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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 

Сільське господарство України функціонує в складних ґрунтово-
гідрологічних і кліматичних умовах. Систематичний прояв суховійних вітрів і 
посух та інших шкідливих природних явищ істотно знижує урожайність 
сільськогосподарських культур і періодично зводять до його повного 
знищення. Низька лісистість території сприяє інтенсивному розвитку 
площинної та лінійної водної ерозії, яка на даний період в тій чи іншій мірі 
охопила всі орні угіддя. 

Захисне лісорозведення (лісова меліорація), яке історично виникло в 
Україні, є на даний період одним із найбільш ефективних засобів зниження 
негативного прояву несприятливих природних явищ. Разом з тим, створення 
оптимальної системи захисних лісових насаджень, як складової частини 
комплексу протиерозійних систем у цілому, вимагає глибоких теоретичних 
знань і вивчення прикладних аспектів, пов'язаних з технологією захисного 
лісорозведення. 

 
МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

 

Метою вивчення дисципліни «Лісова меліорація» є засвоєння 
здобувачам вищої освіти закономірностей формування несприятливих для 
людини і сільськогосподарського виробництва природних явищ, 
ознайомлення з фізико-історичними особливостями їх прояву, вивчення 
науково обґрунтованих концепцій можливості попередження і зниження їх 
негативного прояву.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 
розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, передбачені 
освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 
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Загальні компетентності: 
ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Фахові компетентності: 
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.  

ФК9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, 
положення, інструкції та інші документи.  

ФК11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи  з 
організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх 
біологічної стійкості, ощадливого,  на екологічних засадах, використання 
лісових ресурсів.  

ФК12. 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. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 
здобувач вищої освіти буде знати несприятливі природні явища на 
транспортних магістралях та умови їх формування; види захисних 
лісонасаджень , їх ефективність; вимоги до розміщення і структури захисних 
лісонасаджень; принципи проектування захисних лісонасаджень. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок проектування 
захисних лісонасаджень; підбирати породи, розробляти конструкції та 
складати схеми змішування для конкретних видів захисних лісонасаджень; 
розробляти технологію та агротехніку створення захисних лісонасаджень; 
планування та проведення рубок догляду у захисних лісонасадженнях; 
проведення агролісомеліоративної, еколого-естетичної оцінки дії системи 
захисних лісонасаджень та її складових; розраховувати економічну 
ефективність запроектованих заходів. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти 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.  

ПРН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 
показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 
довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

ПРН11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 
деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських 
тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.  

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. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години 
(лекц./ 
практ.) 

Тема лекції Тема практичного 
заняття Результати навчання 

1/- 

Тема 1. Історія 
захисного лісо-
розведення   

 
 
- 

Знати історію степового лісо-
розведення, розвиток захисного 
лісорозведення в Україні, 
історію закріплення і залісення 
пісків, стан і перспективи 
розвитку лісових меліорацій в 
Україні. 

1/- 

Тема 2. Неспри-
ятливі фактори 
роз-витку ерозії 
ґрунтів. 

 Знати водну ерозію ґрунтів, 
загальну характеристику: 
визначень, класифікації і 
категорій, древня ерозія; 
сучасну ерозію, фактори 
розвитку ерозії ґрунтів. 



2/2 

Тема 3. Агро-
лісомеліоративне 
та ерозійне райо-
нування терито-
рії України. Лісо-
ві породи для 
лісомеліоратив-
них насаджень. 

Розміщення системи 
захисних лісонасаджень 
на території земле-
користування агро-
господарства 

Знати ґрунтово-кліматичні зони, 
агролісомеліоративне району-
вання, ерозійне і дефляційне 
районування, районування за 
інтенсивністю водної ерозії 
ґрунтів, районування за 
інтенсивністю вітрової ерозії 
ґрунтів. 

1/1 

Тема 4. Особли-
вості систем за-
хисту ґрунтів від 
ерозії. 

Особливості створення 
основних полезахисних, 
стокорегулюючих і при-
яружних лісонасаджень 

Знати організаційно-господар-
ські протиерозійні заходи, 
протиерозійну організацію по-
льової сівозміни, протиерозійну 
організацію ґрунтозахисної сіво-
зміни, протиерозійна організація 
сінокосів, пасовищ, садів і 
виноградників, агротехнічні 
протиерозійні заходи. 

1/1 

Тема 5. Поле-
захисне лісо-
розведення. 

Знати вплив лісових смуг на 
польові угіддя, розміщення 
полезахисних лісових смуг, 
конструкції і типи культур 
лісових смуг, схеми змішування 
лісових смуг, основні по-
ложення формування схем 
змішування полезахисних 
лісових смуг. 

1/1 

Тема 6. Агро-
техніка ство-
рення та догляду 
за лісовими сму-
гами. Розрахунок витрат на 

створення 1 га основних 
полезахисних лісосмуг 
(технологічна карта).  

Знати агротехніку створення 
лісових смуг, системи основної 
підготовки ґрунту, підготовку 
садивного матеріалу та техніку 
садіння і висіву насіння, систему 
догляду за ґрунтом, лісозахист. 

1/1 

Тема 7. Проти-
ерозійні лісові 
насадження. 

Знати протиерозійну роль лісо-
меліоративних насаджень, сто-
корегулювальні лісові смуги, 
прияружні і прибалкові лісові 
смуги, захисні насадження на 
яружно-балкових землях, водо-
охоронні лісові насадження. 

2/2 

Тема 8. Лісо-
меліоративні на-
садження спе-
ціального при-
значення. 

Розрахунок економічної 
ефективності 1 га 
основних полезахисних 
лісосмуг 

Знати лісові смуги на зро-
шуваних та осушених землях, 
захисні лісові насадження на 
пасовищах, захисні лісові смуги 
для садів, плантацій і 
розсадників, захисні лісові 
насадження вздовж шляхів 
транспорту. 

2/2 

Тема 9. Загаль-ні 
відомості про 
піски. Закріп-
лення рухомих 
пісків. 

Реконструкція поле-
захисних лісових смуг.  

Знати господарське значення 
пісків, генетичні типи пісків, рух 
пісків та форми піщаних 
утворень, мінералогічний та 
хімічний склад пісків, 



механічний склад і фізичні 
властивості пісків. 

2/2 

Тема 10. Харак-
теристика та ме-
ліорація гірських 
територій. 

Рубки догляду в лі-
сомеліоративних насад-
женнях 

Знати особливості ерозійних 
процесів у гірських умовах, 
екологічні чинники та соціальні 
наслідки несприятливих при-
родних явищ у гірських умовах, 
організаційно-господарські про-
тиерозійні заходи, агротехнічні 
протиерозійні заходи, лісо-
меліоративні протиерозійні 
заходи. 

1/1 

Тема 11. Загаль-
на характерис-
тика техноген-
них ландшафтів. 

Закріплення та залі-
снення пісків 

Знати умови та причини 
утворення порушених терито-
рій, основні напрямки рекуль-
тивації порушених територій, 
класифікація лісопридатності 
порушених земель. 

1/1 

Тема 12. Техно-
логічні аспекти 
створення лісо-
меліоративних  
насаджень на по-
рушених тери-
торіях. 

Знати досвід лісової рекуль-
тивації земель в Україні, те-
хнічний і біологічний етапи 
рекультивації, методи поліп-
шення ґрунтосумішей рекульти-
ваційного шару на відвалах, 
критерії добору деревних і 
кущових порід. 
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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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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 
Змістовий модуль 4. 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
ід

су
мк

ов
ий

 
те

ст
 за

 
мо

ду
ль

 

Ре
зу

ль
та

т 
по

то
чн

ог
о 

ко
нт

ро
лю

 

Зв
аж

ен
а 

м
од

ул
ьн

а 
оц

ін
ка

 

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 
Змістовий модуль 4. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 
Зважена семестрова 

 
- - - 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 
 


