
АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ» 

 

Для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня «Бакалавр» напрям 

підготовки 6.090101 Агрономія 

   Цикл професійної та практичної підготовки.  

Загальна кількість годин  та кредитів становить 90 години  3 

кредити ЄКТС. 

   Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Лісомеліорація» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 

6.090101 Агрономія   

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів розуміння того, що 

проблема екологічної збалансованості структури земельних угідь, 

встановлення оптимального співвідношення площ ріллі, лукопасовищних, 

лісових і водних ресурсів потребує обов’язкового вирішення. 

Використання лісомеліоративних насаджень, як способу ефективного захисту 

с/г угідь від несприятливих природних явищ і поліпшення природного 

середовища, має вирішальне значення. 

Завдання навчальної дисципліни: полягає у вивченні питань щодо 

створення і використання агролісомеліоративних насаджень, їх впливу на 

прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, 

технології створення, а також особливості систем захисту грунту від ерозії , 

меліорації піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, 

озеленення населених місць. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Введення в лісомеліорацію і її історія розвитку в  світі та Україні та 

етапи становлення 



Тема 2. Ліс як об’єкт природи і господарської діяльності, взаємозв’язок лісу і 

середовища. 

Тема 3. Загальні відомості про дерева та кущові рослини , їх біологія і 

лісомеліоративна характеристика.  

Тема 4. Ліс і поле як єдина екологічна система. Коротка історія 

полезахисного лісорозведення. 

Тема 5. Несприятливі фактори природного середовищ, їх характеристика та 

корекція засобами лісомеліорації. 

Тема 6. Поняття про полезахисні лісосмуги, їх конструкцію та змішування. 

Тема 7.Причини виникнення ерозії грунтів та їх класифікація. 

Лісомеліоративні протиерозійні заходи. 

Тема 8.Протиерозійні властивості лісових насаджень та технологічні аспекти 

їх створення 

Тема 9. Лісомеліоративні насадження спеціального призначення  

Тема 10. Лісова рекультивація земель спеціального призначення та 

лісомеліорація пісків. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

- про типи і склад агролісомеліоративних насаджень та їх вплив на 

довкілля 

- про покращення довкілля за рахунок агромеліоративних насаджень 

- про основи лісорозведення та догляд за лісосмугами 

- систему протиерозійних заходів 

- організацію озеленення населених місць 

Результати навчання: 

- Здійснювати оцінку несприятливих факторів середовища та їх впливу 

на агропотенціал природних та штучних фітоценозів 

- Визначати засади конструкції лісових смуг та  типи змішування 

лісонасаджень 



- Підбирати асортимент порід для полезахисних лісових смуг та схеми їх 

змішування 

- Визначати морфологічні, біологічні й лісомеліоративні властивості 

основних дерев’яних та кущових порід 

Спеціальні предметні компетентності: 

- Знати несприятливі фактори середовища та їх вплив на фітоценози 

- Мати уявлення про основні поняття лісової дендрології 

- Вміти охарактеризувати найбільш поширені в Україні головні ,супутні 

та кущові породи 

- Розуміти принципи впливу лісових смуг на сільськогосподарські угіддя 

- Уявляти роль лісомеліоративних насаджень як складової частини 

протиерозійної системи 

- Орієнтуватись у питаннях пов’язаних із використанням 

лісомеліоративних насаджень спеціального призначення 

- Знати принципи лісової рекультивації земель та озеленення населених 

місць 

- Безпомилково використовувати спеціальну термінологію 

 

    Основними  формами викладання навчального матеріалу з 

дисципліни «Лісомеліорація» є лекції, практичні заняття, екскурсії  та 

самостійна робота    здобувачів вищої освіти   

Вид підсумкового контролю – залік. 


