка та технологія коридорного способу догляду за дубом, 

лінійного способу за сосною, ялиною. Технологія облаштування лісосік. Технології РД на 

Україні (вузько-, середньо- та широкопасічні технології). Середньопасічна технологія, 

запропонована ВНДІЛМом.  

Тема 11. Санітарні та лісовідновні рубки. Інші заходи з формування й 

оздоровлення лісів 
Екологічна спрямованість санітарних рубок на оздоровлення та посилення біологічної 

стійкості лісів, запобігання їх захворюванням і пошкодженням. Основні завдання санітарних  

рубок. Особливості призначення вибіркових та суцільних санітарних рубок у лісах різних 

категорій. Ознаки дерев хвойних і листяних порід, за якими вони призначаються до рубки.  

Лісовідновні рубки як різновид комплексних рубок, що поєднують елементи рубок 

головного користвуання та рубок догляду для поновлення захисних, водоохороннних та 

інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування 

складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів. Особливості призначення 

лісовідновних рубок і застосування відповідних способів і технологій розробки лісосік. 

Інші заходи з формування й оздоровлення лісів: догляд за підростом, за підліском, за 

узліссям, за формою стовбура та крони дерев, прокладання квартальних просік і створення 

протипожежних розривів. 

Тема 12. Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією 

Рубки переформування як комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення 

одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Мета і завдання 

рубко переформування. Умови і засадничі принципи призначення рубок переформування. 

Основні організаційно-технічні показники рубок переформування. Інтенсивність і 

повторюваність окремих етапів рубок. Облікова картка та технологічна схема рубок 

переформування. 

Мета і завдання реконструктивних рубок. Особливості призначення 

реконструктивних рубок. 

Тема 13. Шляхи та способи підвищення продуктивності та якості лісів 

Поняття про продуктивність лісів. Види продуктивності лісу. Система заходів по 

підвищенню продуктивності та якості лісів за І.С.Мелеховим та М.М.Горшеніним. Заходи, 

що впливають на деревостан: введення швидкоростучих порід, реконструктивні рубки, 

інтенсивні рубки догляду з метою поліпшення складу порід. Рубки догляду та їх вплив на 



продуктивність деревостанів та якість деревини. Заходи, що впливають на лісорослинні 

умови: лісоосушення, внесення добрив, біологічна меліорація. Попередження ерозії лісових 

грунтів як захід підвищення продуктивності лісу. Заходи з прискорення поновлення і 

формування лісу в процесі головних рубок. Шляхи раціонального використання деревини та 

зниження її втрат при лісозаготівлях, рубках догляду за лісом. 

 

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 

Змістовий модуль 1. Рубки головного користування лісом. 

Тема 1. Вступ. Ліси 

України. Особливості 

ведення господарства 

2

11 

2

2 

2

2   

2

7 

-

9 

-

- 

-

- 
  

9

9 

Тема 2. Класифікація 

рубок головного 

користування 

2

11 

2

2 

2

2 
  

2

7 

1

9 

-

- 

-

- 
  

-

9 

Тема 3. Вибіркові 

рубки. Наближене до 

природи лісівництво 

2

11 

2

2 

2

2 
  

2

7 

-

11 

-

2 

-

- 
  

-

9 

Тема 4. Суцільні рубки 

2

11 

2

2 

2

2 
  

2

7 

-

13 

-

2 

-

2 
  

-

9 

Тема 5. Поступові 

рубки 

2

11 

2

2 

2

2 
  

2

7 

-

13 

-

2 

-

2 
  

-

9 

Тема 6. Сучасні 

технології головних 

рубок та їх лісівницька 

оцінка 

2

10 

2

2 

2

2 
  

2

6 

-

11 

-

- 

-

2 
  

-

9 

Тема 7. Очищення 

місць рубок. Заходи 

щодо сприяння 

природному 

поновленню лісу. 

2

11 

2

2 

2

2 
  

8

7 

-

10 

-

- 

-

2 
  

-

8 

Разом за модулем 1 

8

76 

1

14 

1

14 
  

4

48 

6

76 

-

6 

-

8 
  

-

62 

Змістовий модуль 2. Рубки формування та оздоровлення лісів 

Тема 8. Загальна 

характеристика рубок 

догляду за лісом 

1

14 

2

2 

2

2 
  

1

10 

-

12 

-

2 

-

- 
  

-

10 

Тема 9. Рубки догляду в 

лісостанах різного 
1 2 2   1 - - -   -



складу 14 2 2 10 12 - 2 10 

Тема 10. Техніка та 

технологія рубок 

догляду за лісом 

1

10 

2

2 

2

2 
  

6

6 

-

12 

-

2 

-

- 
  

-

10 

Тема 11. Санітарні та 

лісовідновні рубки. 

Інші заходи з 

формування й 

оздоровлення лісів 

1

12 

2

2 

2

2 
  

8

8 

-

12 

-

- 

-

2 
  

-

10 

Тема 12. Рубки 

переформування і 

рубки, пов’язані з 

реконструкцією 

1

12 

2

2 

2

2 
  

8

8 

-

12 

-

- 

-

2 
  

-

12 

Тема 13. Шляхи та 

способи підвищення 

продуктивності та 

якості лісів 

1

12 

2

2 

2

2 
  

8

8 

-

12 

-

- 

-

- 
  

-

12 

Разом за модулем 2 

7

74 

1

12 

2

12 
  

5

50 

7

74 

4

4 

-

6 
  

6

64 

Усього годин 
1

150 

2

26 

2

26   

2

98 

1

15

0 

-

10 

-

14   

-

126 

5. Теми та план лекційних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 
д

ен
н

а 
 ф

о
р
м

а 

за
о
ч
н

а 
ф

о
р
м

а 
 

1 

Лекція 1.  

План 

Тема 1. Вступ. Ліси України. Особливості ведення господарства.  

1.Характеристика лісів України.  

2.Поділ лісів України на категорії.  

3.Види лісових користувань.  

4.Особливості лісового господарства України та напрями розвитку. 

5.Основні завдання та нормативно-правове забезпечення лісівництва.  

2  

2 

Лекція 2.  
План 

Тема 2. Класифікація рубок головного користування. 

1.Терміни та визначення понять, пов’язаних з рубкою лісу.Поняття 

«система рубки» та «спосіб рубки».  

2.Класифікація рубок головного користування.  

2  



3.Категорії лісів, у яких дозволено проведення рубок головного 

користування.  

3 

Лекція 3.  

План 

Тема 3. Вибіркові рубки. Наближене до природи лісівництво. 

1.Вибіркова система рубок.  

2.Добровільно-вибіркові рубки.  

3.Лісівнича система ведення господарства Дауервальд та 

Плентервальд.  

4.Переваги та труднощі застосування вибіркової системи рубок 

головного користування. 

2 2 

4 

Лекція 4.  

План 

Тема 4. Суцільні рубки 

1.Основні організаційно-технічні елементи суцільно-лісосічних 

рубок та їх лісівниче обґрунтування.  

2.Застосування  суцільно-лісосічних рубок в лісах різних категорій і 

лісорослинних зон України.  

3.Переваги та труднощі застосування суцільної системи рубок 

головного користування. 

 2 2 

5 

Лекція 5.  

План 

Тема 5. Поступові рубки.  

1.Класифікація способів поступових рубок.  

2.Класична рівномірно-поступова рубка (за Г.Л. Гартігом).  

3.Спрощені рівномірно-поступові рубки, їх застосування.  

4.Нерівномірно-поступові рубки, їх поява та класифікація.  

5.Групово-вибіркові рубки, їх організаційно-технічні елементи, 

техніка та технологія проведення.  

2 2 

6 

Лекція 6.  

План 

Тема 6. Сучасні технології головних рубок та їх лісівницька 

оцінка. 

1.Технологічне облаштування лісосіки.  

2.Вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт.  

3.Технології рубок головного користування у рівнинних і гірських  

лісах.  

2  

7 

Лекція 7.  

План 

Тема 7. Очищення місць рубок. Заходи щодо сприяння 

природному поновленню лісу. 

1.Поняття про порубкові рештки та очищення місць рубок від них. 

2.Лісівницьке значення очищення місць рубок.  

3.Технологія вогневого, безвогневого та комбінованого способів 

очищення в рівнинних та гірських лісах різних лісорослинних зон. 

4.Способи очищення та їх застосування при різних способах рубок 

головного користування та в різних лісорослинних умовах.  

5.Природне поновлення основних лісотвірних порід в різних типах 

лісорослинних умов. 

5.Попереднє, супутнє та наступне поновлення.  

6.Поділ заходів сприяння природному поновленню на самостійні 

заходи та супутні головним рубкам лісу.  

2  

8 
Лекція 8.  

План 
2 2 



Тема 8. Загальна характеристика рубок догляду за лісом. 

1.Загальні відомості про догляд за лісом.  

2. Економічні, екологічні та технологічні передумови рубок догляду 

за лісом.  

3.Загальні завдання рубок догляду. Види рубок догляду та конкретні 

цілі, які досягаються кожним із видів рубок.  

4.Поділ дерев за їх господарськими і біологічними ознаками при 

рубках догляду.  

5.Основні організаційно-технічні показники рубок догляду: перший 

прихід з рубкою, ступінь зріджування, повторюваність рубок 

догляду.  

6.Методи рубок догляду за лісом. 

9 

Лекція 9.  

План 

Тема 9. Рубки догляду в лісостанах різного складу. 

1.Рубки догляду в соснових насадженнях в умовах Полісся, 

Лісостепу і Степу України.  

2.Рубки догляду в ялинниках.  

3.Догляд за  дубом в дібровах. Особливості догляду за дубом в 

умовах грабових дібров Правобережжя України, на Лівобережжі та в 

Степу. 4.Рубки догляду у гірських лісах Карпат.  

2  

10 

Лекція 10.  

План 

Тема 10. Техніка та технологія рубок догляду за лісом. 

1.Поняття технології рубки догляду за К.Б.Лосицьким. Цикл робіт 

при рубках догляду.  

2.Способи рубок догляду.  

3.Техніка та технологія коридорного способу догляду за дубом, 

лінійного способу за сосною, ялиною.  

4.Технологія облаштування лісосік.  

2 2 

11 

Лекція 11.  

План 

Тема 11. Санітарні та лісовідновні рубки. Інші заходи з 

формування й оздоровлення лісів 

1.Основні завдання санітарних  рубок.  

2.Особливості призначення вибіркових та суцільних санітарних 

рубок у лісах різних категорій.  

3.Ознаки дерев хвойних і листяних порід, за якими вони 

призначаються до рубки.  

4.Особливості призначення лісовідновних рубок і застосування 

відповідних способів і технологій розробки лісосік. 

5.Інші заходи з формування й оздоровлення лісів 

2  

12 

Лекція 12.  

План 

Тема 12. Рубки переформування і рубки, пов’язані з 

реконструкцією. 

1.Рубки переформування, їх мета і завдання.  

2.Умови і засадничі принципи призначення рубок переформування. 

3.Основні організаційно-технічні показники рубок переформування.  

4.Мета і завдання реконструктивних рубок.  

2  

13 

Лекція 13.  

План 

Тема 13. Шляхи та способи підвищення продуктивності та якості 

лісів. 

2  



1.Поняття про продуктивність лісів. Види продуктивності лісу. 

2.Система заходів по підвищенню продуктивності та якості лісів за 

І.С.Мелеховим та М.М.Горшеніним.  

3.Рубки догляду та їх вплив на продуктивність деревостанів та якість 

деревини.  

4.Шляхи раціонального використання деревини та зниження її втрат 

при лісозаготівлях, рубках догляду за лісом. 

Разом  26 10 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми  

К-ть годин 

д
ен

н
а 

 ф
о
р
м

а 
 

за
о
ч
н

а 
ф

о
р
м

а 
. 

1 Тема 1. Вступ. Ліси України. Особливості ведення господарства. 2  

2 Тема 2. Класифікація рубок головного користування.   2  

3 Тема 3. Вибіркові рубки. Наближене до природи лісівництво. 2  

4 Тема 4. Суцільні рубки.  2 2 

5 Тема 5. Поступові рубки  2 2 

6 Тема 6. Сучасні технології головних рубок та їх лісівницька оцінка. 2 2 

7 
Тема 7. Очищення місць рубок. Заходи щодо сприяння природному 

поновленню лісу. 
2 2 

8 Тема 8. Загальна характеристика рубок догляду за лісом 2  

9 Тема 9. Рубки догляду в лісостанах різного складу  2 2 

10 Тема 10. Техніка та технологія рубок догляду за лісом  2  

11 
Тема 11. Санітарні та лісовідновні рубки. Інші заходи з формування 

й оздоровлення лісів 
2 

2 

12 Тема 12. Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією 2 2 

13 
Тема 13. Шляхи та способи підвищення продуктивності та якості 

лісів 
2 

 

Разом  26 14 

 

7. Самостійна робота 

(денна та заочна форми навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна заочна 

1 
Тема 1. Вступ. Ліси України. Особливості ведення господарства. 
1. Принципи лісівництва. 

7 9 

2 

Тема 2. Класифікація рубок головного користування.  
1.Поняття «стале ведення лісового господарства» та «багатоцільове 

використання лісових ресурсів». 

2. Поняття «стиглість лісу», групи та види стиглості лісу. 

7 9 

3 
Тема 3. Вибіркові рубки. Наближене до природи лісівництво. 
1.Наближене до природи лісівництво. 

7 9 

4 

Тема 4. Суцільні рубки.  

1.Умови що призвели до появи суцільних рубок.  

2.Суцільно-лісосічні рубки, їх вплив на лісове середовище. 

3.Поняття про концентровані рубки, умови їх появи та подальший 

7 9 



розвиток.  

4.Періоди розвитку концентрованих рубок (за І.С.Мелеховим). 

5.Екологічні зміни, які відбуваються на зрубах концентрованих 

рубок.  

6.Організаційно-технічні показники концентрованих рубок.  

7.Заходи щодо сприяння появі природного поновлення на зрубах 

концентрованих рубок.  

8.Умовно-суцільні рубки, їх застосування у багатолісних регіонах. 

9.Оцінка концентрованих та умовно-суцільних рубок. 

5 

Тема 5. Поступові рубки  

1. Рівномірно-поступові рубки, їх застосування в минулому і в 

сучасних умовах, організаційно-технічні елементи, переваги та 

недоліки.  

2.Досвід застосування рівномірно-поступових рубок в лісах України. 

3.Лісівницька оцінка поступової системи рубок головного 

користування.  

7 9 

6 
Тема 6. Сучасні технології головних рубок та їх лісівницька 

оцінка. 

1. Заходи, пов'язані із збереженням ґрунтів.  
6 9 

7 

Тема 7. Очищення місць рубок. Заходи щодо сприяння 

природному поновленню лісу. 
1.Запаси макроелементів в порубкових рештках та можливість їх 

використання для підвищення родючості лісових грунтів.  

2.Очищення місць рубок як засіб сприяння поновленню лісу. 

3.Способи очищення лісосік в Україні, країнах Центральної Європи 

та Північної Америки. 

4.Лісівницька оцінка природного поновлення лісів. 

5.Особливості заходів сприяння поновленню головних лісотвірних 

порід.  

7 8 

8 

Тема 8. Загальна характеристика рубок догляду за лісом 

1.Біологічні закономірності формування лісових насаджень.  

2.Зміни світлового режиму та фізіологічних процесів у насадженнях 

після проведення рубок догляду.  

3.Поняття про інтенсивність окремого виду рубок догляду. 

4.Регламентація основних організаційно-технічних показників рубок 

догляду.  

5.Черговість призначення насаджень під рубки догляду.  

6.Зовнішні ознаки лісових насаджень, що свідчать про необхідність 

проведення рубок догляду. 

10 10 

9 
Тема 9. Рубки догляду в лісостанах різного складу  

1.Залежність режиму вирощування лісових насаджень від складу 

деревних порід, лісорослинної зони та лісорослинних умов. 
10 10 

10 

Тема 10. Техніка та технологія рубок догляду за лісом  
1.Технології РД на Україні (вузько-, середньо- та широкопасічні 

технології).  

2.Середньопасічна технологія, запропонована ВНДІЛМом. 

6 10 

11 

Тема 11. Санітарні та лісовідновні рубки. Інші заходи з 

формування й оздоровлення лісів 
1.Екологічна спрямованість санітарних рубок на оздоровлення та 

посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванням 

і пошкодженням. 

2.Лісовідновні рубки як різновид комплексних рубок, що поєднують 

елементи рубок головного користвуання та рубок догляду для 

поновлення захисних, водоохороннних та інших корисних 

8 

10 



властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і 

формування складної породної, ярусної і вікової структури 

деревостанів. 

12 

Тема 12. Рубки переформування і рубки, пов’язані з 

реконструкцією 

1.Інтенсивність і повторюваність окремих етапів рубок 

переформування.  

2.Облікова картка та технологічна схема рубок переформування. 

3.Особливості призначення реконструктивних рубок. 

8 

12 

13 

Тема 13. Шляхи та способи підвищення продуктивності та якості 

лісів 

1.Заходи, що впливають на деревостан: введення швидкоростучих 

порід, реконструктивні рубки, інтенсивні рубки догляду з метою 

поліпшення складу порід. 

2.Заходи, що впливають на лісорослинні умови: лісоосушення, 

внесення добрив, біологічна меліорація.  

3.Попередження ерозії лісових грунтів як захід підвищення 

продуктивності лісу.  

4.Заходи з прискорення поновлення і формування лісу в процесі 

головних рубок. 

5.Особливості призначення реконструктивних рубок. 

8 

12 

Разом  98 126 

 

 

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
аз

о
м

 з
а 

м
о
д

у
л
і 

та
 С

Р
С

 

А
те

ст
ац

ія
 

Сума 
Змістовий модуль  

1 – 30 балів 

Змістовий модуль  

2 – 40 балів 
СРС 

Т1-Т7 Т8-Т13 
15 

85 

(70+15) 
15 100 

30 40 

Т1, Т2…Т13 – теми змістових модулів 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
аз

о
м

 з
а 

м
о
д

у
л
і 

та
 С

Р
С

 

Сума 
Змістовий модуль  

1 – 30 балів 

Змістовий модуль  

2 – 40 балів 
СРС 

Т1-Т7 Т8-Т13 
30 

100 

(70+30) 
100 

30 40 

Т1, Т2…Т13 – теми змістових модулів 

 

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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