
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«  Лісівництво та агролісові ланшадфти» для здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми Екологія  першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 

спеціальності 101 Екологія 

Обов’язкова частина професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить: 105 годин, 3,5 кредити ЕКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувачів вищої освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Лісівництво та агролісові ланшадфти » складена 

відповідно до освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 Екологія 

підготовки СВО Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутнього спеціалісту появлення 

про природу лісу, закони і закономірності його життя, та розвитку. Усе це край потрібно 

щоб грамотно здійснювати фахівцю практичну діяльність у будь-якій сфері 

лісогосподарського та садово-паркового виробництва. Зміст дисципліни поєднує в собі 

теоретичні питання з питаннями практичної діяльності. В результаті засвоєння матеріалу, 

передбаченого програмою, спеціаліст повинен знати і уміти використовувати на практиці 

закони і принципи екологічної побудови лісових систем, взаємодії елементів лісу. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Лісівництво та агролісові 

ланшадфти» : теоретичні знання з лісознавства необхідні при вирішенні практичних 

завдань лісівництва, а саме плануванні та виконанні рубок догляду,  санітарних рубок, 

рубок головного користування, реконструкції насаджень. Окрім того лісознавство є 

підґрунтям для низки інших фахових дисциплін: лісових культур, плантаційного 

лісовирощування, захисного лісорозведення, не деревної продукції лісу, та ін. 

Програма навчальної дисципліни; 

Тема 1. Основні поняття про природу лісу.  

Тема 2. Ліс як природна система. 

Тема 3. Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування лісостанів 

Тема 4. Морфофізіологічні основи аналізу лісостанів. 

Тема 5. Ліс і клімат. 

Тема 6. Значення вологи для лісу. Ліс і кількість опадів. 

Тема 7. Загальні поняття про взаємозв'язок лісу і ґрунту. 

Тема 8. Поняття про поновлення лісу. Способи поновлення лісу. 

Тема 9. Природне насінне поновлення лісу як основа вирощування    високопродуктивних, 

біологічно стійких лісостанів та багатофункціонального ведення лісового господарства і 

наближеного до природи лісівництва. 

Тема 10. Формування лісостанів та його характерні риси. 

Тема 11. Характеристика основних типів лісів України. Фітоценотична типологія лісів. 

Рослинні асоціації. Інші сучасні типологічні класифікації. 

 


