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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Надмірний техногенний вплив на навколишнє природне середовище призводить до 

змін окремих властивостей і параметрів екосистем й викликає порушення у їх структурно-

функціональній організації. У межах індустріально розвинених регіонів земельний фонд 

зазнає істотного антропогенного навантаження та забруднення, а тому нині, концепція 

сталого розвитку лісогосподарського виробництва повинна базуватись на засадах 

пріоритетності збереження природних ресурсів, ефективного використання сонячної 

енергії та земельних ресурсів. Саме тому, слухачам магістратури з освітньої програми 

«Поновлення та розведення лісу» варто ґрунтовно оволодіти теоретичними питаннями з 

означеної проблеми й навчитися використовувати лісокультурні методи для поліпшення 

якісних показників довкілля. Відповіді на означені проблемні питання і містить 

дисципліна «Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель”, адже вона 

узагальнює здобутки не лише загально-біологічних дисциплін таких як біологія, екологія, 

фізіологія, але й спеціальних, таких як грунтознавство, лісознавство, лісові культури і 

багатьох інших та відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору університету.  

Успішне формування середовище-стабілізуючих лісових екосистем потребує 

комплексу науково-обгрунтованих знань та заходів, які забезпечили б створення 

біологічно стійких культурфітоценозів, а тому головна мета вивчення навчальної 

дисципліни «Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель» полягає в 

опрацюванні студентами сучасних агротехнологічних заходів із залісення земель, що 

зазнали руйнівної дії техногенезу, які враховували б регіональні та типологічні 

особливості заліснюваних земельних площ й базувались на біологічних властивостях 

деревних рослин. 

Основні завдання з вивчення дисципліни полягають у забезпеченні засвоєння 

слухачами магістратури: принципів оптимізації техногенно-порушених ландшафтів 

лісокультурними методами; добору деревних рослин та їх типів, придатних для 

формування культурфітоценозів на техноземах і літоземах; опрацюванні агротехніки і 

технології створення та вирощування насаджень різного цільового призначення на 

техногенно-порушених землях.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні принципи добору типів лісових культур для різних категорій техногенно-

порушених земель; 

агротехнологічні прийоми, придатні для вирощування біологічно стійких насаджень 

на землях, які зазнали техногенного впливу; 

регіональні та зональні технології, придатні для створення лісових насаджень на 

землях з техногенно-порушеними  і техногенно забрудненими ґрунтами; 
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вміти: 

застосовувати набуті знання у практичній діяльності, зокрема під час складання проектів 

на залісення та озеленення земельних площ, які зазнали техногенного впливу, а також під 

час створення та вирощування зелених та лісових насаджень на таких землях. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оціню-

вання 

Модуль 1 

Тема 1. Техногенез та 
його значення на сучасно-

му етапі розвитку 

суспільства  

4/2 формування знань 

щодо масштабів 

впливу техногенезу 

на довкілля та роль 

лісокультурних 

методів у реабіліта-

ції техногенно-

порушених земель 

ознайомити 

студентів із  

негативними 

проявами тех-

ногенезу на 

сучасному 

етапі розвитку 

суспільства.  

10 

Тема 2. Регіональні та 

технологічні особливості 

створення лісових 

насаджень на землях, які 

зазнали радіоактивного 

забруднення 

4/2 знати відомості сто-

совно радіоактивно-

го забруднення лісів 

України. Оволодін-

ня: агротехнологіч-

ними особливостями 

лісовирощування на 

радіоактивно-забру-

днених землях; гігіє-

ною праці та елемен-

тами радіаційної без-

пеки під час викона-

ння лісокультурних 

робіт 

ознайомити із 

лісокультур-

ними методами 

залісення 

радіоактивно-

забруднених 

земель 

10 

Тема 3. Регіональні та 

технологічні особливості 

створення лісових насад-

жень на землях санітар-

них зон промислових 

підприємств та шляхів 

транспорту 

6/2 отримання відомос-

тей, що стосуються 

впливу шкідливих 

речовин на деревні 

рослини. Освоєння 

методів створення та 

вирощування насад-

жень захисного при-

начення у санітарних 

зонах промислових 

підприємств та вздо-

вж автомагістралей 

навчити студе-

нтів методам 

створення зеле-

них насаджень 

у санітарних 

зонах промис-

лових підпри-

ємств та у захи-

сних смугах 

автомобільних 

доріг  

15 

Усього по модулю 1 14/6   35 

Модуль 2 

Тема 4. Регіональні та 

технологічні особливості 

створення лісових 

насаджень на землях з 

техногенно-порушеним 

грунтовим покривом 

4/2 освоєння лісокуль-

турних методів під 

час створення лісо-

вих насаджень різ-

ного цільового приз-

начення на техноген-

но-порушених 

землях 

ознайомити сл-

ухачів із лісо-

культурними 

методами 

освоєння 

техногенно-

порушених 

земель 

9 



Тема 5. Екологія 

сміттєзвалищ та їх 

фітомеліорація 

4/3 ознайомлення із 

проблемами, які 

пов’язані із нагрома-

дженням відходів та 

особливостями фор-

мування фітоцено-

зів-меліорантів на 

сміттєзвалищах 

ознайомлення 

із негативними 

впливами сміт-

тєзвалищ на 

довкілля та з 

методами фор-

мування фіто-

ценозів-меліо-

рантів на них 

8 

Тема 6. Регіональні та 

технологічні особливості 

створення лісових 

насаджень на осушуваних 

землях   

4/2  набуття знань, що 

стосуються інтенсив-

ності осушення боліт, 

їх класифікації, мето-

дів передсадивного 

обробітку ґрунту та 

агротехніки створення 

культур 

ознайомити 

студентів із 

лісокультур-

ними особли-

востями залі-

сення осушу-

ваних земель 

9 

Тема 7. Регіональні та 

технологічні особливості 

створення лісових насад-

жень на відпрацьованих 

торфовищах  

4/2 ознайомлення із при-

родними властивос-

тями відпрацьованих 

торфовищ, їх підго-

туванням до лісоку-

льтурного освоєння 

та агротехнічні особ-

ливості створення 

культур на них. 

навчити сту-

дентів особли-

востям залісен-

ня відпрацьова-

них торфовищ 

9 

Усього по модулю 2 16/9   35 

Всього за навчальну роботу  70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Практичні, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Штрафний рейтинг (пропу-

ски занять, відсутність конспекту тощо) RШТР = 0,05 x 100 = 5,0 балів. 
Рейтинг з додаткової роботи RДР = 0,1 x 100 = 10 балів.  
Сумарний рейтинг з навчальної роботи визначається за формулою 
 RНР = RОМ+ RДР – RШТР. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин.  

щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час написання модульних робіт та екзамену 

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

щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із директором інституту) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 
Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 
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Додаткові ресурси (за наявності): 
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1. http://www.google.com.ua/ 

2.  uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-портал  

3. http://dklg.kmu/gov/ua/ – Державне агенство лісових ресурсів України 

4. http://www.nbuv. Gov.ua/ − Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

5. http://www.springerlinr.com/home/main/mpx – база даних журналів, книг, довідкових 

матеріалів з 
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