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1. Анотація курсу 
Дисципліна «Біологічні основи рубок догляду» займає одне з чільних місць 

в системі підготовки ОС «Магістр». Необхідність проведення рубок догляду 

випливає, перш за все, з біологічних закономірностей формування лісових 

насаджень. Для обґрунтування рубок догляду з біологічних позицій звертають 

увагу на зміни фізіологічних процесів у тканинах та органах деревних рослин, 

вплив цих змін на ріст дерев та якість деревини, зміни мікроклімату, ґрунту у 

зв’язку зі зміною фізіологічних процесів.  

Біологічні основи рубок догляду за лісом зводяться до того, що пройдені 

рубками насадження більш ефективно використовують сонячну енергію для 

фотосинтезу як за рахунок подовження щоденного процесу фотосинтезу, так і за 

рахунок збільшення питомої ваги світлового листя (хвої). У таких насадженнях 

краще використовуються ґрунтові умови, де активізується малий біологічний 

кругообіг поживних речовин, а також підвищується стійкість дерев до 

несприятливих кліматичних факторів. Рубки догляду за лісом носять виховний 

характер, вирубуючи частину дерев у лісі, ми не лише упереджуємо хід 

природного зрідження деревостану, а й змінюємо освітленість, потік теплової 

енергії режим зволоження ґрунту і т. п. Це, у свою чергу, призводить до зміни 

найважливіших фізіологічних процесів у деревних рослинах, що впливають на 

їх ріст та розвиток. Тому розуміння впливу рубок догляду на лісові насадження 

дозволяє лісівникам раціонально підходити до вирішення завдань 

лісовирощування. 

Програмою курсу передбачено вивчення наступних тем: Тема 1. 

Формування лісових насаджень з віком; Тема 2. Зміна середовища у насадженнях 

внаслідок рубок догляду; Тема 3. Зміна фізіологічних процесів у деревних 

рослинах під впливом рубок догляду; Тема 4. Вплив рубок догляду на 

продуктивність і якість деревостанів; Тема 5. Вплив рубок догляду на кореневе 

живлення деревних рослин. 



2. Мета та цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є поглиблення лісівницько-екологічного 

розуміння процесів, що відбуваються у лісостанах при їх формуванні рубками 

догляду. Без глибокого розуміння впливу людини на природу лісу неможливе 

грамотне ведення процесу лісовирощування.  

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

розширити наступні фахові (ФК) компетентності, передбачені освітньою 

програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми лісового господарства й 

дотичні міждисциплінарні проблеми та приймати ефективні рішення щодо їх 

вирішення; 

ФК 3. Здатність оцінювати регіональні особливості природно-кліматичних 

умов для організації ефективного лісового господарства, виконання лісами 

різнопланових функцій та збільшення площ лісів. 

 

3. Результати навчання 

Основним завданням курсу «Біологічні основи рубок догляду» є навчити 

майбутнього магістра лісового господарства оцінювати сприятливу та 

несприятливу екологічну ситуацію у лісових насадженнях та її зміни після 

проведення рубок догляду. При цьому максимально необхідно враховувати 

біоекологічні властивості деревних порід та лісорослинні умови.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати:  
- особливості світлового режиму та внутрілісового клімату в різних за 

складом порід лісових насадженнях різного віку;  

- хід фотосинтезу, дихання, мінерального живлення та інших процесів в 

умовах несприятливої будови лісових насаджень різного породного складу та віку;  

- відповідні зміни внутрілісового фітоклімату після проведення рубок догляду;  

- можливі зміни в асиміляційному апараті деревних рослин під впливом  

рубок  догляду;  

- механізм прискорення росту дерев у висоту та товщину;  

- зміни у будові деревини та їх вплив на механічні й інші властивості 

деревини..  

вміти:  
- визначати ступінь необхідності насадження в рубці догляду, базуючись 

на знанні біоекологічних властивостей деревних порід, лісорослинних умов та 

показників росту насадження і головної деревної породи;  

- прогнозувати зміни у світлому режимі та внутрілісовому фітокліматі 

після проведення рубок догляду;  

- обґрунтувати на основі прогнозованих змін в освітленні та фітокліматі 

показники рубок догляду, при яких буде досягнуто оптимальний ефект їх впливу 

на ріст та санітарний стан насадження.  

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері лісового господарства та є основою для оригінального 

мислення, забезпечення сталого розвитку та проведення досліджень; 



ПРН 6. Оцінювати стан лісових фітоценозів, лісові ресурси в конкретних 

лісорослинних умовах, їх потенціал та прогнозувати можливості використання. 

 

4. Обсяг курсу – 4 кредитів ECTS (120 годин) 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Лекції 16 

Практичні заняття  14 

Самостійна робота  90 

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 

розділів дисципліни. 

 

5. Пререквізити 
Перелік дисциплін, які передують вивченню дисципліни «Біологічні 

основи рубок догляду»: екологія, ґрунтознавство, механізація лісогосподарських 

і садово-паркових робіт, метеорологія, дендрологія, лісознавство, лісівництво. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: 

поточний контроль – 60 балів (відвідування занять, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, 

робота під час практичних занять, написання модульних 

тестів); підсумковий контроль – 40 балів 

(диференційований залік) відповідно Положення про 

поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ).  

Вимоги до 

реферату, РГР, 

КР,КП, тощо 

не передбачено навчальним планом. 

Практичні заняття відвідування занять, своєчасне та самостійне виконання 

завдань – до 20 балів; усна відповідь на питання, 

розглянуті в практичному занятті – до 30 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється 

по їх завершенню шляхом написання тесту. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і 

виставляється за стобальною шкалою з урахуванням 

оцінок засвоєння окремих модулів (середньо зважена між 

модулями). 

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-

65 балів, FX – 0-59 балів 
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7. Політики курсу 

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). 

Порядок ліквідації академічної заборгованості прописано 

в Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Політика щодо 

перезарахування 

кредитів у 

випадку 

мобільності  

Університет визнає еквівалентними та перезараховує 

результати навчання здобувача вищої освіти у ЗВО-

партнері. Визнання результатів навчання у межах 

академічного співробітництва з ЗВО-партнерами 

здійснюється з використанням європейської системи 

трансферу та накопичення кредитів ECTS або з 

використанням системи оцінювання ЗВО-партнера згідно 

Положення про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnogo-

proczesu.pdf ). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

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

відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в НУ 

«Чернігівська політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/03/pravila-vn-rozp.pdf ) та Кодексу 

академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf ) 

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).  

Здобувач вищої освіти, який має більше 30% пропусків 

навчальних занять (без поважних причин) від загального 

обсягу аудиторних годин відповідної навчальної 

дисципліни згідно з індивідуальним начальним планом не 

допускається до складання екзамену (диференційованого 

заліку) під час семестрового контролю, але має право 

ліквідувати академічну заборгованість у порядку, 

передбаченому Положенням про поточне та підсумкове 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-
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pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Вільне відвідування занять (далі – ВВЗ) здобувачам 

вищої освіти (далі – ЗВО) Університету дозволяється з 

метою створення умов для навчання ЗВО, які не можуть 

відвідувати навчальні заняття з поважних причин за 

діючим розкладом. До поважних причин відносяться 

випадки, підтверджені відповідними документами, а саме: 

поєднання навчання зі спортивною та (або) громадською 

діяльністю, наявність дітей віком до 3-х років, вагітність, 

поєднання навчання з роботою за фахом, дуальне навчання 

(у разі його запровадження для окремих здобувачів вищої 

освіти), інші випадки. Вільне відвідування занять 

організовується відповідно Порядку надання дозволу на 

вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/p-vilne-vid.pdf) 
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