
СИЛАБУС КУРСУ 

 

Лісова пірологія 

 

 

 

Ступінь вищої освіти – БАКАЛАВР 

Освітньо-професійна програма «Лісове 

господарство» 

Кількість кредитів ECTS – 3 

Рік навчання – 3, семестр – 6 

Мова викладання – українська 
 

Керівник курсу: 

Старший викладач  

Бондар Ірина Миколаївна 

irynapozitiv@gmail.com     067-604-89-82 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Лісова пірологія - наука про природу лісових пожеж та чисельні зміни в 

лісі, що викликані ними; вона розробляє методи боротьби з лісовими 

пожежами, визначає шляхи, можливості використання позитивної ролі 

вогню в лісовому господарстві.  В результаті успішного навчання за 

програмою курсу, здобувач буде здатним розробляти досконалі схеми 

протипожежної служби в лісах, найбільш ефективних способів гасіння 

пожеж, технічних прийомів боротьби з ними, а також способів діагностики 

пожежної небезпеки в лісах  

 

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 
Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами практичних 

навичок з організації охорони лісів від пожеж, пожежної профілактики, 
гасіння пожеж у лісі, а також в умінні використовувати позитивну роль 
вогню під час ведення лісового господарства. А також навчити фахівця 
лісового господарства на науковій основі розуміти природу лісових пожеж 
та організовувати їх попередження, ліквідації негативних наслідків 
використовування позитивної ролі вогню у лісовому господарстві. 

 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути 

або розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, 

передбачені освітньою програмою спеціальності 205- Лісове господарство: 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ФК1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення лісового господарства. 

ФК2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 

ФК3. Здатність використовувати знання й практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних 

та їх математичного моделювання. 

ФК4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту 

і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів. 

ФК6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для 

вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

ФК9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи. 

ФК10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців. 

ФК11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з 

організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити 

наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою                                         і аналізувати отриману інформацію. 

ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 

ПРН5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності 

ПРН6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

ПРН7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення 

лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

ПРН8. Проектувати та організовувати ведення лісового та 

мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.  



ПРН12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог. 

ПРН14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших. 

ПРН15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до 

природи лісівництва. 

ПРН16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

2/- 
Тема                         1.  

Предмет і завдання 

дисци-пліни. 

-  

2/2 

Тема 2. 

Народногосподарське 

та екологічне 

значення охорони 

лісів від пожеж 

Природна пожежна 

небезпека лісових 

насаджень 

Знати вплив пожеж на 

екологію та на лісові 

насадження 

2/2 

Тема                        3.  

Основи теорії горіння 

та особливості 

горіння в лісі 

Пожежна небезпека в 

лісі за умов погоди 

Процес горіння лісових 

матеріалів і групи горючих 

матеріалів у лісі 

2/2 

Тема                         4.  

Природа лісових 

пожеж 

Протипожежна 

профілактика та засоби 

щодо виявлення 

лісових пожеж 

Знати види пожеж, форми 

розповсюдження пожеж, 

умови розповсюдження 

лісових пожеж 

2/2 

Тема                         5.  

Охорона лісів від 

пожеж 

Гасіння низових 
лісових пожеж 
найпростішими 
способами 

Завдання Державної лісової 

охорони. 

2/2 

Тема                         6. 

Гасіння лісових 

пожеж  

Гасіння лісових пожеж 
водою та боротьба з 
лісовими пожежами за 
допомогою відпалу 

Елементи лісової пожежі, а 

також тактику гасіння 

різноманітних пожеж 

2/2 

Тема                         7.  
Лісопожежна 

стратегія і тактика.  

Техніка гасіння 

низових, верхових та 

підземних пожеж 

різними способами 

Техніка гасіння низових, 

верхових та підземних 

пожеж різними способами 

2/2 

Тема                         8.  

Організація охорони 

лісів від пожеж. 

Наслідки лісових 

пожеж 

Основні вимоги 

Правил пожежної 

безпеки в лісах 

України 

Знати основні вимоги Правил 

пожежної безпеки в лісах 

України 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

                             Основна 

1. В. Є. Лісова пірологія : підруч. / Свириденко В. Є. , Бабіч О. Г., 

Швиденко А. Й. – К. : Агропромвидав України,1999.– 172 с. 

2. Свириденко В.Є. Практикум з лісівництва: навч. посіб. / 

Свириденко В.Є., Киричок Л.С., Бабіч О.Г.; за ред. В. Є. Свириденка. – К. 

: Арістей, 2008. – 416 с. Свириденко 

3. Горшенін Н.М. Лесная пирология: уч. пос. для вузов / Горшенін Н. 

М., Диченков Н. А., Швиденко А. Й. 

– Львов : Вища шк., 1981.– 160 с. 

4. Лісова пірологія. Методичні вказівки та завдання до лабораторних 

робіт для студентів лісогосподарського факультету. – 2-е вид., перер. і 

допов. (укладачі Свириденко В. Є., Бабіч О. Г.) – К. : НАУ,1992. –30с. 
5. Червоный М.Г. Охрана лесов : учебн. для техн. / М. Г. Червоный. – 

М. : Лесн. пром-сть 1981.– 240 с. 

Допоміжна 

1. Стратегия по снижению пожарной опасности на ООПТ Алтае-

Саянского экорегиона / [А. С. Шишикин, В. А. Иванов, Г. А. 

Иванова та ін.]. – Новосибирск : СО РАН, 2013. – 265 с. 

2. Голдаммер Й.Г. Пожары Евразии в системе охраны природы: 

достижения в использовании предписанных выжиганий в области 

охраны природы, управления ландшафтами, лесным хозяйством и 

углеродом в умеренно-бореальной зоне Европы и странах юго-

восточной Европы, на Кавказе, в центральной и северо-восточной 

Азии / Голдаммер Й.Г., Хофман Г., Бруце М. та ін. // Пожары в 

лесных экосистемах Сибири : материалы Всероссийской 

конференции с международным участием. – Красноярск : ИЛ СО 

РАН, 2008. – С. 13-15. 

3. Краснощекова Е.Н. Воздействие пирогенного фактора на 

комплексы почвенных беспозвоночных сосняков / Е.Н. 

Краснощекова // Пожары в лесных экосистемах Сибири : 

материалы Всероссийской конференции с международным 

участием. – Красноярск : ИЛ СО РАН, 2008. – С. 149–151. 

4. Брушлинский Н.Н. Мировая пожарная статистика / Брушлинский 

Н.Н., Соколов С.В., Вагнер П. // Пожарное дело. – 2008. – №7. – С. 

38–41. 

5. Wystepowanie pozarow lasu w Syberii Srodkowej w zaleznosci od 

szerokosci geograficznej i ocena uszkodzenia lasow (Geographic 

conditionality of wildfires and estimation of damages of forests). 

Пономарёв Е.И. // Lesne Prace Badawcze (Poland), 2008, Vol. 69 (2). 

– P. 109-115 [на польском]. 

6. Ершов Д.В. Оценка риска возникновения пожаров от молний по 

данным грозопеленгации / Ершов Д.В., Коровин Г.Н., Подольская 

А.С. // Пожары в лесных экосистемах Сибири : материалы 



Всероссийской конференции с международным участием. – 

Красноярск : ИЛ СО РАН, 2008. – С. 52–53. 

7. Вараксин Г.С. Технология выращивания пожароустойчивых 

культур хвойных видов / Вараксин Г.С., Цветков П.А. // Пожары в 

лесных экосистемах Сибири: Материалы Всероссийской 

конференции с международным участием. – Красноярск : ИЛ СО 

РАН, 2008. – С. 208–210. 

8. Овсянников И. В. Противопожарное устройство лесов / И. 

В. Овсянников. – М. : Лесн. пром-сть., 1978. – 113 с. 

9.  Арцыбашев Е.С. Тушение лесных пожаров искусственно 

вызываемыми осадками из облаков / Е. С. Арцыбашев. – М. : Лесн. 

пром-сть, 1973. – 88с. 

10. Справочник лесовода / Под ред. П. С. Пастернака. – К. : Урожай, 

1990. – 296 с. 

11. Червоный М. Г. Берегите лес от пожара. Серия диапозитивов 

сопроводительным текстом / М. Г. Червоный. – М. : Знание, 1978. –

32 с. 

 

 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн 

формі за погодженням із дирекцією інституту) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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Р
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 



Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 3. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 

П
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к
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в
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З
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Змістовий модуль 1. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 3. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 0-100 

Навчальна робота 60 

Екзамен 40 

Всього за курс 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
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