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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується  

комплексністю та відповідністю природних зональних умов. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового 

господарства; 

 здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження; 

 здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення 

дослідних даних, літературних джерел та нормативно- довідкових матеріалів; 

 здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та 

формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого 

досвіду; 

 здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, положення, 

інструкції та інші документи; 

 здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого на екологічних засадах 

використання лісових ресурсів; 

 екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує 

умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому 

регіональному, національному і глобальному рівнях. 

Програмні результати навчання:  

 розуміння теоретичних основ, сутності та принципів штучного відтворення лісових насаджень 

у різних ґрунтово-кліматичних умовах із врахуванням новітніх досягнень лісокультурної науки;  

 здатність створювати лісонасіннєву базу, заготовлювати та зберігати насіння лісових порід і 

контролювати його якість;   

 здатність вирощувати садивний матеріал основних лісоутворювальних порід;   

 здатність визначати категорії лісокультурних площ і проводити лісокультурне лісівниче 

групування насаджень;   

 здатність застосовувати набуті знання для поліпшення породного складу та продуктивності 

штучних деревостанів;   

 здатність розробляти науково-обґрунтовані типи лісових культур із урахуванням особливостей 

залісення лісокультурних площ у різних регіонах України;   

 здатність проводити контроль і оцінювати ефективність лісокультурних заходів із відновлення 

та вирощування лісових насаджень різного цільового призначення. 

Короткий зміст курсу: 

Значення зберігання насіння. Умови, необхідні для зберігання та підтримування 

життєздатності насіння. Способи її підтримування та контролю. Пакування та транспортування 

насіння. Зберігання насіння шпилькових порід. Зберігання насіння листяних порід. Зберігання 

жолудів дуба. Технічне приймання виконаних робіт, інвентаризація, викопування, вибирання і 

сортування садивного матеріалу. Технологія коротко- і довготермінового зберігання садивного 

матеріалу. Пакування і транспортування садивного матеріалу. 


