


Розділ 1.  Лісова ботаніка 

 

Тема 1.1.  Клітина і рослинні тканини 

 

Поняття про ботаніку, розділи курсу. 

Клітина, її будова: протоплазма, ядро, пластиди (лейкопласти, хлоропласти, 

хромопласти). Фізіологічні активні речовини клітини (вітаміни, ферменти, 

фітонциди, гормони, антибіотики). 

Включення рослинних клітин. Крохмальні та елейронові зерна. Жири, 

кристали. Клітинний сік. Поділ клітин. Поділ ядра (аміноз, мітоз, мейроз). 

Рослинна тканина. Види тканин (покривні, механічні, асиміляційні, запасаючі, 

виділювальні, провідні, утворювальні, всмоктувальні). 

 

Тема 1.2.  Корінь, стебло,  листя 
 

Корінь. Роль коріння в житті рослин. Головний, боковий і додаткові корені. 

Коренева система, її типи. Форма і розміри коренів. Зони коріння, що росте. 

Метаморфози коренів у зв'язку із зміною їх функцій: коренеплоди, кореневі 

бульби, повітряні, дихальні, всмоктуючі корені, корені-присоски. Кореневі 

відростки чи розгалуження. Мікрози і бульбочки на коренях рослин. 

Листок. Складові частини листка ( пластинка, черешок, прилистки, піхва, 

язичок ). Прості і складні листки. Форма листової пластинки, її основи, верхівки, 

краю. Типи жилкування. Опушення. Морфологічні типи листків за складом і 

характером розчленованості листової пластинки. Метаморфози листків: брунькові 

лусочки, цибулини, сім'ядолі, вусики, колючки, листя комахоїдних рослин, частини 

квітки. 

Стебло, його будова і функції. Типи стебел за характером росту. Галудження 

стебел. Форми і розміри стебел. Тривалість їх життя. Бруньки, їх будова і типи. 

Брунькорозміщення і листорозміщення. Метаморфози стебел у зв'язку із зміною їх 

функцій: кореневища, бульби, цибулини, плеті, вусики, філокладії, колючки, вуса. 

 

Тема 1.3.  Квіти, плоди, насіння 

 

Квітка як метаморфозний пагін. Будова квітки, її функції. Оцвітина, чашечка, 

віночок. Квітки правильні і неправильні, зрослопелюсткові й вільнопелюсткові. 

Тичинки й пилок, їх будова. Маточка, її частини. Рослини однодомні й дводомні. 

Суцвіття, їх значення й типи. 

Запилення, його суть. Самозапилення, сусіднє перехресне запилення. 

Пристосування до перехресного запилення у вітрозапильних і комахозапильних 

рослин.  

Плід, його розвиток. Справжні й несправжні плоди. Типи сухих і соковитих 

плодів. Супліддя. Розвиток насіння. Типи насіння: з ендоспермом, без ендосперму, 

з периспермом. Поліембріонія і партеноспермія, їх значення в лісовому 

господарстві. 

Пристосування насіння й плодів до розповсюдження вітром, водою і 

тваринами. Використання плодів і насіння в народному господарстві. 

Тема 1.4.  Живлення, дихання і транспірація рослин 



 

Грунтове й повітряне живлення рослин. Дихання рослин. Транспірація рослин 

(значення, інтенсивність, транспіраційний коефіцієнт). Залежність транспірації від 

внутрішніх умов. Вплив на транспірацію основних факторів (вологість повітря, 

температура, світло, вітер). 

Тема 1.5.  Систематика рослин 

 

Завдання систематики рослин, її значення для лісівників. Сучасні системи 

рослинного світу. Основні поняття про види та інші систематичні одиниці. Нижчі і 

вищі рослини. Бактерії, їх будова і живлення. Роль бактерій у природі й житті 

людини. Віруси й вірусні захворювання.  

Водорості, їх загальна характеристика. Синьо-зелені водорості, зелені, бурі й 

червоні водорості. Їх роль у природі й народному господарстві. 

Гриби і лишайники. Загальна характеристика і класифікація грибів. Нижчі і 

вищі гриби. Значення грибів у лісовому господарстві.  

Лишайники, їх будова і розмноження. Морфологічні типи лишайників, їх роль 

у природі. 

Мохоподібні. Листостебельні зелені мохи. Сфагнові мохи. Роль мохів у житті 

лісу. Найголовніші представники мохів у лісовому надгрунтовому покритті. 

Папоротеподібні, їх характеристика і класифікація. Плауни. Хвощі. Папороті. 

Роль папоротеподібних в утворенні вугілля. Основні представники плаунів, хвощів, 

папоротей у лісовому надгрунтовому покритті. 

Голонасінні, їх загальна характеристика й класифікація. Значення хвойних в 

лісовому господарстві, лісомеліоративній та озеленювальній практиці. 

Покритонасінні, їх характеристика й класифікація. Однодольні та дводольні 

рослини. Найголовніші родини покритонасінніх: жовтецеві, розові, селерові 

(зонтичні), кропив'яні (грубоцвіті), капустяні (хрестоцвіті), вересові, гвоздикові, 

лілейні, осокові, тонконогові (злакові), айстрові (складноцвіті) 



Розділ 2. Дендрологія 

 

Тема 2.1 Найважливіші хвойні і листяні породи 
 

Значення дендрології. Клас хвойні. Родина соснові. Рід сосна. Двохвойні 

сосни (сосна звичайна, сосна кримська). Фенологія цвітіння. П’ятихвойні сосни 

(сосна кедрова сибірська, сосна кедрова корейська, сосна Веймутова). Рід ялина 

(ялина європейська, ялина сибірська, ялина колюча). Рід ялиця (ялиця біла). Рід 

модрина (модрина європейська, модрина сибірська). Рід туя (туя західна, Біота 

східна). Рід ялівець (ялівець звичайний, ялівець козацький, ялівець віргінський). 

Рід тис (тис ягідний). 

Родина букові. Рід бук (бук лісовий). Рід дуб (дуб черешчатий, дуб червоний). 

Родина в’язові. Рід в’яз (в’яз гладенький або звичайний, в’яз жерсткий або голий). 

Родина березові. Рід береза (береза бородавчаста). Рід вільха (вільха чорна). Рід 

граб (граб звичайний). Родина кленові. Рід клен (клен гостролистий, клен-явір, 

клен американський).   

 

 



Розділ 3. Лісове грунтознавство 

 

Тема 3.1.  Основні відомості про грунт 

 

Поняття про грунт і грунтоутворювальний процес. Фактори грунтоутворення: 

клімат, рослинний і тваринний світ, рельєф місцевості, вік країни, діяльність 

людини. Поняття про материнську грунтоутворюючу породу. Головні складові 

частини грунту- мінеральна й органічна. Родючість грунтів як основна відмінна 

ознака, що відрізняє грунт від гірської породи. 

 

Тема 3.2.  Коротка характеристика мінеральної та органічної частини 

грунту 

 

Мінеральна частина грунту, її походження. Механічний склад грунтів. 

Класифікація грунтів за технічним складом.  Визначення механічного складу 

грунтів у польових умовах. 

Значення органічної частини грунту. Джерела надходження органічної 

речовини в грунт. Лісова підстилка та її кількість у лісах. Роль тварин і 

мікроорганізмів у розкладі органічних решток. Аеробний і анаеробний процеси 

розкладу. Кінцеві продукти розкладу органічних речовин ( вуглекислота, вода, солі 

метан, аміак, азот). Утворення грунтового гумусу. Значення гумусу в процесах 

грунтоутворення і родючість грунтів. Вплив гумусу на структуру грунтів. Типи 

лісової підстилки і гумусу. Класифікація лісових підстилок. 

 

Тема 3.3.  Фізичні властивості грунту. Роль грунту в живленні рослин 

 

Грунт як фізичне середовище для розвитку рослин. Питома та об’ємна вага 

грунту. Шпаруватість, зв’язність, твердість, липкість і пластичність, набрякання й 

стиглість грунту. 

Водні властивості грунтів. Форми води в грунті: хімічно зв’язана, 

кристалізаційна, пароподібна, сорбована, капілярна, гравітаційна, грунтова. Види 

водного режиму грунтів. 

Теплові властивості грунтів. Теплоємність, теплопровідність і 

температуропровідність грунтів. Теплові властивості лісових грунтів. Повітряні 

властивості і повітряний режим грунту. Повітрепроникність грунту, її зв’язок зі 

шпаруватістю й вологістю. Значення повітрепроникності для рослин. 

Запаси поживних речовин у грунтах. Значення мікроорганізмів у живленні 

рослин. Речовини в грунті, шкідливі для рослин. Грунтовий розчин. Реакція 

грунтів. 

 

Тема 3.4.  Будова та морфологічні ознаки грунту 

 

Зовнішні ознаки грунтів як відображення процесів грунтоутворення і 

внутрішніх властивостей грунту. Поняття про будову грунту. Грунтові генетичні 

горизонти (перегнійно-акумулятивний, слювіавільний, ілювіальний, глеєвий, 

материнська порода). 

Найголовніші морфологічні ознаки грунту: забарвлення,  структура, 

новоутворення, включення. Зв’язок між забарвленням, хімічним складом і 



хімічними властивостями грунту. Види грунтової структури. Значення структури 

для одержання високих врожаїв. Новоутворення, їх виникнення і зв’язок з 

процесами грунтоутворення. 

Значення морфологічних ознак грунтів у польових грунтових дослідженнях. 

Тема 3.5.  Поняття про грунтові типи  і зони 

 

Поняття про типи грунтоутворення. Основні типи грунтоутворення і типи 

грунтів України. Взаємозв’язок і взаємозалежність комплексів. Грунт і 

рослинність, вплив діяльності людини на стан цього комплексу. 

Зональність грунтів і грунтові зони. Горизонтальні й вертикальні зони. 

Грунтові зони України. Грунтові лісові зони. 

Межі і площа зони. Клімат. Рельєф і грунтоутворюючі  породи зони. 

Рослинність зони. Підзолисті й дернопідзолисті грунти. Роль лісової рослинності у 

підзолоутворенні. Теорія підзолистого процесу. Класифікація грунтів підзолистого 

типу грунтоутворення. Виробнича практика підзолистих грунтів і шлях їх 

покращення. 

Грунти лісостепової зони. Клімат. Рельєф і грунтоутворюючі процеси  в зоні. 

Класифікація грунтів. Солончаки, солонці й солоди. Виробнича оцінка грунтів 

зони. 

 

Тема 3.6.  Родючість грунтів. Основні елементи живлення рослин 

 

Поняття про родючість грунтів. Види грунтової родючості. Грунтово-

поглинаючий комплекс. Елементи живлення рослин. Мінеральні добрива. 

Органічні добрива. Грунтовий розчин. Кислотність грунту. Лужність грунту. 

Засолення грунту. Міри з підвищення родючості грунтів у лісовому господарстві.  

 

Тема 3.7.  Ерозія грунтів і заходи  боротьби з нею 

 

Переміщення і відкладення продуктів вивітрювання. Вітрова ерозія. Текучі 

води. Підземні води. Водна ерозія. Ріки. Руйнівна діяльність морських хвиль. 

Льодовики. Заліснення пісків. Закріплення берегів. Водоохоронні смуги. 

Полезахисні смуги. Рекультивація земель.  

 

Тема 3.8.  Техногенне забруднення грунтів 

 

Джерела забруднення грунтів (сільське господарство, промисловість, 

енергетика, побутові відходи). Екологічні катастрофи. Міри подолання шкідливого 

впливу забруднених грунтів. 

 

4.Основи лісівництва та лісовідновлення  

 

Тема 1. Загальні відомості з лісівництва. Поняття про природу лісу 

 

Види користування лісом відповідно до лісового законодавства. Роль 

вітчизняних вчених у розвитку практичного лісівництва. 



Лісоведення – теоретична основа лісівництва. Г.Ф. Морозов -  творець вчення 

про ліс. Ліс - явище географічне. Єдність дерев і середовища. Існування як 

характерна риса лісу. Боротьба за існування в лісі. Природний відбір і 

пристосування до умов середовища. 

Поняття про лісовий фітоценоз (насадження). Складові рослинні елементи 

лісу. Їх лісівниче і лісогосподарське значення.  

Відмінні ознаки лісу. 

Тема 2. Ліс і середовище 

 

 Ліс і клімат. Вплив клімату на ліс та лісу на клімат. Розповсюдження лісів на 

земній кулі. Зональність лісів. 

Ліс і тепло. Значення тепла в житті лісу. Джерела тепла. Вегетаційний період, 

його тривалість і значення. Вплив крайніх температур на ріст та розвиток деревних 

порід. Лісівничі засоби боротьби з несприятливим впливом крайніх температур. 

Шкала вимогливості деревних порід до тепла. 

Температурний режим у лісі, на відкритих площах та способи його 

регулювання. 

Ліс і світло. Значення світла в житті лісу. Вимогливість деревних рослин до 

світла і фактори, що впливають на неї. 

Ознаки світлолюбності і тіневитривалості деревних рослин. 

Вплив світла на формування дерев, ріст їх у висоту і по діаметру, утворення 

листків, розвиток бруньок, здерев’яніння пагона, плодоношення древніх порід 

деревини.  

Практичне використання шкали світлолюбності деревних порід. Світловий 

режим у лісі та його регулювання за допомогою лісогосподарських заходів. 

Ліс і волога. Значення вологи в житті лісу. Джерела вологи та їх вплив на ліс. 

Розподіл опадів у лісі (водний баланс). 

Шкала вимогливості деревних порід до вологи та її практичне використання. 

Гідрологічне значення лісу. Значення лісу в боротьбі з водною ерозією. 

Ліс і повітря. Склад повітря. Значення складових частин повітря в житті 

деревних рослин. Вміст вуглекислого газу в лісі та заходи з його регулювання. 

Забрудненість повітря та його вплив на ліс. Шкала газостійкості деревних 

рослин та її практичне використання. 

Ліс і вітер. Значення вітру в житті лісу. Вітровал, бурелом, лісівничі заходи 

боротьби з ними. 

Вплив лісу на швидкість вітру. Вітрозахисне значення лісу та полезахисних 

лісових смуг. 

Умови, що підвищують і знижують вітростійкість дерев та деревостанів. 

Ліс і грунт. Значення грунту в житті лісу, його вплив на породний склад лісів; 

їх поновлення, продуктивність, довговічність, технічні якості деревини і характер 

кореневої системи. 

Мінеральне живлення деревних рослин. Шкала вимогливості деревних рослин 

до родючості грунту і її практичне значення. 

Вплив лісу на грунт, грунтопокращуючі і грунтопогіршуючі породи. 

Лісова підстилка. ЇЇ види, властивості і знесення. 



Заходи з підвищення родючості лісових грунтів. Ліс і живе нагрунтове 

покриття. Склад живого нагрунтового покриття під наметом лісу, на вирубках. 

Фактори, що впливають на нього. 

Лісівниче значення живого нагрунтового покриття. Значення живого 

нагрунтового покриття в народному господарстві. 

Ліс і фауна. Фауна як складова частина лісового біогеоценозу.  

Позитивний і негативний вплив фауни на ліс. Регулювання лісової фауни. 

Тема 3. Відновлення лісу 

 

Поняття про відновлення лісу. Насіннєве відновлення, його значення, етапи і 

їх характеристика. 

Вегетативне відновлення, його види, ознаки, значення і фактори, що 

впливають на нього.  

Особливості лісовідновлення під наметом лісу і на вирубках. Порівняльна 

оцінка насіннєвого і вегетативного поновлення лісу. Облік і оцінка природного 

лісовідновлення. 

Тема 4. Ріст, розвиток і будова лісу. Продуктивність лісу 

 

Поняття про ріст і розвиток деревних рослин. Етапи розвитку деревних 

рослин. Класифікація дерев у лісі за ростом, розвитком, їх практичне значення. 

Лісівнича характеристика і значення чистих і змішаних, простих і складних, 

одновікових і різновікових насаджень. Лісівнича роль і значення підліску і підгону. 

Тема 5. Зміна деревних порід 

 

Зміна порід та причини, що її викликають. Варіанти зміни порід і зворотнє їх 

відновлення. Зміна сосни ялиною і ялини сосною. Зміна сосни дубом і дуба 

сосною. Зміна ялини дубом і дуба ялиною. Регулювання процесів зміни порід. 

Зміна дуба його супутниками. 

 

Тема 6. Типи лісу 

 

Поняття та визначення типу лісу та типу лісорослинних умов. Вчення про 

типи лісу Г.Ф. Морозова. Типологія.  Характеристика борів, суборів, сугрудів, 

грудів.  

Застосування лісової типології в практиці лісового господарства. 

 

Тема 7. Рубки головного користування 

 

Нормативно- інструктивна документація з рубок головного користування. 

Класифікація рубок головного користування. Поділ лісів на групи та завдання 

рубок головного користування в них.  

Суцільні лісосічні рубки в лісах І, ІІ, ІІІ групи. Вплив суцільних рубок на 

мікроклімат, грунт і лісовідновлення. Заходи сприяння природному відновленню 

при суцільних рубках. Поступові рубки, їх визначення, види, завдання та умови 

застосування. 



Групово-вибіркові рубки. Оцінка поступових рубок. Вибіркові рубки, їх 

призначення, види, завдання та умови застосування. 

Добровільно-вибіркові та підневільно-вибіркові рубки. Оцінка вибіркових 

рубок. 

Тема 8. Рубки догляду за лісом і санітарні рубки 

 

Рубки догляду за лісом, їх мета, завдання, місце в реальній системі 

лісогосподарських заходів. Біологічні та економічні передумови рубок догляду. 

Лісівнича і економічна ефективність рубок догляду. Діюча нормативна 

документація з рубок догляду за лісом і санітарних рубок.  

Санітарні правила в лісах. Настанови з рубок догляду. Види рубок догляду і їх 

характеристика. Насадження, в яких призначаються рубки догляду. Методи рубок 

догляду в молодняках. Методи проріджень і прохідних рубок. Черговість, 

призначення, початок і закінчення рубок догляду. Інтенсивність і повторюваність 

рубок догляду. 

Відведення насаджень під рубки догляду за лісом. Закладання постійних і 

тимчасових пробних площ. Відбір дерев у рубку. Способи обліку заготовленої 

деревини при рубках догляду. Матеріально - грошова оцінка лісосік. Строки 

проведення рубок догляду. Приймання заготовленої продукції, очищення і огляд 

місць рубок.  

Рубки догляду в насадженнях різних порід і складу в захисних 

лісонасадженнях, зелених зонах і лісопарках. 

Особливі види рубок догляду: догляд за узліссям, підліском, обрізування 

гілок.  

Санітарні рубки: вибіркові і суцільні санітарні рубки. Обгрунтування для 

призначення насаджень у вибіркову санітарну рубку.  

Відведення і оформлення ділянок. Категорії вирубаних дерев, що підлягають 

рубці. Правила відбору і відмітки дерев у рубці. Суцільні санітарні рубки, їх 

об’єкти. Закладання пробних площ для характеристики лісопатологічного стану 

насаджень, підготовка документації на дозвіл суцільних санітарних рубок. 

Санітарні вимоги до їх проведення. 

Оформлення документації з рубок догляду, внесення змін у матеріали 

лісовпорядження. Технологічні процеси при рубках догляду. Лісівничі вимоги до 

технологічних процесів лісосічних робіт. Механізація рубок догляду, контроль за 

якістю проведення рубок догляду. Поквартально-блокова організація рубок 

догляду. Суть поквартального методу рубок догляду. Поняття про технологічну 

ділянку, блок і принципи їх формування. Зміст технологічної картки, освоєння 

технологічної ділянки, кварталу, блоку. 

Тема 9. Побічні види користування лісом 

 

Визначення та види побічних користувань у лісі. Підсочка лісу. Сінокосіння і 

випасання худоби. Збір,  збереження і переробка ягід, плодів, грибів, лікарської 

технічної сировини, збір лісової підстилки, тимчасове сільськогосподарське 

користування, добування нерудних копалин, заготівля березового соку, новорічних 

ялинок. 



Тема 10. Підвищення продуктивності лісів і основні напрямки їх розширення 

 

Використання досягнень науки і практики для підвищення продуктивності 

лісів. Напрямки формування високопродуктивних насаджень. Вирощування 

насаджень для отримання балансів, тарних та фанерних кряжів. 

Формування рекреаційно-стійких і цільових насаджень. 

 

Тема 11. Лісові розсадники 

 

Постійні і тимчасові лісонасіннєві ділянки. Насіннєві плантації. Збір насіння 

деревних порід. Зберігання насіння. Підготовка насіння до посіву (стратифікація, 

скарифікація, снігування, обробіток гарячою водою, хімічними препаратами, 

стимуляторами, протруювання). Вимоги до посівних якостей насіння. 

Лісонасіннєве районування основних лісоутворюючих порід.  

Вибір місця під лісовий розсадник. Види розсадників. Відділення лісового 

розсадника (посівне, шкілка, маточна плантація, дендрологічне відділення). 

Вирощування сіянців у відкритому грунті (терміни посіву, норми висівання, схема 

росту, догляд за сходами). Вирощування сіянців у захищеному грунті (види 

теплиць, грунтосуміші, терміни посіву, полив, підживлення). Вирощування 

саджанців (схема висадки, підживлення, обробіток грунту). Способи і технологія 

щеплення основних лісоутворюючих порід (заготівля черенків, способи щеплення 

хвойних порід, щеплення листяних порід). Зелене черенкування (заготівля 

черенків, терміни черенкування, стимулятори росту, догляд за черенками).   

 

Тема 12. Лісові культури і агролісомеліорація 

 

Лісокультурний фонд і проектування лісокультурних робіт. Принципи 

створення і вирощування лісових культур. Змішання і розміщення порід. Густота 

культур. Технологія створення лісових культур (підготовка площі, обробіток 

грунту, посадка, догляд, хімічний догляд, використання добрив, доповнення). Типи 

лісових культур (основні варіанти для різних природних зон України). Облік 

лісових культур. 



5. Охорона і захист лісу 

 

Розділ 1. Охорона навколишнього природнього середовища 

 

Тема 1.1. Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу 

 

Найважливіші нормативні і законодавчі  акти України з охорони 

навколишнього природного середовища 

 

Поняття навколишнього середовища. Загальні поняття про екологію. 

Діяльність людини і екологія. Екологічні проблеми науково- технічного прогресу. 

Організація охорони навколишнього  природного середовища на Україні. 

Природа і суспільство. Класифікація природних ресурсів. Невичерпні ресурси. 

Поділ вичерпних ресурсів на відновлювальні. Облік природних ресурсів. 

Раціональне використання природних ресурсів. 

Значення рослин у природі і житті людини. Ліс - найважливіший 

відновлюючий природний ресурс. Ліси України і ведення господарства в них. 

Відтворення лісових ресурсів. 

Охорона і раціональне використання лісових ресурсів, лісопорушення і міри 

відповідальності. Рекреаційне використання лісів. Особливо важливі території 

(заповідники, парки і т.д.). Профілактика лісових пожеж. Значення тварин у 

біосфері і житті людини. 

Правова охорона рослинного світу. Охорона рідкісних видів рослин. Охорона 

тварин. Боротьба з браконьєрством. Охорона і використання корисних комах. 

“Червона книга” флори і фауни, її призначення і зміст. 

Поняття про правову охорону природи. Державні органи управління 

охороною природи на Україні. Закон України “ Про охорону навколишнього 

природного середовища” від 25 червня 1991 року. 

Права і обов’язки підприємств, організацій, установ і громадян з охорони 

навколишнього середовища і використання природних ресурсів. Міжнародна 

співдружність у справі охорони навколишнього природного середовища. Лісовий 

кодекс України щодо забезпечення бережливого і раціонального використання 

лісів. 

Основні напрямки природоохоронної діяльності на сучасному етапі: 

раціональне використання природних ресурсів, захист від забруднення водних 

об’єктів, охорона пам’ятників природи, оздоровлення екологічної обстановки в 

промислових ценрах і регіонах України. 

 

Тема 1.2. Відповідальність за порушення природоохоронного 

законодавства 

 

Відповідальність громадян за порушення лісового законодавства. Розмір 

матеріальної відповідальності за шкоду, нанесену лісовому господарству. Порядок 

визначення шкоди, заподіяної знищенням або пошкодженням лісу в результаті 

підпалювання або недбалого поводження з вогнем. 

Відповідальність за пошкодження посівів і лісових культур. Відповідальність 

за самовільне загарбання земель. Вирішення суперечок, пов’язаних з порушенням 

природоохоронного законодавства. 



 

Розділ 2. Основи лісової ентомології 

 

Тема 2.1. Зовнішня і внутрішня будова комах, їх розвиток і розмноження. 

Класифікація комах 

 

Місце комах в системі тваринного світу. Основні частини тіла комах і їх 

будова. Шкіряний покрив, залози, мускулатура. Органи травлення, кровообігу, 

дихання, виділення і їх робота. Нервова система, органи чуття і поведінка комах. 

Органи і способи розмноження, плодовитість. Розмноження комах, фази розвитку і 

їх характеристика. 

Поліморфізм, статевий деморфізм і фенологія комах. 

Поняття про види та інші таксонометричні одиниці комах. Характеристика 

головних рядів комах: прямокрилі, рівнокрилі, твердокрилі (жуки), 

напівтвердокрилі (клопи), лускокрилі (метелики), перетинчатокрилі, двокрилі. 

Класифікація комах за групами шкідливості: 

І група – шкідники плодів і насіння. 

Головні види: шишкова смолівка, шишкова вогнівка, листовійка, модринова 

муха, жолудева плодожерка, жолудевий і горіховий довгоносики. 

ІІ група – шкідники коренів. 

Головні види: хрущі, ковалики, вовчки. 

ІІІ група – шкідники молодняків 

Головні види: довгоносики, пагонов’юни, клопи, листоїди. 

IV група- хвоє- і листогризучі шкідники. 

Головні види: совки, конопряди, хвилівки, листовійки. 

V група – стовбурні шкідники. 

Головні види: короїди, вусачі, златки, деревоточці, склівки, рогохвости. 

VI група – технічні шкідники. 

Головні види: точильники, домові вусачі. 

Поняття про екологію комах, їх ареал, фактори середовища, біологічну 

пластичність. 

 

Тема 2.2. Хвоє- і листогризучі шкідники. Стовбурні шкідники 

 

Хвоє- і листогризучі. Біологічні особливості і загальна характеристика групи. 

Фази розвитку вогнищ масового розмноження. Прогнозування вогнищ масового 

розмноження. Шкідники хвої: сибірський і сосновий шовкопряди, шовкопряд- 

монашка, соснова совка, сосновий п’ядун, пильщики. Модринова сіра листовійка. 

Шкідники листя: непарний і кільчастий шовкопряди, золотогузка, зимовий п’ядун і 

інші види п’ядунів. Дубова зелена листовійка. Короткі відомості з нагляду і мір 

боротьби, діюча нормативна документація. 

Стовбурні шкідники. Загальна характеристика групи. Вогнища масового 

розмноження і захист насаджень. Прогноз спалахів вогнищ масового розмноження. 

Хараткеристика родин і головних видів короїдів, вусачів, смолівок, златок, 

рогохвостів, деревоточців, склівок, точильників. Короткі відомості з нагляду і міра 

боротьби з ними. Діюча нормативна документація. 

 

 



Тема 2.3. Корисні комахи ( ентомофаги ) 

 

Паразитичні комахи. Хижі комахи. Опилювачі рослин. Їх охорона, методи і 

способи використання. Охорона і розселення мурашників. 

 



Розділ 3. Основи лісової фітопатології 

 

Тема 3.1. Загальні відомості про хвороби лісу. Гриби як збудники хвороб 

деревних порід 

 

Поняття про хвороби рослин і їх причини. Паногінез хвороб рослин і його 

основні етапи. Анатомо- морфологічні зміни і фізіолого- біохімічні порушення в 

хворої рослини. Типи захворювань деревних порід і чагарників. Поняття про 

імунітет рослин до інфекційних хвороб. Вплив умов зовнішнього середовища, віку 

і стану рослин на їх стійкість до хвороб. Умови виникнення і затухання епіфітотій. 

Місце грибів у системі рослинного світу. Будова клітини і вегетативного тіла 

грибів, видозміни грибниці. Поняття про цикл розвитку грибів. Шляхи поширення, 

живлення і вимоги грибів до умов навколишнього середовища. Систематика 

грибів. 

 

Тема 3.2. Бактерії, віруси і квіткові рослини - паразити як збудники 

хвороб деревних і чагарникових порід 

 

Місце бактерій в системі рослинного світу. Будова клітини бактерії, 

розмноження і поширення бактерій у природі. Вплив умов навколишнього 

середовища на розвиток бактерій. Типи бактеріальних умов навколишнього 

середовища на розвиток бактерій. Типи бактеріальних хвороб деревних порід. 

Загальні відомості про віруси. Будова і форма вірусних частин. Розмноження і 

поширення вірусів. Типи вірусних хвороб лісових рослин. 

Загальна характеристика квіткових рослин- паразитів. Найважливіші 

представники стеблевих і кореневих паразитів на деревних породах і чагарниках 

(омела, повитиця, петрів хрест, іван – та- мар’я), шкода, яку вони наносять, і міри 

боротьби з ними. 

 

Тема 3.3. Некрозно- ракові і судинні хвороби гілок і стовбурів 

 

Загальна характеристика некрозно- ракових і судинних хвороб гілок і 

стовбурів. Діагностичні особливості, умови розвитку і поширення. 

Некрозні хвороби гілок і стовбурів. Ракові захворювання, східчатий рак, 

смоляний рак, пухлиновидний рак. Судинні хвороби деревних порід. 

 

Тема 3.4. Гнилі стовбурні і кореневі 

 

Гниття деревини і його збудники. Діагностичні ознаки і класифікація гнилей. 

Типи і стадії гниття. Шкода, що наноситься хворобами гниття. Кореневі, напенні і 

стовбурні гнилі. Попереджуючі заходи боротьби. 

Захист насаджень від кореневих шкідників і стовбурних гнилей. Методи і 

техніка виявлення зараження насаджень гнилями. Основи лісової профілактики. 

Система мір боротьби з кореневою губкою і опеньком у насадженнях різного віку і 

складу. 

 

  

 



Розділ 4. Методи і організація лісозахисту 

 

Тема 4.1. Організація лісозахисту. Методи лісозахисну 

 

Класифікація лісозахисних заходів. Поняття про службу лісозахисту в 

лісовому господарстві і зональних системах лісозахисних заходів. Нагляд за 

масовим поширенням шкідників і хвороб лісу. Види нагляду. Організація 

загального нагляду, техніка його проведення і необхідна документація. Головні 

завдання лісогосподарських органів і підприємств із захисту лісів від шкідливих 

комах і хвороб. 

Спеціальний нагляд, його види, техніка проведення. Лісопатологічні 

обстеження, їх види, завдання і організація. 

Облік вогнищ. Карантин рослин. Лісогосподарські заходи боротьби. Значення 

лісової профілактики для вирощування здорових насаджень. Санітарні правила в 

лісах України. 

Біологічні методи боротьби. Основні положення біометоду, переваги і 

перспектива. Використання мікроорганізмів, вірусів хребетних тварин для захисту 

лісу. Характеристика основних біопрепаратів. 

Хімічні методи боротьби. Переваги і недоліки хімічного захисту рослин. 

Класифікація пестицидів і вимоги до них. Вплив отрутохімікатів на рослини, 

тварини і людину. Поняття про токсичність, дозу, концентрацію і норму витрат 

пестицидів. Робочі суміші пестицидів. Характеристика найголовніших 

інсектицидів, фунгіцидів і зооцидів. Способи використання пестицидів. 

Біофізичні і механічні методи боротьби. Найпростіші прийоми механічного 

знищення шкідливих організмів. Використання пасток різних конструкцій, 

акрактантів, статевої стерилізації шкідливих комах та інших засобів боротьби. 

Інтегрований метод боротьби і його перспектива. 

 



Розділ 5. Охорона лісу і лісова пірологія 

 

Тема 5.1. Організація охорони лісів 

 

Лісовий кодекс України. Положення про державну лісову охорону. Завдання 

державної лісової охорони і структура її апарату. 

Перелік посад працівників, що входять до складу державної лісової охорони, 

основні обов’язки, права і пільги цих працівників. 

Умови і порядок проходження служби в державній лісовій охороні, озброєння 

лісової охорони, форменний одяг. 

Оперативний контроль за охороною лісів від лісопорушень, ревізії обходів, 

клеймування дерев. 

Спеціалізовані лісопожежні підрозділи лісогосподарських підприємств. 

Залучення громадськості до охорони лісу. Шкільні лісництва, їх основні 

завдання. 

 

Тема 5.2. Умови виникнення і розповсюдження лісових пожеж 

 

Попереджувальні заходи з охорони лісів від пожеж. Гасіння лісових пожеж. 

Організація боротьби з лісовими пожежами і планування протипожежних заходів 

 

Лісова пожежа, її види і причини виникнення. Процес горіння під час лісових 

пожеж. Типи горіння. Лісові пожежі та її елементи. 

Характеристика лісових горючих матеріалів. Особливості різних видів і форм 

лісових пожеж. Класифікація пожеж за силою. 

Пожежі в гірських лісах. Особливості великих пожеж. Пожежна небезпека в 

лісах різних типів і на непокритих лісових площах. 

Вплив елементів погоди на величину пожежної небезпеки в лісі. Комплексний 

показник пожежної небезпеки. Місцеві шкали пожежної небезпеки. Класи 

пожежної небезпеки. Протипожежні заходи, що проводяться в держлісгоспах за 

класами пожежної небезпеки. Регламентація робіт лісопожежних служб. 

Нормативна документація з охорони лісів від пожеж. Настанови з охорони 

лісів від пожеж, правила пожежної безпеки, норми забезпечення пожежним 

обладнанням і засобами для гасіння лісових пожеж лісогосподарських і інших 

підприємств і організацій, що працюють в лісах. Масово- роз’яснювальна робота, 

направлена на виховання бережливого ставлення до лісу. 

Заходи з охорони лісів у місцях масового відпочинку. Додаткові заходи 

пожежної безпеки в цих місцях у період підвищеної пожежної небезпеки: 

регулювання складу деревостану, очищення місць рубок і ліквідація захаращеності 

в лісі, створення системи протипожежних бар’єрів, влаштування доріг 

протипожежного призначення до пожежних водоймищ. Заходи зі своєчасного 

виявлення лісових пожеж. Пожежні спостережні вежі і щогли. Наземне 

патрулювання. Організація зв’язку. Вимоги пожежної безпеки в лісі, встановлені 

правилами пожежної безпеки в лісах. 

Основні способи гасіння лісових пожеж відповідно до вказівок з виявлення і 

гасіння лісових пожеж. 

Збивання гілками і закидання землею вогню біглої низової пожежі. Гасіння 

лісових пожеж водою і за допомогою хімічних речовин. 



Коротка характеристика основних хімічних речовин, що використовуються 

при гасінні лісових пожеж. 

Локалізація лісових пожеж шляхом влаштування мінералізованих смуг і 

канав. Використання вибухових речовин і зустічного вогню в боротьбі з лісовими 

пожежами. 

Тактика гасіння лісових пожеж. Основні тактичні заходи гасіння лісових 

пожеж. Особливості гасіння у великих лісах. 

Використання засобів пожежогасіння. Вогнегасники, мотопомпи, апарати для 

підпалювання лісової підстилки. Використання протипожежних автомобілів. 

Всюдихід протипожежних автомобілів. Всюдихід протипожежний лісовий, 

тракторний лісопожежний агрегат, автоцистерна пожежна лісова, грунтомет 

тракторний ( ГТ-3 ) і ін. Техніка безпеки під час гасіння лісових пожеж. 

Залучення додаткових сил і засобів для боротьби з лісовими пожежами. 

Заходи з організації гасіння лісових пожеж у випадках, коли пожежу неможливо 

ліквідувати силами держлісгоспу. Оплата праці і засобів, що залучались на гасіння 

лісових пожеж. Склад і функції комісії з боротьби з лісовими пожежами. Авіаційна 

служба охорони лісів. Основні види робіт, що виконуються авіабазами. 

Взамозв’язок авіаційної і наземної охорони лісів. Роботи з виявлення і гасіння 

лісових пожеж, донесення про лісову пожежу, висадка авіапожежних команд. 

Протипожежне влаштування лісової території. Плани протипожежного 

влаштування лісових територій. Складання схем протипожежних заходів. 

Розрахунок потреби сил і засобів пожежогасіння. Річні оперативні плани 

протипожежних заходів. 

 

Тема 5.3. Охорона лісів від лісопорушень 

 

Поняття про лісопорушення. Інструкція про порядок притягнення до 

відповідальності за порушення лісового законодавства. 

Положення про державний контроль за станом, використанням, 

відтворюванням, охороною і захистом лісів. Види лісопорушень. Види 

відповідальності за збиток, нанесений лісовому господарству лісопорушниками: 

матеріальна, адміністративна, кримінальна. 

Порядок обліку самовільних вирубок лісу, самовільного сінокосіння, 

випасання худоби в лісах і інших лісопорушень. Вирахування збитку, нанесеного 

різними видами лісопорушень. Визначення суми збитку за знищення або 

пошкодження плодових дерев, чагарників, ягідників. 



Розділ 6. Лісові звірі і птахи 

 

Тема  6.1. Лісові звірі і птахи 

 

Основні види тварин, що населяють Україну. Зв’язок тварин із середовищем 

існування. Правила відбору тварин для акліматизації. Біотехнічні заходи зі 

збереження і збільшення чисельності фауни. Покращення кормової бази. 

Основні види птахів, що населяють Україну. Роль птахів у житті лісу, їх 

чисельність. Розселення птахів.  

 

Тема  6.2. Основи мисливствознавства 

 

Сучасна класифікація знарядь добування промислових тварин. Державний 

нагляд за дотриманням правил полювання. Способи і строки полювання. Техніка 

безпеки на полюванні. 



2. Критерії оцінювання  

 

Фахове вступне випробовування для спеціальності «Лісове господарство» до 

Закарпатського лісотехнічного коледжу НЛТУ України проводяться з дисциплін 

професійного спрямування підготовки кваліфікованих робітників даної 

спеціальності. 

 Вступні випробовування оцінюються за 200 бальною шкалою (шляхом 

додавання 100 балів до кількості отриманих балів під час проведення 

випробування). 

Тестове завдання складається з 10 питань різних рівнів складності, відповіді 

на які оцінюються таким чином: 

 

Рівень 

складності 
Номери завдань Кількість балів Усього 

І 1 – 5 по 6 балів 30 балів 

ІІ 6 – 8 по 10 балів 30 балів 

ІІІ 9 – 10 по 20 балів 40 балів 

Разом балів: 100 балів (+ 100) 

 

Абітурієнт вважається допущеним до конкурсу якщо отримав оцінку не нижче 

124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання. 
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