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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про організацію та структуру 
підприємств лісового та садово-паркового господарств, які дають можливість отримувати 
лісоматеріали, вироби з деревини, дозволяють створювати в житлових кварталах населених 
пунктів сприятливі екологічні умови для проживання населення, а також забезпечують 
природоохоронні, ґрунтозахисні, рекреаційні та інші функції. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Попередньо опанувати курси «Загальна екологія (та неоекологія)», «Біологія», 

«Грунтознавство», «Ландшафтна екологія» та практику з екології рослин. 
2. Орієнтуватися в основних екологічних методиках, що формують підвалини до вивчення 

рослинних угруповань. 
3. Вміти організовувати дослідження рослин у природних умовах.   

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Лісове та садово-паркове господарство» є складовою циклу вільного 
вибору студента. Дисципліна присвячена вивченню питань формування, організації, 
структурованості та функціонування лісових, садових та паркових господарств. Аналізує 
особливості організації таких господарств у різних країнах та з’ясовує практичні аспекти 
функціонування даних господарств у житті людини та збереженні біорізноманіття. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями дисципліни є: 

- надати знання про основні поняття та концептуальні підходи ведення лісового та 
садово-паркового господарств; 

- ознайомити з основними методиками, які застосовують під час організації та 
формуванні лісових і садово-паркових господарств; 

- сформувати уявлення про особливості підходів, які застосовують при веденні лісового 
та садово-паркового господарства у різних країнах світу. 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на 
збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі; 
ФК29. Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані із 
природним і перетвореним рослинним покривом. 

Програмними результатами навчання є: ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 
рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; ПР06. 
Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття; ПР13. 
Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень 
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та власного досвіду в сфері екології; ПР28. Класифікувати природні, антропогенно змінені та 
штучні екосистеми і біотопи та оцінювати їх якість за рослинним покривом. 
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Основні поняття та підходи до орга-
нізації лісового та садово-паркового 
господарств 

Лекція, практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 1 і 2, 
доповіді та 
доповнення, 

іспит  

20 

1.2 Основні методики, які застосовують 
під час організації та формуванні 
лісових і садово-паркових господарств 

Лекція, практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 1 і 2, 
доповіді та 
доповнення, 

іспит 

20 

1.3 Особливості ведення лісового та садо-
во-паркового господарств у різних 
країнах світу 

Лекція, практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 1 і 2, 
доповіді та 
доповнення, 

іспит 

20 

2.1 Планувати заходи, необхідні для 
організації лісових та садово-паркових 
господарств 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 1 і 2, 
доповіді та 
доповнення, 

іспит 

15 

2.2 Застосовувати сучасні методи та 
підходи під час формування та 
функціонування лісових та садово-
паркових господарств 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні 
контрольні 

роботи 1 і 2, 
доповіді та 
доповнення, 

іспит 

15 

3.1 Вести професійну наукову дискусію 
та вміти організовувати колектив із 
метою організації та ведення лісових 
та садово-паркових господарств   

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Доповіді та 
доповнення 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання  
дисципліни 

Програмні 
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, 
що необхідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 

+ + + + +  

ПР06. Виявляти фактори, що визначають форму-
вання ландшафтно-біологічного різноманіття. 

+   + +  

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні 
стратегії з метою донесення ідей, проблем, 
рішень та власного досвіду в сфері екології. 

     + 

ПР28. Класифікувати природні, антропогенно 
змінені та штучні екосистеми і біотопи та 
оцінювати їх якість за рослинним покривом. 

+ + + + +  
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7. Схема формування оцінки. 
 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1- 2.2 – 20 / 10 балів.  
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-2.2 – 20 / 10 балів. 
3. Доповіді та доповнення – РН 1.1-3.1 – 20 / 10 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 
за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.2. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання 
всіх практичних робіт та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання доповідей та доповнень здійснюється на практичних 
роботах протягом семестру. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість 

годин 
Кількість годин 

Лекції Практ. Конс. С/Р 
Розділ 1.  

Організація лісового господарства та лісогосподарської діяльності 
1. Значення лісу та склад лісогоспо-

дарської діяльності. 
2    

2. Організація сталого розвитку лісового 
господарства. 

 4   

3. Організація виробництва.    10 
4. Організація лісокультурних робіт. 4    
5. Організація охорони лісу від пожеж.  4   
6. Характеристика підприємств лісового  

та садово-паркового господарств. 
   10 

7. Боротьба зі шкідниками та хворобами. 4    
8. Організація мисливських угідь.  5   
9. Склад і структура виробничо-

господарської діяльності підприємств 
лісового господарства. 

   10 

10. Поліпшення якісного складу лісів. 4    
11. Лісогосподарська діяльність держліс-

госпів у контексті вимог часу. 
 5   

12. Організація виробничого процесу на 
підприємстві. 

   8 

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 1  2   

Розділ 2.  
Організація та управління садово-парковим господарством 

13. Особливості об’єктів садово-парко-
вого господарства. 

2    

14. Організація планування на підприєм-
ствах садово-паркового господарства.  

 5   

15. Оперативне управління виробниц-
твом. 

   10 

16. Організація виконання будівельних 
робіт з благоустрою території. 

4    

17. Утримання міських зелених насад-
жень. 

 5   

18. Режим роботи підприємств.    10 
19. Організація менеджменту. 4    
20. Методи управління персоналом.  4   
21. Використання засобів виробництва в 

лісовому та садово-парковому господ-
дарствах.  

   10 

22. Основі обліку в садово-парковому 
господарстві. 

4    

23. Облік готової продукції та її 
реалізація. 

 4   

24. Технічне нормування як інструмент    10 
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удосконалення праці й планування 
виробництва. 

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 2  2   
Всього 28 40 4 78 
 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 40 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 78 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

 

Основна (базова): 
1. Бондаренко В.Д. Біотехнія : навч. посіб.: у 2 ч. / В. Д. Бондаренко. – Львів: Престиж 

Інформ, 2002. – Ч. 2. – 348 с. 
2. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. 

Врублевська. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с. 
3. Господарський кодекс України / / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 

№18-22. – 192 с. 
4. Гром М.М. Лісова таксація: підручник. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. / М.М. Гром. – 

Львів: РВВ НЛТУ, 2007. – 416 с.  
5. Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку / А.М. 

Дейнека. – К.: Знання, 2009. – 264 с. 
6. Звід кодексів і законів України. – К.: Рада, 2007. – 800 с. 
7. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. Є. Кузьмін,О. Г. Мельник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 416 с. 
8. Лісовий кодекс України: офіц. вид. – К.: Ін Юре, 2006. – 184 с. 
9. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-

паркового господарств: навч. посіб. / Є.І. Сенько. – К.: Знання, 2012. – 487 с. 
10. Синякевич І.М. Лісова політика: підручник / І.М. Синякевич. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 

224 с. 
 

Додаткова: 
1. Аношин P. М. Зкономика, организация и планирование производства в лесхозах: 

изд. 2-е, перераб. и доп. / P. М. Аношин, И. В. Воронин, В. В. Павлов и др. – 
Москва: Лесная пром-сть, 1997. – 280 с. 

2. Барроу К. Бізнес-план: практ. посібн.: пер. з англ. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. – 
К.: Знання, КОО, 2002. – 285 с. 

3. Біднячук С. Концептуальні основи регіоналізації лісівничої політики України / 
С.Біднячук / / Регіон, економіка. – 2003. – №2. – С. 118-124. 

4. Боговая И.О. Озеленениие населенных мест: учеб. пособ. / И.О. Боговая, В.С. 
Теодоронский. – Москва: Агропромиздат, 1990. – 239 с. 

5. Васильєв П.В. Экономика использования и воспроизводства лесньіх ресурсов / П.В. 
Васильєв. – Москва: Изд.-во AH СССР, 1963. – 165 с. 

6. Залесская JI.С. Ландшафтная архитектура: учеб. пособие / Л. С. Залесская, Е. И. 
Микушкин. – М.: Стройиздат, 1979. – 237 с. 

7. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство: учеб. пособие для 
техникумов / В.С. Теодоронский. – Ленинград: Стройиздат, 1978. – 223 с. 
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8. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство / І.С. Теодоронский, 
А. И. Белый. – Ленинград: Стройиздат, 1989. – 351 с. 

9. Цурик Є.І. Лісовпорядкування. Організація лісовирощування: навч. посіб. / Є.І. 
Цурик. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 336 с. 

10. Янушко А. Д. Организация, планирование и управление предприятиями лесного 
хозяйства: учебник / А. Д. Янушко, И. В. Воронин, Н. Н. Кожухов. – М.: Лесная 
пром-сть, 1983. – 344 с. 




