




 

1. Мета дисципліни 

Підготовка фахівців садово-паркового господарства з питань управління 

рекреаційними об’єктами з їх функціонального використання, охорони і захисту у 

галузі рекреаційного лісокористування. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

дендрологія  охорона праці в галузі та цивільний 

захист 

лісознавство лісопаркове господарство 

рекреаційне лісівництво  

ботаніка  

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ПРН 2. Розробка і 

реалізація заходів з 

раціонального 

використання природних 

ландшафтів та управління 

ландшафтами 

ПРН 2.1 Мати навички управління 

рекреаційними об’єктами з їх 

функціонального використання, охорони і 

захисту 

 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1 

ПРН 2.2 Володіти загальноприйнятими 

методиками проведення комплексних 

досліджень щодо  впливу господарських 

заходів на лісові та урбоекосистеми  

2.2 

ПРН 2.4 Вміти надавати рекреаційну 

оцінку та визначати рекреаційну ємність 

лісових ділянок, призначених для 

відпочинку  

 

3.1 

ПРН 2.3 Знати класифікацію та 

організацію рекреаційних лісів, їх 

функціональне зонування 

3.2 

ПРН 2.5 Вміти розробляти систему 

організаційно-технічних та лісівничо-

біологічних заходів на рекреаційних 

об’єктах, спрямованих на збереження 

біорізноманіття й посилення природних 

властивостей лісів під час рекреаційного 

лісокористування, з метою покращення 

умов лісового відпочинку 

3.3 

 



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Рекреаційне лісокористування 

 

Змістовий модуль 1. Зміст та теоретичні засади рекреаційного користування. 

Тема 1.1. Поняття рекреаційного лісокористування в контексті загального поняття 

«природокористування». 

Розглядається сутність поняття «природокористування», та рекреація як складова 

рекреаційного лісокористування. 

Тема 1.2. Лісові екосистеми та навколишнє середовище. 

Розглядаються санітарно-захисні властивості лісу й роль лісів в ізоляції від шуму 

та пом’якшенні кліматичних умов 

Тема 1.3. Вплив лісу на здоров’я людини. Естетичні властивості лісу. 

Розглядаються загальнозміцнююче, курортологічне, психогігієнічне, естетичне 

значення лісів, особливості естетичної оцінки насадження, а також сутність 

поняття атрактивності лісової ділянки. 

Змістовий модуль 2. Охорона та збереження лісового середовища. 

Тема 2.1. Харчові й лікарські ресурси лісу. 

Розглядаються правила побічного користування в рекреаційних лісах, правила 

збирання, заготівлі, зберігання та використання лікарських рослин і грибів 

Тема 2.2. Наслідки та проблеми рекреаційного лісокористування. 

Розглядаються види рекреаційних навантажень, стадії рекреаційної дигресії, 

стійкість лісів до антропогенних і рекреаційних навантажень 

Змістовий модуль 3 Рекреаційна оцінка та рекреаційна ємність лісів. 

Тема 3.1. Рекреаційна ємність лісових ландшафтів. 

Розглядаються види рекреаційних навантажень та методи їх визначення, 

класифікація рекреаційних навантажень за ступенем їх впливу на природні 

комплекси, а також рекреаційна ємність лісових територій. 

Тема 3.2. Класифікація та організація рекреаційних лісів. 

Розглядаються розподіл лісів за групами і категоріями захисності, особливості 

організації території рекреаційного лісу (функціональне зонування). 

Тема 3.3. Система заходів у лісах рекреаційного призначення. 

Розглядаються лісівничо-біологічні, організаційно-технічні, профілактичні та 

запобіжні заходи в лісах рекреаційного призначення.  

 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Не передбачено навчальним планом. 

  



6. Структура навчальної дисципліни 

 

Змістові модулі  

та теми  

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 120 17 17 – 86 

Змістовий модуль 1 45 6 6 – 33 

Тема 1.1 15 2 2 – 11 

Тема 1.2 15 2 2 – 11 

Тема 1.3 15 2 2 – 11 

Змістовий модуль 2   30 5 5 – 20 

Тема 2.1 15 2 2 – 11 

Тема 2.2 15 3 3 – 9 

Змістовий модуль 3   45 6 6 – 33 

Тема 3.1 15 2 2 – 11 

Тема 3.2 15 2 2 – 11 

Тема 3.3 15 2 2 – 11 

Індивідуальне завдання - - - – - 

 

7. Структура і розподіл балів 

 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 100 12 – 58 

Змістовий модуль 1 23 4 – 19 

Тема 1.1 7 1 – 6 

Тема 1.2 8 1 – 7 

Тема 1.3 8 2 – 6 

Змістовий модуль 2   24 4 – 20 

Тема 2.1 12 2 – 10 

Тема 2.2 12 2 – 10 

Змістовий модуль 3   23 4 – 19 

Тема 3.1 7 1 – 6 

Тема 3.2 8 1 – 7 

Тема 3.3 8 2 – 6 

Індивідуальне завдання – – – – 

Підсумковий контроль 30 – – – 

 

 

 

 

 



8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
з/п 

 МОДУЛЬ (I) 17 12 - 

 Змістовий модуль 1 6 4 - 

1 Особливості моніторингу в 

рекреаційно-оздоровчих 

лісах 

2 1 

ПРН 2.1 

2 Особливості моніторингу в 

лісових екосистемах з 

різними видами 

пошкодження 

2 1 

ПРН 2.1 

3 Естетична оцінка 

насадження 

2 2 
ПРН 2.1 

 Змістовий модуль 2  5 4 - 

1 Визначення біологічного і 

господарського запасів 

лікарських рослин 

2 2 
ПРН 2.1 

 

2 Оцінка стану лісів зелених 

зон навколо населених 

пунктів. Визначення стадій 

рекреаційної дигресії 

3 2 

ПРН 2.2 

 Змістовий модуль 3   6 4 - 

1 Екологічна ємність лісових 

територій та принципи 

визначення рекреаційних 

навантажень 

2 1 

ПРН 2.4 

2 Лісогосподарські заходи 

щодо підвищення стійкості 

та відновлення 

деградованих лісів 

2 1 

ПРН 2.3 

 

3 Заходи з охорони та 

захисту високовікових 

насаджень лісопаркових 

частин зелених зон навколо 

населених пунктів і 

промислових підприємств, 

які виключені з 

лісокористування 

2 2 

ПРН 2.5  

 

 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 



10. Самостійна робота 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 3) 

 МОДУЛЬ (I) 86 58 - - 

 
Змістовий модуль 1 33 19 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Виявлення 

вподобань 

населення, що 

відпочиває в 

рекреаційному лісі, а 

також проблем та 

наслідків 

рекреаційного 

лісокористування 

шляхом проведення 

письмового 

опитування 

(анкетування) 

11 6 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 2.1 

2 

Аналіз санітарно-

захисних 

властивостей лісу 

11 7 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 2.1 

3 

Харчові ресурси лісу 

та їх використання 

(ягоди, горіхи, 

плоди, листя, 

коренеплоди, гриби 

тощо). Перспективні 

види і форми 

лікарських рослин. 

11 6 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 2.1 

 
Змістовий модуль 2 20 20 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Деревні породи в 

різних країнах для 

отримання деревних 

соків. Використання 

деревних соків в 

різних галузях 

промисловості 

11 10 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 2.1 

2 Проведення 9 10 письмове ПРН 2.2 



екологічної оцінки 

наслідків 

аеротехногенного 

забруднення лісових 

екосистем та 

визначення гранично 

допустимих 

навантажень 

опитування 

(тестування) 

 
Змістовий модуль 3 33 19 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Нормативи гранично 

допустимих 

навантажень 

промислових 

токсикантів для 

лісових екосистем 

України 

11 6 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 2.4 

2 

Особливості заходів 

у різних 

господарських 

частинах лісів 

зелених зон міст і 

населених пунктів 

11 7 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 2.3 

3 

Основні заходи щодо 

збереження 

біорізноманіття лісів 

зелених зон міст і 

населених пунктів 

11 6 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 3.3 

 
Індивідуальне 

завдання 

- 
- - - 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Усне або письмове опитування. Тестування. Підсумковий контроль у вигляді 

екзамену проводиться письмово. 

 

Поточна атестація та самостійна робота  

Екзамен 

 

Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

8% 8% 9% 7% 7% 6% 8% 8% 9%  

30% 

 

100% 25% 20% 25% 

70% 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Тарнопільська О. М. Рекреаційне лісокористування : конспект лекцій для 

студентів денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 206 

– Садово-паркове господарство / О. М. Тарнопільська ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 165 с.  

2. Тарнопільська О. М. Методичні рекомендації до організації самостійної 

роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Рекреаційне 

лісокористування» (для студентів денної форми навчання спеціальності 206 – 

Садово-паркове господарство) / О. М. Тарнопільська; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 45 с. 

 

13. Рекомендована основна література 

 

1. Бондаренко В. Д. Ліс і рекреація в лісі / В. Д. Бондаренко, О. І. Фурдичко. 

– Львів : Світ, 1994. – 232 с. 

2. Генсирук С. А. Рекреационное использование лесов / С. А. Генсирук, 

М. С. Нижник, Р. Р. Возняк. – Киев : Урожай, 1987. – 248 с. 

3. Рябчук В.П. Недеревні ресурси лісу: підручник / В.П. Рябчук. – Львів : 

Світ, 1996. – 312 с. 

4. Свириденко В. Є. Лісівництво : підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, 

Л. С. Киричок. – Київ : Арістей, 2005. – 544 с. 

5. Свириденко В. Є. Побічне користування лісом: навчальний посібник / В. 

Є. Свириденко. – Київ : 2002. – 240 с. 

 

 



14. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  

 

1. Лісовий кодекс України. – Київ : Мінлісгосп України, 2006. – 37 с. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12, 

вільний. 

2. Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів. 

Збірник рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків : Нове слово – 2011. – 284 с. 

3. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок : Постанова КМУ від 16 травня 2007 р. № 733 

[Електронний ресурс]. – Київ, 2007. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/733-2007, вільний. 

4. Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних 

лісових користувань в лісах України (Затверджено постановою КМ України від 

23.04.96 р. № 449) [Електронний ресурс] . – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-96-%D0%BF 

5. Санітарні правила в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2016 р. № 756 [Електронний ресурс] . – Режим доступу : 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF, вільний. 

6. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – Київ : 

Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. 

 

 


