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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «лісник» розроблено відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238
«Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та
впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32
Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для
виконання
всіма
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників,
незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання
складає 909 годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки, яку набуває учень, що визначається робочим
навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому
навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок
виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про
присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і
культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі
кваліфікаційної характеристики професії «лісник» (затверджено 12.09.2013
року, Перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів
України Я.І.Макарчук), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних
технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей
галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і
навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до
кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7
«Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 грудня 2004 року № 336.
Професійно-практична
підготовка
здійснюється
в
навчальних
майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно5

технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6
академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із
законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються
до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів),
їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний
контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного
на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,
критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
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Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків
документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм
присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 6141 Лісник
2. Кваліфікація: лісник
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основи лісового та природоохоронного законодавства;
інструкції, розпорядчі документи, що відносяться до виконання його
обов’язків;
топографічні, ландшафтні та лісорослинні умови й особливості обходу;
правила пожежної безпеки і санітарні правила в лісах;
правила рубки лісу, правила і терміни полювання;
правила сінокосіння, випасу худоби та інших побічних користувань у лісі;
правила охорони праці;
норми відповідальності за порушення лісового законодавства;
організацію і технологію робіт на сівбі й садінні лісу, робіт із природного
поновлення, догляду за лісом та лісовими культурами, з побічного
користування лісом, на заготівлі лісового насіння з лісонасіннєвого
матеріалу;
технічні умови і стандарти на лісове насіння та лісонасіннєвий матеріал,
харчові продукти лісу, лікарські рослини і технічну сировину, деревну
зелень, що заготовлюються;
основні знання про будову деревини та її властивості;
способи і засоби гасіння лісових пожеж;
ознаки появи і поширення шкідників та хвороб лісу;
порядок огляду речей, вилучення у правопорушників лісової і
мисливської продукції, знарядь порушень і документів на них;
основи ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності.
Повинен уміти:
здійснювати охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом,
телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних
знаків та інших об’єктів майна в закріпленому за ним обході;
давати вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил
пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства
та лісокористування;
сигналізувати про появу в лісі шкідників і хвороб лісу;
керувати і брати участь у роботі з гасіння лісових пожеж;
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надавати допомогу майстрові лісу в організації і проведенні
лісогосподарських та лісокультурних робіт, відведенні лісосік, а також
лісових ділянок під сінокосіння, пасовища та інші види користувань,
показі в натурі під час проведення лісовпорядкування меж, межових
знаків, квартальних просік, візирів тощо в межах закріпленого обходу;
користуватися GPS-пристроями;
здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого
підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо - кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «лісник»; без
вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Всі види економічної діяльності.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
Примітка:
У зв’язку з тим, що за чинним положенням посада лісника належить до
категорії робітників, яким встановлюються місячний посадовий оклад (тарифна
ставка), кваліфікаційні розряди лісникові не присвоюються.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія – 6141 Лісник
Кваліфікація – лісник
Загальний фонд навчального часу – 9917 годин
Кількість годин
Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

Загальнопрофесійна підготовка

74

4

1.1.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

1.2.

Основи правових знань

17

1.3.

Інформаційні технології

17

1.4.

Правила дорожнього руху

8

1.5.

Резерв часу

15

Професійно-теоретична підготовка
Основи ботаніки, дендрології та лісового
ґрунтознавства
Лісове насінництво та виробництво садивного
матеріалу
Основи лісівництва та лісовідновлення

438

100

96

14

48

20

60

12

Лісова таксація з основами лісової зйомки
Технологія лісокористування з основами
деревознавства і товарознавства
Охорона і захист лісу

42

16

30

4

46

10

Лісогосподарські машини
Організація і технологія лісогосподарського
виробництва
Охорона праці

34

16

40

6

№
з/п

Навчальні предмети

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10. Основи електротехніки

30
12

Професійно-практична підготовка

390

3.1.

Виробниче навчання

180

3.2.

Виробнича практика

210

3.

4

4.

Консультації

8

5.

Державна кваліфікаційна атестація

7

6.

Загальний обсяг навчального часу(без п.4)

909

2

104

10

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією "Лісник"
1. Кабінети:
 ботаніки та ґрунтознавства;
 лісового господарства та лісової таксації;
 організації і технології лісогосподарського виробництва;
 охорони і захисту лісу;
 лісокористування з основами деревознавства;
 інформаційних технологій;
 охорони праці;
 лісогосподарські машини;
 електротехніки.
2. Лабораторії:
 лісогосподарських машин
3. Навчальне лісове господарство
Примітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;
 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
 предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
“Основи галузевої економіки і підприємництва ”
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема
усього

Вступ. Лісове господарство як галузь сільського
господарства
Виробничі фонди лісового господарства
Собівартість, ціни в лісовому господарстві.
Лісові такси
Господарський розрахунок і планування в
лісовому господарстві
Організація управління лісовим господарством
Заробітна плата в лісовому господарстві
Облік і звітність у лісництвах
Підприємство як суб’єкт господарювання
Основи підприємницької діяльності в галузі
Усього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2
2
2
2
3
3
1
1
17

Тема1. Вступ. Лісове господарство як галузь сільського господарства
Значення економічної освіти в підготовці спеціалістів лісового
господарства. Лісовий комплекс України, його складові частини. Значення
лісового господарства в агропромисловому комплексі України. Відмінні
особливості лісового господарства, суть процесів розширеного виробництва
лісових ресурсів. Продукція лісового господарства та її значення. Напрямки
інтенсифікації лісового господарства.
Природоохоронне та екологічне значення лісів. Державний лісовий фонд
України. Землі лісового фонду як важливий засіб виробництва в лісовому
господарстві. Показники лісового фонду, їх значення. Кількісна і якісна
характеристика лісового фонду лісництва. Продуктивність лісів, шляхи
підвищення продуктивності лісів і раціональне використання лісових земель.
Тема 2. Виробничі фонди лісового господарства
Основні і оборотні фонди, їх економічна відмінність. Поняття про
основні фонди, їх класифікація і структура. Оцінка основних фондів.
Амортизація основних фондів, порядок визначення і використання
амортизаційних
відрахувань. Показники виробничих основних фондів.
Поняття про оборотні засоби, їх класифікація і структура. Нормування
оборотних засобів. Класифікація оборотних засобів за джерелами їх утворення.
Показники використання оборотних засобів, методи їх розрахунку.
Ефективність використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів у
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лісовому господарстві.
Тема 3. Собівартість і ціни в лісовому господарстві. Лісові такси
Поняття про собівартість продукції, готових об’єктів і послуг.
Згрупування витрат по елементах і статтях. Структура витрат у лісовому
господарстві. Особливості структури. Фактори, що визначають рівень і
динаміку витрат у лісогосподарському виробництві. Собівартість утримання
машинозмін, механізмів, порядок їх визначення. Шляхи зниження собівартості
продукції готових об’єктів (послуг). Планування собівартості продукції.
Поняття про прибуток. Рентабельність продукції. Поняття про ціни. Ціни в
умовах повного господарського розрахунку і ринкових відносин. Види цін на
промислову продукцію, встановлення цін на продукцію лісового господарства.
Лісові такси, їх економічний зміст, методи утворення. Значення оплати
деревини, що відпускається на пні у фінансуванні розвитку
лісового
господарства.
Тема 4. Господарський розрахунок і планування в лісовому
господарстві
Господарський розрахунок, його суть, принципи організації. Умови
організації
повного
господарського
розрахунку,
самоокупність,
самофінансування, самоуправління і самостійність. Орендні відносини, їх
форми, елементи. Фонди накопичення і споживання, порядок їх утворення і
напрями використання. Напрямки розвитку госпрозрахункових і економічних
відносин в лісовому господарстві. Державне регулювання економічних
відносин в економіці. Податкова система, її елементи, види податків.
Антимонопольне законодавство, приватизація власності. Соціальний захист
робітників. Приватне підприємництво в лісовому господарстві.
Тема 5. Організація управління лісовим господарством
Основні методи і принципи управління виробництвом. Структура
управління лісовим господарством. Держлісгоспи як основна форма державних
підприємств з управління лісами. Лісництво основний виробничотериторіальний підрозділ держлісгоспу. Завдання держлісгоспів і лісництв.
Права і обов’язки працівників держлісгоспу (директора, лісничого, майстра,
лісника). Склад і класифікація кадрів на підприємствах, їх підготовка і
перепідготовка. Державна лісова охорона, її склад, завдання, права і обов’язки.
Низова ланка державної лісової охорони. Положення про державну лісову
охорону.
Тема 6. Заробітна плата в лісовому господарстві
Продуктивність праці, поняття, методи її визначення. Показники
продуктивності праці, порядок їх розрахунку. Заробітна плата як економічна
категорія, принципи її організації, зв’язок з кінцевими результатами діяльності
трудових колективів. Тарифна система заробітної плати, її елементи. Напрямки
вдосконалення тарифної системи, основи диференціації заробітної плати.
Форми і системи заробітної плати в лісовому господарстві. Порядок визначення
заробітної плати при різних формах і системах оплати праці. Розподіл
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заробітної плати в комплексних бригадах. Фонд заробітної плати, його склад,
основна і додаткова заробітна плата. Нормативне планування фонду заробітної
плати. Єдиний фонд оплати праці, порядок його визначення. Визначення
заробітної плати в умовах оренди. Регулювання співвідношення в рості
середньої заробітної плати і продуктивності праці.
Тема 7. Облік і звітність у лісництвах
Бухгалтерський облік у лісництві, його організація в умовах
господарського розрахунку. Первинні документи, їх значення для обліку.
Організація обліку в лісівництві (облік виконаних робіт, приймання продукції,
облік матеріальних цінностей, грошових коштів і лісового доходу). Збереження
грошових коштів. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, терміни і
порядок проведення. Визначення результатів інвентаризації. Вдосконалення
обліку і звітності в лісництвах. Комп’ютеризація обліково-обчислювальних
робіт.
Тема 8. Підприємство як суб’єкт господарювання
Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика
підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції
підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Тема 9. Основи підприємницької діяльності в галузі
Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької
діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент
підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення
коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Основи правових знань ”
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Тема
усього

Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки
правової держави
Конституційні основи України

1

Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
Господарство і право
Правове регулювання господарських відносин у
лісовому господарстві
Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських спорів
Праця, закон і ми
Основи
адміністративного
права.
Адміністративна відповідальність
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона природи –
невід’ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України
Подружжя, батьки, діти: їх права і обов’язки
Усього годин:

2

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

3

1
1
1
2
2
2
1

1
17

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Правоцінність – одна з засад державного і
суспільного життя. Принципи права, його провідні основоположні ідеї.
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника
зміцнення правопорядку і законності.
Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство.
Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний,
економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на
законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення
правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
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Тема 2. Конституційні основи України
Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як
Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України.
Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Державні символи України.
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до
національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини.
Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та
мову.
Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і
свободи громадян України.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.
Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної
власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами
права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю;
право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом та інші.
Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні
державними справами; право на свободу об'єднання у політичні партії та
громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і
рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність
прав і свобод людини.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення
Всеукраїнського референдуму.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький
орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок
роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України
у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.
Президент України. Президент України – глава держави. Обрання
Президента України та його повноваження. Припинення повноважень
Президента України.
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет
Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.
Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і
Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації –
складові системи органів державної виконавчої влади.
Прокуратура.
Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в
Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади
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судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада
юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної
юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок
призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження
Конституційного Суду України.
Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.
Право власності. Захист права власності.
Поняття, зміст і принципи приватизації.
Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як
різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.
Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової
відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди.
Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.
Спадкове право.
Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за
заповітом.
Тема 4. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських
відносин. Система господарського права. Господарське законодавство,
господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове
становище господарських організацій. Правове становище підприємств і
об’єднань.
Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище
кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань, правовий
режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві.
Господарський договір. Основні типи і види господарського договору. Зміст і
порядок укладання господарських договорів.
Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за
порушення господарського законодавства.
Правове
регулювання
неспроможності,
банкрутства
суб’єктів
підприємницької діяльності.
Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі,
побутового обслуговування та громадського харчування.
Тема 5. Правове регулювання господарських відносин у лісовому
господарстві
Правове регулювання діяльності лісогосподарських підприємств –
обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про лісове
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господарство.
Правовий
статус
лісогосподарських
підприємств.
Поняття
лісогосподарського підприємства та його види. Загальні умови створення та
реєстрації
лісового
господарства.
Трудові
доходи
працівника
лісогосподарського підприємства. Соціальна діяльність лісового господарства.
Правові та економічні умови господарської діяльності лісогосподарських
підприємств.
Договори. Договірна дисципліна у лісовому господарстві.
Тема 6. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони,
які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне
врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді.
Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських
спорів.
Тема 7. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і
службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.
Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну
працівникові.
Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових
відносин в окремих галузях господарства.
Тема 8. Основи адміністративного права. Адміністративна
відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права.
Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у
регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття
адміністративного порушення і адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна
відповідальність за господарські правопорушення.
Тема 9. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна
відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну
небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця.
Крайня необхідність.
Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність,
справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
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відповідно до вчинку.
Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 10. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна
умова сталого економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина
– суспільство ”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Знання закону – важлива умова попередження екологічних
правопорушень, збереження природи.
Екологізація усього виробничо – господарського процесу – принцип
господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.
Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного
світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.
Відповідальність
за
порушення
законодавства
про
охорону
навколишнього середовища.
Тема 11. Подружжя, батьки, діти: їхні права і обов’язки
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї.
Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і обов’язки
подружжя. Припинення шлюбу.
Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і
обов’язки батьків і дітей.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
„Інформаційні технології ”
№
з/п

Кількість годин
Тема
усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1

3.

Інформація та інформаційні технології
Основні відомості про операційні системи.
Операційна система Windows
Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

6

2

4.

Мережні системи та сервіси

5

2

5.

Користування сучасними пошуковими
системами, GPS-пристроями
Усього годин:

1.
2.

4

1
17

4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології
Тема 2.Основні відомості про операційні системи. Операційна
система Windows
Операційна система. Функції операційних систем. Файлова система.
Структура типового вікна, діалогові вікна. Головне меню Windows, основні
команди.
Поняття про файл, ім’я файлу та розширення файлу. Створення папок,
файлів і ярликів. Виділення групи об’єктів.
Каталоги, вимоги до імен каталогів, кореневий каталог, поточний
каталог.
Копіювання, переміщення, перейменування файлів та каталогів. Пошук,
видалення та відновлення файлів і каталогів.
Тема 3. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості
про засоби створення презентацій Power Point.
Лабораторно-практичні роботи
1. Створення презентації. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення презентації. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 4. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні
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і глобальні мережі.
Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом
професії).
2. Створення публікації «Інновації в професії»
Тема 5. Користування сучасними пошуковими системами, GPSпристроями.
Поняття та види пошукових систем. Види та класифікація GPSпристроїв. Принцип роботи GPS-пристроїв.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Правила дорожнього руху ”
Кількість годин
№
з/п
1
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Тема
усього

Загальні положення, терміни та визначення
Обов’язки і права пішоходів і пасажирів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів,
осіб, які керують гужовим транспортом,
погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту і безпека пішоходів та
пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під час
дорожньо-транспортних пригод
Відповідальність за порушення Правил
дорожнього руху
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1

1
1
1
1
1
8

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення
Закон України “Про дорожній рух”, Правила дорожнього руху як правова
основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його
учасників.
Закон України “Про дорожній рух ”, про порядок навчання різних груп
населення Правил дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та
причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень,
інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.
Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.
Тема 2. Обов’язки і права пішоходів і пасажирів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або осіб,
які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед
чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішохода за межами населених пунктів.
Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Рух дорогою організованих груп людей.
22

Особливості руху організованих груп дітей.
Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.
Дії пішоходів у разі наближення транспортного засобу з увімкненим
проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.
Правила посадки і висадки.
Права й обов’язки пасажирів під час користування транспортними
засобами.
Дії пасажира у разі дорожньо-транспортної пригоди.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом, і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового
транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних
транспортних засобів.
Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила
користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних
транспортних засобів і прогін тварин забороняється.
Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів,
гужового транспорту і прогону тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього
руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього
руху. Класифікація розмітки.
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.
Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що
регулюють рух пішоходів.
Значення сигналів регулювальника:
- руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми;
- права рука витягнута вперед;
- рука піднята вгору;
- інші сигнали регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми
знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага –
умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів
світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Швидкість руху, дистанція та інтервал.
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Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину
гальмового шляху.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда. Початкове
навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по
автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху
на гірських дорогах і крутих спусках.
Тема 7. Надання медичної допомоги потерпілим під час дорожньотранспортних пригод
Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактору,
вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної
допомоги. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами
транспортних засобів.
Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і
порушень Правил дорожнього руху.
Поняття
і
види
адміністративних
порушень.
Кримінальна
відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди
природі.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Основи ботаніки, дендрології та лісового ґрунтознавства ”
Кількість годин
№
з/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2
2.3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Тема, розділ
усього

Розділ 1. Лісова ботаніка
Клітина і рослинні тканини
Корінь, стебло, листя
Квіти, плоди, насіння
Живлення, дихання і транспірація рослин
Систематика рослин
Розділ 2. Дендрологія
Дендрологія як наука.
Хвойні породи
Листяні породи
Розділ 3. Лісове ґрунтознавство
Вступ
Основні відомості про ґрунт
Характеристика мінеральної та органічної
частин ґрунту
Фізичні властивості ґрунту. Роль ґрунту в
живленні рослин
Будова та морфологічні ознаки ґрунту
Поняття про ґрунтові типи і зони
Родючість ґрунтів. Основні елементи
живлення рослин
Ерозія ґрунтів і заходи боротьби з нею
Техногенне забруднення ґрунтів
Усього годин:

6
10
4
2
10

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

2

2
10
10

2
2

2
4
8

2

6
4
6
8
2
2
96

2

14

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).
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Лабораторно-практична робота
Вивчення клітинної будови рослин. Вивчення будови шкірки цибулі.
Позначення головних частин клітини - оболонки, ядра, цитоплазми, вакуолі.
Вивчення провідних тканин у стеблі соняшника чи кукурудзи і в стеблі сосни,
їх замальовка і позначення. Вивчення покривної тканини листка, замальовка
клітин тканини листка, замальовка клітин тканин і продихів.
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.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення морфологічних ознак листка: вигляд вершини, краю листової
пластинки, виду жилкування. Визначення виду листової пластинки по
співвідношенню висоти і ширини, за ступенем розсіченості.
2. Вивчити і змалювати різні види листових пластинок з використанням
гербарію.
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.
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Тема 1.4. Живлення, дихання і транспірація рослин
Ґрунтове 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 надґрунтовому
покритті.
Папоротеподібні, їх характеристика і класифікація. Плауни. Хвощі.
Папороті. Роль папоротеподібних в утворенні вугілля. Основні представники
плаунів, хвощів, папоротей у лісовому надґрунтовому 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).
Лабораторно-практична робота
Вивчити та систематизувати такі рослини: кладонія лісова, зозулин льон,
хвощі польовий та лісовий, сфагнум, плаун булавовидний, річний та
сплющений, орляк звичайний, щитник чоловічий, жовтець, їдкий, сон-трава,
толокнянка, верес, підбіл, багно, снить звичайна, цмин пісковий, перстач білий
звичайний, цмин пісковий, перстач, мишачий горошок, грушанка однобока,
медунка лікарська, конвалія, осока лісова.
Розділ 2. Дендрологія
Тема 2.1. Дендрологія як наука.
Поняття про дендрологію. Значення дендрології в лісівництві.
Тема 2.2. Хвойні породи
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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.
Лабораторно-практична робота
Визначити родову та видову належність основних хвойних порід за хвоєю
та шишками.
Тема 2.3. Листяні породи
Родина вербові. Рід верба: верба біла, верба ламка, верба попеляста, верба
козяча, верба три тичинкова,верба пурпурова, верба прутовидна, осика, тополя
чорна, тополя пірамідальна.
Родина горіхових: горіх грецький(волоський), горіх сірий, горіх чорний.
Родина березових: граб звичайний, ліщина звичайна, береза
бородавчаста, береза пухнаста береза низька, вільха клейка, вільха сіра.
Родина букових: бук лісовий ( звичайний), дуб звичайний(черещатий),
дуб скельний, дуб червоний.
Родина в’язевих: в’яз гладенький,в’яз шорсткий, в’яз листуватий, в’яз
корковий
Родина кленові: клен гостролистий, клен-явір, клен американський.
Лабораторно-практична робота
Визначити основні види листяних порід (дуб, клен, ясен, береза, осика,
тополя, вільха, липа) за листками, пагонами, плодами, насінням
Розділ 3. Лісове ґрунтознавство
Тема 3.1. Вступ
Розвиток ґрунтознавства як науки. Предмет ґрунтознавства. Методи
ґрунтознавства. Історія розвитку ґрунтознавства.
Тема 3.2. Основні відомості про ґрунт
Поняття про ґрунт і ґрунтоутворювальний процес. Фактори
ґрунтоутворення: клімат, рослинний і тваринний світ, рельєф місцевості, вік
країни, діяльність людини. Поняття про материнську ґрунтоутворюючу породу.
Головні складові частини ґрунту-мінеральна й органічна. Родючість ґрунтів як
основна відмінна ознака, що відрізняє ґрунт від гірської породи.
Тема 3.3. Характеристика мінеральної та органічної частини ґрунту
Мінеральна частина ґрунту, її походження. Механічний склад ґрунтів.
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Класифікація ґрунтів за технічним складом. Визначення механічного складу
ґрунтів у польових умовах.
Значення органічної частини ґрунту. Джерела надходження органічної
речовини в ґрунт. 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 ґрунтового гумусу. Значення гумусу в
процесах ґрунтоутворення і родючість ґрунтів. Вплив гумусу на структуру
ґрунтів. Типи лісової підстилки і гумусу. Класифікація лісових підстилок.
Лабораторно-практична робота
Вивчити вплив мінеральних добрив на ріст і розвиток лісових культур
хвойних порід.
Тема 3.4. Фізичні властивості ґрунту. Роль ґрунту в живленні рослин
Ґрунт як фізичне середовище для розвитку рослин. Питома та об’ємна
вага ґрунту. Шпаруватість, зв’язність, твердість, липкість і пластичність,
набрякання й стиглість ґрунту.
Водні властивості ґрунтів. Форми води в ґрунті: хімічно зв’язана,
кристалізаційна, пароподібна, сорбована, капілярна, гравітаційна, ґрунтова.
Види водного режиму ґрунтів.
Теплові властивості ґрунтів. Теплоємність, теплопровідність і
температуропровідність ґрунтів. Теплові властивості лісових ґрунтів. Повітряні
властивості і повітряний режим ґрунту. Повітропроникність ґрунту, її зв’язок зі
шпаруватістю й вологістю. Значення повітропроникності для рослин.
Запаси поживних речовин у ґрунтах. Значення мікроорганізмів у
живленні рослин. Речовини в ґрунті, шкідливі для рослин. Ґрунтовий розчин.
Реакція ґрунтів.
Тема 3.5. Будова та морфологічні ознаки ґрунту
Зовнішні ознаки ґрунтів як відображення процесів ґрунтоутворення і
внутрішніх властивостей ґрунту. Поняття про будову ґрунту. Ґрунтові
генетичні горизонти (перегнійно-акумулятивний, слювіавільний, ілювіальний,
глеєвий, материнська порода).
Найголовніші морфологічні ознаки ґрунту: забарвлення, структура,
новоутворення, включення. Зв’язок між забарвленням, хімічним складом і
хімічними властивостями ґрунту. Види ґрунтової структури. Значення
структури для одержання високих врожаїв. Новоутворення, їх виникнення і
зв’язок з процесами ґрунтоутворення.
Значення морфологічних ознак ґрунтів у польових ґрунтових
дослідженнях.
Лабораторно-практична робота
Описати ґрунтовий розріз за готовим монолітом та визначте тип лісового
ґрунту.
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Тема 3.6. Поняття про ґрунтові типи і зони
Поняття про типи ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтоутворення і типи
ґрунтів України. Взаємозв’язок і взаємозалежність комплексів. Ґрунт і
рослинність, вплив діяльності людини на стан цього комплексу.
Зональність ґрунтів і ґрунтові зони. Горизонтальні й вертикальні зони.
Ґрунтові зони України. Ґрунтові лісові зони.
Межі і площа зони. Клімат. Рельєф і ґрунтоутворюючі породи зони.
Рослинність зони. Підзолисті й дернопідзолисті ґрунти. Роль лісової
рослинності у підзолоутворенні. Теорія підзолистого процесу. Класифікація
ґрунтів підзолистого типу ґрунтоутворення. Виробнича практика підзолистих
ґрунтів і шлях їх покращення.
Ґрунти лісостепової зони. Клімат. Рельєф і ґрунтоутворюючі процеси в зоні.
Класифікація ґрунтів. Солончаки, солонці й солоди. Виробнича оцінка ґрунтів
зони.
Тема 3.7. Родючість ґрунтів. Основні елементи живлення рослин
Поняття про родючість ґрунтів. Види ґрунтової родючості. Грунтовопоглинаючий комплекс. Елементи живлення рослин. Мінеральні добрива.
Органічні добрива. Ґрунтовий розчин. Кислотність ґрунту. Лужність ґрунту.
Засолення ґрунту. Міри з підвищення родючості ґрунтів у лісовому
господарстві.
Тема 3.8. Ерозія ґрунтів 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 3.9. Техногенне забруднення ґрунтів
Джерела забруднення ґрунтів (сільське господарство, промисловість,
енергетика, побутові відходи). Екологічні катастрофи. Міри подолання
шкідливого впливу забруднених ґрунтів.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
“Лісове насінництво та виробництво садивного матеріалу”
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Тема
усього

Сучасні технології лісового насінництва та
виробництва садивного матеріалу
Заготівля
та
переробка
лісонасінної
сировини.
Зберігання,
транспортування
насіння та підготовка насіння до сівби
Перевірка посівних якостей насіння
Організація лісонасінної бази
Вирощування садивного матеріалу у лісових
розсадниках. Створення лісових культур
Селекція та насінництво лісових культур.
Селекція хвойних, листяних деревних порід
Збудники хвороб плодів і насіння деревних
рослин. Хвороби сходів і сіянців
Характеристика
хвороб
квітководекоративних рослин. Система заходів щодо
попередження і боротьби із збудниками
декоративних рослин
Техніка,
методики
і
методи
фітопатологічних досліджень
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
6

2

4
4
8

2
2
4

4
8

4

8

4

4

2

48
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Тема 1. Сучасні технології лісового насінництва та виробництва
садивного матеріалу.
Розмноження та відтворення дерев і чагарників. Функції та морфологія
насіння деревних порід. Класифікація плодів.
Достигання
та
проростання
насіння.
Способи
природного
розповсюдження насіння.
Плодоношення деревних і чагарникових рослин та насаджень. Фактори,
які впливають на плодоношення.
Прогнозування врожаю насіння та методи обліку. Методи окомірного
обліку. Методи кількісного обліку. Методи довготермінового обліку.
Тема 2. Заготівля та переробка лісонасінної сировини. Зберігання,
транспортування насіння та підготовка насіння до сівби
Терміни збору лісонасінної сировини. Обстеження лісонасінних об'єктів
31

перед заготівлею насіння та оцінка його якості.
Особливості заготівлі лісонасінної сировини. Збір шишок і плодів зі
зрубаних дерев та збір шишок і плодів з ростучих дерев.
Збір плодів і насіння з поверхні землі та води. Приймання та зберігання
лісонасінної сировини.
Переробка шишок і насіння хвойних порід, плодів і насіння листяних
порід. Склади і тара для зберігання насіння. Особливості зберігання насіння
основних лісотвірних порід. Зберігання резервного фонду насіння.
Умови збереження життєздатності насіння. Пакування і транспортування
насіння. Типи спокою насіння, його причини та способи подолання. Способи
підготовки насіння до сівби.
Стратифікація, снігування, скарифікація, імпакція, намочування,
ошпарювання, обробка хімічними речовинами.
Лабораторно-практична робота
Вивчення термінів збору лісонасінної сировини. Заготівля лісонасінної
сировини, збір шишок і плодів зі зрубаних дерев та з ростучих дерев. Збір
плодів, насіння з поверхні землі та води. Зберігання лісонасінної сировини.
Ознайомлення з тарою для зберігання насіння, особливості зберігання насіння
лісотвірних порід.
Тема 3. Перевірка посівних якостей насіння
Основні положення насінного контролю, правила відбору середніх зразків
насіння для визначення його посівних якостей. Порядок відбору виїмок. Відбір
вихідного та середнього зразків.
Посівні якості насіння та особливості їх визначення. Чистота насіння.
Вологість насіння та методи її визначення. Маса 1000 насінин.
Схожість насіння та його пророщування. Життєздатність насіння та
методи її визначення. Доброякісність насіння. Норма висіву та клас якості
насіння. Книга обліку лісового насіння.
Лабораторно-практична робота
Освоєння правил відбору зразків насіння для визначення його посівних
якостей. Чистота насіння, його вологість та методи визначення в лабораторних
умовах. Визначення насіння на схожість. Визначення норми висіву насіння.
Ознайомлення з книгою обліку лісового насіння.
Тема 4. Організація лісонасінної бази
Лісонасінне районування. Організація лісонасінної бази. Селекційні
(сортові) категорії лісового насіння. Селекційні категорії дерев і насаджень.
Селекційна інвентаризація та відбір плюсових насаджень. Відбір
плюсових дерев. Тимчасові лісонасінні ділянки та лісосіки головного
користування. Постійні лісонасінні ділянки. Лісонасінні плантації.
Лабораторно-практична робота
Ознайомлення з організацією лісонасінної бази. Проведення селекційної
32

інвентаризації насаджень. Огляд лісонасінних плантацій.
Тема 5. Вирощування садивного матеріалу у лісових розсадниках.
Створення лісових культур
Типи розсадників та їх спеціалізація. Структура лісових розсадників.
Організація постійного лісового розсадника. Сівозміни в постійних лісових
розсадниках. Основний обробіток ґрунту. Первинне освоєння площ.
Застосування добрив у розсадниках. Види добрив та їх характеристика.
Передпосівний обробіток ґрунту. Способи, види і схеми сівби насіння.
Строки сівби, норми висіву та глибина загортання насіння. Догляд за
посівами до і після появи сходів. Вирощування сіянців у закритому ґрунті.
Вегетативне
розмноження
деревних
рослин.
Клональне
мікророзмноження деревних рослин. Маточні плантації та їх експлуатація.
Виробництво великомірного садивного матеріалу. Вирощування
садивного матеріалу із закритою кореневою системою.
Інвентаризація, викопування, зберігання і транспортування садивного
матеріалу. Книга лісового розсадника.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з розсадниками та їх спеціалізацією. Проведення
основного обробітку ґрунту, застосування добрив у розсадниках, їх види.
Виконання правил передпосівного обробітку ґрунту. Вивчення строків
сівби, норми висіву та глибини загортання насіння.
Вегетативне розмноження деревних рослин. Вирощування садивного
матеріалу із закритою кореневою системою. Викопування, зберігання і
транспортування садивного матеріалу. Особливості чистих і змішаних, простих
і складних штучних насаджень. Лісова типологія, як екологічна основа
лісокультурної справи. Взаємовплив деревних рослин у змішаних насадженнях.
2. Густота лісових культур. Категорії лісокультурних площ.
Лісовідновлення та лісорозведення. Лісові культури під наметом лісу. Часткові
лісові культури. Суцільні лісові культури і добір порід при їх створенні. Типи,
способи і схеми змішування деревних порід.
Texнологія створення лісових культур. Обробіток ґрунту, застосування
добрив, розміщення посівних і садивних місць, види садивного матеріалу, сівба
і садіння лісу, догляд за культурами.
Технічне приймання, інвентаризація та доповнення лісових культур.
Ознайомлення з книгою лісового розсадника та книгою лісових культур.
Тема 6. Селекція та насінництво лісових культур, хвойних, листяних
деревних порід
Досягнення селекційної і насінницької роботи по лісовим культурам.
Технологія селекційного процесу, схема, організація, техніка. Селекція окремих
культур і сортознавство.
Досягнення, проблеми і напрямки сучасної селекції їх поширення,
систематика, походження, вихідний матеріал, методи.
Лісова селекція.
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Історія розвитку вітчизняної лісової селекції. Методи і напрями селекції,
вихідний матеріал. Розмноження лісових дерев. Державна система контролю в
насінництві. Правова основа охорони прав на сорти та карантин рослин.
Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.
Основні завдання, функції, обов’язки та права інспектора з охорони
якості насіння, загальні положення та керівництво Держсортінспекцією.
Селекція сосни звичайної на швидкість росту, якість деревини і
смолопродуктивність. Селекція сосни кедрової на врожайність.
Селекція сосни веймутової на швидкість росту і стійкість. Селекція
ялини, ялиці, модрини і псевдотсуги.
Селекція дуба, ясена, тополі, верби, берези, клена, горіха, ліщини.
Тема 7. Збудники хвороб плодів і насіння деревних рослин, хвороби
сходів і сіянців
Паразитарні збудники хвороб плодів і насіння. Муміфікація насіння та їх
збудники. Гнилі плодів і насіння та їх збудники.
Хвороби шишок і плодів та їх збудники. Пліснявіння плодів і насіння та
їх збудники.
Непаразитарні хвороби насіння, сіянців. Система захисту плодів і насіння
від збудників хвороб. Паразитарні хвороби сходів і сіянців.
Система захисних заходів від збудників хвороб у розсадниках.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчити збудників хвороб плодів і насіння, гнилі плодів і насіння.
Хвороби шишок і плодів та їх збудників. Ознайомитися з системою
захисту плодів і насіння від збудників хвороб.
2. Розглянути паразитарні та не паразитарні хвороби сходів та сіянців.
Вивчити систему захисних заходів від збудників хвороб у розсадниках.
Тема 8. Характеристика хвороб квітково-декоративних рослин.
Система заходів щодо попередження і боротьби із збудниками
декоративних рослин
Пліснявіння насіння квіткових рослин. Хвороби цибулин, бульбоцибулин,
бульб і кореневищ та їх збудники.
Хвороби сходів і стебел та їхні збудники. Хвороби листків та їх збудники.
Система заходів щодо збереження посадкового і посівного матеріалу і
вирощування сіянців в розсадниках.
Система заходів при культурі квіткових рослин у відкритому та
закритому ґрунті.
Лабораторно-практичні роботи
1. Розглянути під мікроскопом пліснявіння насіння квіткових рослин,
хвороби цибулин, бульбоцибулин, бульб і кореневищ та їх збудники.
Розглянути хвороби сходів і стебел та їх збудники.
2. Вивчити систему збереження посадкового і посівного матеріалу.
Провести вирощування сіянців у розсадниках.
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Вивчити систему захисту при культурі квіткових рослин у відкритому та
закритому ґрунті.
Тема 9. Техніка, методики і методи фітопатологічних досліджень
Загальні відомості про мікроскопічну техніку. Техніка підготування
мікроскопічних препаратів і живильних середовищ.
Методи діагностики і фітопатологічних досліджень.
Лабораторно-практична робота
Розглянути мікроскопічну техніку та підготувати мікроскопічні
препарати і живильні середовища.
Вивчити методи діагностики і фітопатологічних досліджень у
лабораторних умовах.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“ Основи лісівництва та лісовідновлення ”
Кількість годин
№
з/п
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема
усього

Загальні відомості з лісівництва.
Поняття про природу лісу
Ліс і середовище
Відновлення лісу
Ріст, розвиток і будова лісу. Продуктивність
лісу
Зміна деревних порід
Типи лісу
Рубки головного користування
Рубки догляду за лісом, санітарні рубки
Побічні види користування лісом
Підвищення продуктивності лісів і основні
напрямки їх розширення
Лісові розсадники
Лісові культури і агролісомеліорація
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
6
4
4

2

4
4
4
12
2
2

2
4

8
8
60

2
2
12

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
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регулювання. Вплив на ліс екстремальних температур.
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. Пристосувальна здатність деревних порід до надлишку
і недостачі світла.
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. Вплив на ліс різних видів атмосферних опадів 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 шкідливі гази. Підвищення
газостійкості насадження.
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 ґрунт. Значення ґрунту 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 ґрунту і її практичне значення.
Вплив лісу на ґрунт, ґрунтопокращуючі і ґрунтопогіршуючі породи.
Лісова підстилка. ЇЇ види, властивості і знесення.
Заходи з підвищення родючості лісових ґрунтів. Ліс і живе наґрунтове
покриття. Склад живого наґрунтового покриття під наметом лісу, на вирубках.
Фактори, що впливають на нього.
Лісівниче значення живого наґрунтового покриття. Значення живого
наґрунтового 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
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впливають на нього.
Особливості лісовідновлення під наметом лісу і на вирубках. Порівняльна
оцінка насіннєвого і вегетативного поновлення лісу. Облік і оцінка природного
лісовідновлення.
Лабораторно-практична робота
Обстеження і оцінка природного відновлення лісу на вирубці, де ліс вирубаний
не більше 1-2 років тому.
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,
груді.
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, ґрунт 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.
Лабораторно-практична робота
Робота з діючою документацією з рубок головного користування. Вирішення
завдань з рубок головного користування.
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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. Обґрунтування 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.
Лабораторно-практична робота
Обґрунтування технологій рубок догляду і складання технологічних карт на їх
проведення.
Лабораторно-практична робота
Вирішення завдань технології і організації рубок догляду та санітарних рубок
із застосуванням нормативно-інструктивної документації.
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
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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,
рудникових стійок
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 ґрунті (терміни посіву, норми
висівання, схема росту, догляд за сходами). Вирощування сіянців у захищеному
ґрунті (види теплиць, ґрунтосуміші, 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).
Лабораторно-практична робота
Посів насіння сосни звичайної за п’ятистрічною схемою. Підготовка ґрунту,
маркування, висів насіння, мульчування.
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 ґрунту, посадка, догляд, хімічний догляд, використання добрив,
доповнення). Типи лісових культур (основні варіанти для різних природних зон
України). Облік лісових культур.
Лабораторно-практична робота
Визначення в розсаднику схеми посадки і схеми змішування наявних лісових
культур.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Лісова таксація з основами лісової зйомки ”
Кількість годин
№
з/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

4
6
4
6
6
2

2
2
2
4

6

2

2
4

2
2

2
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16

Тема. Розділ

Розділ 1. Основи лісової таксації
Вступ. Таксація стовбура зрубаного дерева
Таксація заготовлених лісоматеріалів
Таксація дерев, що ростуть
Таксація насаджень
Таксація лісосічного фонду
Загальні поняття про лісовпорядкування
Розділ 2. Загальні відомості з геодезії
Картографічні матеріали, які
використовуються в лісовому господарстві.
Лінійні вимірювання
Орієнтування ліній на місцевості
Зйомка бусоллю та гоніометром.
Використання простих інструментів при
зйомці
Обчислення площі
Усього годин:
Розділ 1. Основи лісової таксації

Тема 1. Вступ. Таксація стовбура зрубаного дерева
Поняття про лісову таксацію та завдання, які вона розв’язує. Об’єкти та
методи таксації. Коротка історія розвитку лісової таксації та досягнення
вітчизняної та закордонної науки та практики в цій галузі. Загальні поняття про
лісову зйомку, зв’язок її з лісовпорядкуванням та лісовою таксацією. Значення
геодезичних робіт у лісовому господарстві. Види зйомок. Одиниці
вимірювання, що використовуються під час геодезичних вимірювань.
Головні частини дерева та таксаційні показники стовбура зрубаного
дерева. Одиниці вимірювання в лісовій таксації. Помилки вимірювання та їх
характеристика. Прилади для вимірювання довжини та діаметра. Визначення
площі поперечного перерізу стовбура. Збіг деревного стовбура. Коефіцієнти
форми стовбура. Деревний стовбур як тіло обертання. Визначення об’єму
стовбура за простою та складною формулами поперечного перерізу.
Користування таблицями з визначення об’ємів простою та складною
формулами поперечного перерізу.
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Тема 2. Таксація заготовлених лісоматеріалів
Поняття про лісові сортименти. Сортименти круглого лісу. Правила
обміру та обліку хлистів, ділових круглих лісоматеріалів. Масова таксація по
таблицях об’ємів круглого лісу. Визначення об’ємів балансів та рудникових
стояків. Дрова та їх сортиментація. Укладка дров у стоси. Поняття про
повнодеревність та коефіцієнти повнодеревності. Обмір та облік дров. Перевід
складових кубометрів у щільні кубометри та навпаки. Обмір та облік
лісопродукції, що отримується при проведенні рубок догляду за лісом (хмизу,
хворосту, жердин, рубанців тощо). Таксація пиляних, тесаних, струганих та
лущених лісоматеріалів. Облік кори.
Лабораторно-практична робота
Розв’язування виробничо-ситуаційних задач з обміру та обліку хлистів,
ділових круглих лісоматеріалів, дров, хмизу, хворосту, жердин.
Тема 3. Таксація ростучих дерев
Особливості таксації ростучих дерев. Прилади для вимірювання товщини
та висоти ростучих дерев, мірні вилки різних конструкцій вітчизняного та
закордонного виробництва. Їх будова, вимоги до них та техніка роботи з ними.
Правила вимірювання товщини та висоти ростучого дерева мірною вилкою,
маятниковим висотоміром тощо. Співвідношення між діаметрами на висоті пня
та висоті грудей ( 1,3 м ). Видове число. Наближені способи визначення об’єму
та збігу. Визначення віку дерева. Масові таблиці об’єму та збігу.
Лабораторно-практична робота
Визначення об’єму стовбура ростучого дерева.
Тема 4. Таксація насаджень
Поняття про насадження, деревостан як елемент лісу. Головні
компоненти насаджень. Таксаційні показники насаджень: походження, склад,
середній діаметр, середня висота, форма, повнота, вік, густота, зімкнутість
крон, клас товарності, бонітет, запас. Закономірність у будові насаджень.
Визначення запасу насаджень. Перелікові методи визначення запасу.
Визначення запасу на пробних площах способом середнього модельного
дерева. Графічні, вимірювальні та візуальні способи визначення запасу.
Лабораторно-практична робота
Визначення запасу насадження способом середнього модельного дерева.
Тема 5. Таксація лісосічного фонду
Поняття про річний лісосічний фонд, лісосіку та ділянку. Види обліку
деревини, що відпускається на пні. Відмежування лісосік: прорубка та
розчистка візирів, встановлення діляночних стовпів. Перелік дерев на лісосіках,
що відводяться під суцільні рубки. Особливості переліку дерев на лісосіках
вибіркових рубок. Клеймування дерев. Використання бусолі та землемірної
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стрічки при відведенні лісосік. Матеріальна оцінка лісосік. Грошова оцінка
лісосік. Перевірка робіт з відводу та таксації лісосік. Матеріально-грошова
оцінка лісосік на ЕОМ.
Лабораторно-практична робота
Провести відвід і таксацію лісосіки.
Тема 6. Загальні поняття про лісовпорядкування
Поняття про лісовпорядкування, його цілі та завдання. Коротка історія
розвитку лісовпорядкування. Класифікація площ лісового фонду. Поняття про
розряди лісовпорядкувальних робіт. Участь лісника в лісовпорядкувальних
роботах. Групи та категорії лісів. Поділ лісів на квартали та таксаційні відділи.
Лісовпорядкувальні знаки в лісі. Матеріали лісовпорядкування: проект
організації та розвитку лісового господарства, таксаційні описи, планшети,
плани лісонасаджень, плани обходів, схема держлісгоспу. Відмітки в
матеріалах лісовпорядкування. Інвентаризація лісу.
Розділ 2. Загальні відомості з геодезії
Тема 2.1. Картографічні матеріали, які використовуються в лісовому
господарстві. Лінійні вимірювання
Форма та розміри Землі. Карта, план і профіль місцевості. Лісові плани та
карти, їх зміст. Рельєф місцевості та його зображення на планах і картах.
Поняття про масштаби. Види масштабів: числовий, лінійний, поперечний.
Точність масштабів. Перехід від числового масштабу до лінійного та навпаки.
Масштаби лісових планів.
Безпосереднє вимірювання ліній на місцевості. Вимірювання ліній
землемірною стрічкою. Точність вимірювання. Вимірювання похилих ліній.
Обчислення горизонтальних проекцій. Екліметри.
Лабораторно-практична робота
Робота з масштабами. Визначення точності масштабів. Побудова ліній на
папері в заданому масштабі. Обчислення довжини ліній на плані. Обчислення
горизонтальних проекцій довжини ліній на місцевості за їх значенням на плані,
числовий масштаб яких відомий.
Тема 2.2. Орієнтування ліній на місцевості
Поняття про орієнтування ліній. Географічні та магнітні меридіани.
Азимути та дирекційні кути. Румби ліній. Залежність між дирекційними кутами
та румбами ліній. Магнітні азимути та румби ліній.
Лабораторно-практична робота
Обчислення румбів за азимутами та дирекційними кутами.
Тема 2.3. Зйомка бусоллю та гоніометром. Використання простих
інструментів під час зйомки
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Будова та повірки бусолі та гоніометра. Їх призначення. Вимірювання та
побудова ними напрямків та кутів. Польові роботи під час бусольної зйомки.
Прокладання бусольних ходів і зйомка подробиць на місцевості. Складання
плану ділянки за матеріалами бусольної зйомки.
Лабораторно-практична робота
Ознайомлення з будовою бусолі та її повірками. Вимірювання азимутів та
румбів бусоллю та гоніометром.
Тема 2.4. Обчислення площі
Способи обчислення площі. Графічний спосіб обчислення площі.
Визначення площі палеткою, планіметром.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
«Технологія лісокористування з основами деревознавства і
товарознавства»
Кількість годин
№
з/п

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вступ. Лісові багатства України
Види рубок. Відпуск деревини на пні
Підготовчі роботи на лісосіці
Основні лісосічні роботи
Верхні склади і навантажувальні пункти
Нижні склади
Побічні лісові користування
Будова дерев і деревини
Властивості деревини
Вади деревини
Основні види лісових матеріалів
Усього годин:

усього

2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
4
30

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

2
4

Тема 1. Вступ. Лісові багатства України
Площа лісів України. Деревні ресурси держави. Використання деревини в
народному господарстві. Використання недеревинних багатств лісів.
Раціональний підхід до лісокористування.
Тема 2. Види рубок. Відпуск деревини на пні
Рубки головного користування. Рубки догляду за лісом. Відвід лісосік.
Перерахунок дерев і матеріальна оцінка. Лісорубочні бірети. Строки заготівлі і
вивезення деревини. Засвідчення місць рубок. Обов’язки і відповідальність
лісозаготівельників.
Тема 3. Підготовчі роботи на лісосіці
Небезпечні дерева. 50-метрова захисна зона. Попереджувальні знаки.
Магістральні і насічні волоки, лісовозні вуси, навантажувальний майданчик,
місце для відпочинку і обігріву.
Тема 4. Основні лісосічні роботи
Звалювання дерев. Очищення стовбурів звалених дерев від сучків.
Трелювання деревини. Очищення лісосіки від порубочних залишків.
Дотримання техніки безпеки під час лісосічних робіт.
Тема 5. Верхні склади і навантажувальні пункти
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Місце для механізованого завантаження деревини. Попереднє сортування
заготовленої деревини. Вивезення лісопродукції для подальшої переробки.
Тема 6. Нижні склади
Призначення нижніх складів. Технологічні лінії. Трудові ресурси.
Енергоємність. Транспортні артерії.
Тема 7. Побічні лісові користування
Поняття про підсочку лісу. Відведення і передача насаджень в підсочку.
Методи і способи підсочки сосни. Склад і зміст робіт з підсочки сосни.
Заготівля деревних соків. Сінокосіння і пасіння худоби. Заготівля ягід,
горіхів, харчових і лікарських рослин, технічної сировини. Заготівля і
переробка грибів. Бджолярство. Мисливство. Рибне господарство. Порядок
користування недеревинними ресурсами.
Лабораторно-практична робота
Визначити в даному лісовому масиві можливі види побічних користувань.
Обґрунтувати їх. Назвати шляхи підвищення продуктивності недеревинних
ресурсів цього масиву, виходячи з конкретних умов.
Тема 8. Будова дерев і деревини
Загальна будова дерева. Будова деревини хвойних порід. Будова деревини
листяних поряд. Річні кільця. Ядро. Заболонь.
Тема 9. Властивості деревини
Зовнішній вигляд деревини: колір, блиск, текстура, запах. Щільність.
Вологість і зв’язані з нею зміни – усихання, набубнявлювання, розтріскування і
короблення. Міцність, твердість, деформативність, ударна в’язкість.
Технологічні якості деревини.
Тема 10. Вади деревини
Причина вад деревини. Зміна фізичних властивостей деревини з вадами.
Види вад деревини.
Тема 11. Основні види лісових матеріалів
Лісові сортименти. Круглі лісові сортименти. Пиляні лісоматеріали.
Колоті, тесані, стругані, лущені лісоматеріали. Сортименти із кореневих і
прикореневих частин дерева, із кори.
Лабораторно-практична робота
Визначити з натури вид сортименту. Дати йому назву. Дати характеристику
параметрів даного сортименту.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Охорона і захист лісу ”
№
з/п

1.1.

1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
5.1.
5.2.

5.3.
6.1.
6.2.

Тема
Розділ 1. Охорона навколишнього природного
середовища
Охорона і раціональне використання рослинного і
тваринного світу. Найважливіші нормативні і
законодавчі акти України з охорони навколишнього
природного середовища
Відповідальність за порушення природоохоронного
законодавства
Розділ 2. Основи лісової ентомології
Зовнішня і внутрішня будова комах, їх розвиток і
розмноження. Класифікація комах
Хвоє- і листогризучі шкідники. Стовбурні шкідники
Корисні комахи ( ентомофаги )
Розділ 3. Основи лісової фітопатології
Загальні відомості про хвороби лісу. Гриби як
збудники хвороб деревних порід
Бактерії, віруси і квіткові рослини – паразити як
збудники хвороб деревних і чагарникових порід
Некрозно-ракові і судинні хвороби гілок і стовбурів
Гнилі стовбурні і кореневі
Розділ 4. Методи і організація лісозахисту
Організація лісозахисту. Методи лісозахисту
Розділ 5. Охорона лісу і лісова пірологія
Організація охорони лісів
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
Охорона лісів від лісопорушень
Розділ 6. Лісові звірі і птахи
Лісові звірі й птахи
Основи мисливствознавства
Усього годин:

Кількість годин
усьо
го

з них на
лаб.-пр. роботи

2

2

2
4
2

2

4

2

2
2
2
4

2

2
6

2

4

2

4
4
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Розділ 1. Охорона навколишнього природного 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 центрах 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.
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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.
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Лабораторно-практична робота
Ознайомлення з біологічними колекціями основних видів хвоє- і
листогризучих шкідників. Визначення за допомогою класифікації видів
шкідників по кладках яєць, гусеницях, лялечках, коконах.
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.
Лабораторно-практична робота
Розгляд і змалювання грибниці та її видозміни. Ознайомлення із зовнішньою
будовою грибів і класифікацією запропонованого набору грибів по відділах і
класах.
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.
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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 лісозахисту
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.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення із заповненням документації по нагляду. Визначення ступені
загрози насадженням від хвої-листогризучих і стовбурних шкідників. Розгляд
головних пестицидів, біологічних препаратів і ентомофагів. Розв’язування
задач з розрахунку концентрації і норм витрат пестицидів.
2. Ознайомлення із захистом лісів різними методами, обладнанням, що
застосовується, принципами його роботи, технікою безпеки.
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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.
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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.
Лабораторно-практична робота
Ознайомлення з технікою для попередження пожеж, засобами та обладнанням
пожежогасіння.
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.
Лабораторно-практична робота
Складання протоколів про виявлення порушень лісового законодавства.
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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.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
«Лісогосподарські машини»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема
усього

Вступ
Загальні відомості про трактори і автомобілі
Ґрунтообробні машини і знаряддя. Машини
для внесення добрив
Машини для розчищування лісових площ,
меліоративних і дорожніх робіт
Машини для збирання і обробітку насіння,
посівні і лісосадильні машини
Машини і апарати для захисту лісу від
шкідників і хвороб
Машини і механізми для боротьби з
лісовими пожежами
Машини і механізми для рубок догляду за
лісом
Машини і механізми, які застосовуються для
лісозаготівельних робіт
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
6

4

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

34

16

Тема 1. Вступ
Сучасний стан механізації і автоматизації лісогосподарського і
лісозаготівельного виробництва.
Завдання розвитку галузі для підвищення рівня механізації і
автоматизації виробництва.
Досягнення вітчизняної, зарубіжної науки і практики у створенні,
використанні лісогосподарських і лісосічних машин.
Система машин для комплексної механізації лісогосподарських і
лісокультурних робіт.
Тема 2. Загальні відомості про трактори і автомобілі
Необхідність використання в лісовому господарстві різних типів лісових
тракторів, тракторів загального призначення і автомобілів.
Вимоги до тракторів і автомобілів, що використовуються в лісовому
господарстві. Класифікація по призначенню, типу двигунів, будові ходової
частини, номінальному тяговому зусиллю.
Основні механізми тракторів і автомобілів.
Коротка техніко-експлуатаційна характеристика.
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Особливості нових тракторів і автомобілів.
Тема 3. Ґрунтообробні машини і знаряддя. Машини для внесення
добрив
Види обробітку ґрунту і класифікація ґрунтообробних машин і знарядь.
Агротехнічні і лісокультурні вимоги до роботи ґрунтообробних машин і
знарядь. Загальна схема будови, основні і допоміжні частини лемішних і
дискових плугів. Огляд конструкцій сучасних плугів загального і спеціального
призначення, їх техніко-економічна і експлуатаційна характеристика.
Технологія основного і додаткового обробітку ґрунту. Основні регулювання.
Ґрунтові фрези, їх призначення і принцип роботи. Типи робочих органів,
їх будова. Переваги і недоліки фрез, використання їх у лісовому господарстві.
Огляд конструкцій фрез, їх технічна характеристика.
Культиватори, їх призначення і будова.
Класифікація робочих органів, їх будова, робота. Огляд конструкцій
культиваторів. Встановлення, регулювання культиваторів для обробітку ґрунту,
догляду за посівами в розсадниках і за лісовими культурами.
Борони, їх призначення. Будова борін різних типів, конструкцій.
Викопувальні машини і плуги, їх призначення, типи, марки. Будова,
робочий процес. Регулювання за різних умов викопування.
Знаряддя для сприяння природному лісовідновленню.
Машини і знаряддя, які використовуються для внесення добрив у
розсадниках і на лісокультурних площах.
Агротехнічні вимоги. Технологія робіт.
Підготовка машин і знарядь до роботи.
Забезпечення безпеки праці.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення конструкцій плугів, фрез, борін, викопувальних машин.
Підготовка до роботи машин і знарядь, необхідні регулювання. Начіпка на
трактор. Забезпечення безпеки праці.
2. Вивчення конструкцій культиваторів і машин для внесення добрив.
Підготовка до роботи машин і знарядь. Регулювання. Начіпка на трактор.
Забезпечення безпеки праці.
Тема 4. Машини для розчищування лісових площ, меліоративних і
дорожніх робіт
Вимоги до розчищування і корчування лісових площ. Будова і технічна
характеристика корчувачів, вичісувачів коренів, кущорізів. Вимоги до них.
Будова і технічна характеристика машин для будівництва доріг,
осушування заболочених лісових площ. Типи робочих органів, їх будова.
Технологія робіт для розчищування лісових площ. Забезпечення
безпеки праці.
Лабораторно-практична робота
Вивчення конструкцій робочого обладнання машин для розчищування лісових
56

площ.
Тема 5. Машини для збирання і обробітку насіння, посівні і
лісосадильні машини
Машини і пристрої для збирання і обробки насіння.
Агротехнічні і лісокультурні вимоги, які ставляться до лісових сівалок.
Класифікація сівалок. Загальна будова і робочий процес сівалок. Огляд
конструкцій лісових сівалок нових марок для розсадників, лісовідновлення і
захисного лісорозведення.
Технічна характеристика сівалок, експлуатація. Підготовка до роботи.
Агротехнічні і лісокультурні вимоги, які ставляться до лісосадильних
машин.
Загальна будова, робочий процес і технічна характеристика.
Типи машин для роботи в різних лісорослинних умовах. Підготовка
машин до роботи. Автоматичні лісосадильні апарати, їх будова, робота.
Ямокопачі.
Забезпечення безпеки праці.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення конструкцій машин для обробки насіння, сівалок,
лісосадильних машин і апаратів.
2. Регулювання лісосадильних машин на глибину посадки, крок посадки,
щільність затиснення кореневої системи в ґрунті.
3. Регулювання сівалки на норму висівання і глибину загортання насіння.
Начіпка на трактор.
4. Визначення основних неполадок у роботі сівалок, лісосадильних
машин та їх усунення.
Тема 6. Машини і апарати для захисту лісу від шкідників і хвороб
Класифікація наземних машин і апаратів для хімічного захисту лісу.
Будова і робочий процес обприскувачів, обпилювачів, аерозольних
генераторів. Комбіновані машини і ґрунтові інжектори. Пристрої для
приготування і підвезення робочих розчинів.
Встановлення машин і апаратів на норму витрат отрутохімікатів. Їх
регулювання.
Використання авіації для захисту лісу.
Технологія робіт для захисту лісу від шкідників і хвороб, дотримання
безпеки праці.
Лабораторно-практична робота
Вивчення будови обприскувачів, обпилювачів і аерозольних генераторів.
Підготовка машин і апаратів до роботи.
Тема 7. Машини і механізми для боротьби з лісовими пожежами
Машини і апарати для гасіння пожеж водою і хімічними розчинами.
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Спеціальні лісопожежні агрегати комплексної дії. Ґрунтометальні машини для
боротьби з лісовими пожежами. Лісопожежні апарати і інше обладнання.
Використання авіації для гасіння лісових пожеж. Забезпечення безпеки
праці.
Лабораторно-практична робота
Вивчення будови малогабаритних мотопомп і ранцевих обприскувачів,
підготовка їх до роботи, робота з ними.
Тема 8. Машини і механізми для рубок догляду за лісом
Умови використання механізмів на рубках догляду. Будова і технічна
характеристика засобів малої механізації і машин для освітлення.
Будова і технічна характеристика електропилок і електросучкорізок,
бензопилок.
Машини для трелювання, перероблювання, навантажування і вивезення
деревини з рубок догляду. Їх будова, особливості застосування. Підготовка
машин і обладнання до роботи.
Технологія
проведення
робіт.
Забезпечення безпеки праці.
Лабораторно-практична робота
Вивчення технічних характеристик і будови мотоінструментів. Підготовка до
роботи і робота на них.
Тема 9. Машини і механізми, які застосовуються для
лісозаготівельних робіт
Досягнення світової і вітчизняної науки, практики у створенні
лісозаготівельної техніки.
Машини і механізми для лісосічних робіт.
Звалювально-пакетувальні і звалювально-трелювальні машини, безчокерні
трелювальники, трелювальні тягачі, сучкообрізні машини. Будова, технічна
характеристика, робочий процес.
Будова, технічна характеристика, робочий процес щелепних
навантажувачів.
Лісовозні автопоїзди для вивезення деревини, їх конструктивні
особливості, технічна характеристика.
Лабораторно-практична робота
Вивчення основних машин і механізмів для лісосічних робіт.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“ Організація і технологія лісогосподарського виробництва ”
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема
усього

Вступ
Організація збору і переробки насіння деревних і
чагарникових порід
Організація сприяння природному відновленню
лісу і реконструкції малоцінних молодняків
Організація робіт з корчування пеньків і
розчищування лісових площ від чагарників і
рідколісся
Організація робіт з підготовки ґрунту та внесення
добрив у лісових розсадниках і лісокультурних
площах
Організація передпосівної обробки і посіву
насіння деревних і чагарникових порід у
посівному відділенні розсадника
Організація робіт на плодовоягідних плантаціях і
деревних шкілках
Організація посіву і посадки лісових культур
Організація і проведення робіт із догляду за
лісовими культурами і посівами в розсадниках
Організація робіт із створенню полезахисних
смуг, захисних і протиерозійних насаджень
Організація лісоосушувальних робіт
Організація тушіння лісових пожеж
Організація робіт для боротьби зі шкідниками і
хворобами лісу
Організація робіт по відводу лісосік, прорубки
просік, створення лісогосподарських доріг
Організація проведення суцільних рубок, рубок
догляду і санітарних рубок
Організація робіт із заготівлі і переробки
продуктів допоміжного користування лісом
Особливості організації і технології
лісогосподарських робіт на територіях, які зазнали
радіоактивного забруднення
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
2

4

2

2

2
4
2

2

2
2
2
2
4

2

2
2
2

40

6
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Тема 1. Вступ
Загальні принципи
господарстві.

організації

виробничого

процесу

в

лісовому

Тема 2. Організація збору і переробки насіння деревних і
чагарникових порід
План заготівлі насіння лісових порід. Час і місце збору насіння.
Формування бригади робітників, їх інструктаж. Техніка безпеки. Тара,
обладнання та інвентар. Приймання насіння. Переробка плодів і насіння.
Закладення насіння на зберігання.
Тема 3. Організація сприяння природному відновленню лісу і
реконструкції малоцінних молодняків
Ділянки із сприятливими умовами лісовідтворення. План робіт зі
сприяння природному лісовідтворенню. Методи і способи його проведення:
зберігання підросту при рубках, дерева- насінники, мінералізація ґрунту,
очищення лісосік, догляд за підростом і самосівом. Відповідальні за
дотриманням
технологічних
карт.
Контроль
за
виконанням
лісовідновлювальних міроприємств.
Тема 4. Організація робіт з корчування пеньків і розчищування
лісових площ від чагарників і рідколісся
Місце роботи. Машини і обладнання. Інструктаж з техніки безпеки.
Технологічна схема робіт. Місця для складання пеньків і хмизу. Планування
поверхні.
Тема 5. Організація робіт по підготовці ґрунту та внесенню добрив у
лісових розсадниках і лісокультурних площах
Час і спосіб проведення підготовки ґрунту. Машини і обладнання.
Технологічна схема підготовки ґрунту. Контроль за якістю обробітку ґрунту.
Види добрив. Лісокультурні вимоги. Інструктаж з техніки безпеки.
Лабораторно-практична робота
Визначити напрямок раціонального розміщення рядів при підготовці ґрунту під
лісові культури. Розробити схему підготовки ґрунту, умов лісовирощування.
Тема 6. Організація передпосівної обробки і посіву насіння деревних і
чагарникових порід у посівному відділенні розсадника
Потреба в сіянцях для господарства. Обробка насіння перед посівом
стимуляторами. Протруювання. Завчасна стратифікація. Інші види
передпосівної підготовки насіння. Контроль за дотриманням параметрів
підготовки насіння. Необхідне обладнання та інвентар. Нормування висіву.
Дотримання схеми посіву. Контроль за глибиною загортання.
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Тема 7. Організація робіт на плодовоягідних плантаціях і деревних
шкілках
Технологічна карта робіт у деревній шкілці. Дотримання строків робіт.
Знищення бур’янів. Захист від шкідників і хвороб. Підживлення. Необхідні
механізми і машини. Техніка безпеки.
Тема 8. Організація посіву і посадки лісових культур
Технологія створення лісових культур. Строки. Призначення постійних
бригад. Машини і механізми. Навчання персоналу. Інструктаж з техніки
безпеки. Контроль за дотриманням культурних вимог. Місця прикопки
садівного матеріалу.
Лабораторно-практична робота
Розробити схему створення і змішування лісових культур відповідно до даних
умов лісовирощування, дати обґрунтування.
Тема 9. Організація і проведення робіт з догляду за лісовими
культурами і посівами в розсадниках
План догляду за лісовими культурами. Постійний контроль за
необхідністю догляду за посівами в розсаднику. Необхідні машини і механізми.
Повторюваність операцій. Дотримання почерговості у догляді за посівами.
Підживлення. Захист від шкідників і хвороб. Профілактика захворювань
сіянців. Контроль за виконанням робіт. Техніка безпеки під час роботи з
машинами і механізмами.
Тема 10. Організація робіт зі створення полезахисних смуг, захисних і
протиерозійних насаджень
План полезахисного лісорозведення, захисних і протиерозійних
насаджень. Підбір порід. Машини і механізми. Підготовка ґрунту. Схема
розміщення і змішування порід. Посадка або посів. Догляд. Контроль за
дотриманням вимог лісовирощування. Техніка безпеки.
Тема 11. Організація лісоосушувальних робіт
План лісоосушування. Конкретний об’єм робіт. Необхідні машини і
механізми. Проведення робіт з мінімальною шкодою для навколишнього
середовища. Контроль. Техніка безпеки.
Тема 12. Організація тушіння лісових пожеж
План протипожежних заходів на підприємстві. Пожежні бригади.
Залучення місцевого населення. Машини і механізми. Інструктаж з техніки
безпеки. Перша допомога потерпілим під час пожежі.
Тема 13. Організація робіт для боротьби зі шкідниками і хворобами
лісу
План робіт з попередження захворювань лісу і розвитку шкідливих комах.
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Спеціальна підготовка персоналу. Машини і механізми. Контроль за
дотриманням технологічних вимог у використанні отрутохімікатів. Техніка
безпеки. Перша допомога у випадках отруєння.
Тема 14. Організація робіт з відводу лісосік, прорубці просік,
створенню лісогосподарських доріг
План проведення рубок на підприємстві. Завчасне відведення лісосік.
Комплектація бригад для відведення ділянок. Розподіл обов’язків. Інвентар.
Визначення меж ділянки. Напрямок міток. Вимірювання дерев. Техніка
безпеки.
Лабораторно-практична робота
Зробити відведення в натурі умовної лісосіки під головне користування.
Тема 15. Організація проведення суцільних рубок, рубок догляду і
санітарних рубок
Наявність необхідної документації на проведення рубок. Добір бригад
лісорубів. Машини і механізми. Технологічна карта. Підготовка лісосіки.
Контроль за виконанням робіт. Техніка безпеки.
Тема 16. Організація робіт із заготівлі і переробки продуктів
допоміжного користування лісом
План побічного користування на підприємстві. Ресурси, наявні в
господарстві. Підбір спеціальних бригад. Навчання при необхідності. Машини і
механізми. Тара і обладнання. Переробка продуктів лісу. Контроль із
дотриманням природоохоронних вимог. Техніка безпеки.
Тема 17. Особливості організації і технології лісогосподарських робіт
на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення
План радіоактивного забруднення території лісогосподарського
підприємства. Радіологічний контроль. Спеціальне навчання працівників.
Перегляд виробничих нормативів. Догляд за здоров’ям працівників. Зведення
до мінімуму проведення робіт. Техніка безпеки при роботі на радіоактивно
забруднених територіях.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Охорона праці ”
Кількість годин
№
з\п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Тема
Правові та організаційні основи охорони праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і
вибухозахист виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні
огляди.
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Усього годин:

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

4
10
2
4
4
6
30

Тема 1. Вступ. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці ”, соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці ”, обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з
підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, “Кодекс
законів України про працю ”, Закони України “Про охорону праці ”, “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності ”, “Про пожежну безпеку ”, ”Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку ”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення ”, “Основи законодавства України про охорону
здоровя”.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: про зниження та
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його
укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на підприємстві, на
пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і
підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного
захисту. Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий
контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.
Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з
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охорони праці.
Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві,
побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профотруєння.
Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві.
Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві:
організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони
праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування. Зони безпеки та
їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист
від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.
Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці,
порядок їх використання.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
освітніх закладів.
Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття,
сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори, умови праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих
процесів, обладнання, будівель.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, які потребують
професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Прилади контролю за безпечними умовами праці. Світлова та звукова
сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План
евакуації з приміщень при аварії.
Значення безпеки праці на виробництві. Загальні питання безпеки праці.
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Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин. Зони безпеки та їх огородження. Засоби індивідуального
та колективного захисту. Світова та звукова сигналізація. Попереджувальні
написи, сигнальне пофарбування. Засоби індивідуального захисту від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від
газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов.
Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасних
випадків. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення.
Вимоги щодо безпеки в навчальних, навчально-виробничих, учбових
закладах освіти.
Загальні вимоги та засоби забезпечення безпечних умов праці під час
роботи на токарних верстатах.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних
систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки,
дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала,
їх
вогнегасильні
властивості.
Протипожежна
техніка:
спецавтомашини авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і наслідків
аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних
речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому
просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і
тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів;
показники рівня руйнування промислових об’єктів.
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Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю
управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і
енергетичного потенціалу об’єкту.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння
аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що
впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги,
частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова
та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга
доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних
та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у
виробничих, навчальних та побутових приміщення. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
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Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го
року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності
(втраті
свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним
струмом.
Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя
і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на
забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів (ПНО),
захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і
руйнувань при аваріях, великих пожежах
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з предмета
“Основи електротехніки ”
Кількість годин
№
з/п
1
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
усього

Вступ. Основи електростатики
Постійний струм та кола постійного струму
Змінний струм та кола змінного струму
Електричні машини постійного струму
Електричні машини змінного струму
Електричні апарати
Усього годин:

2
2
2
2
2
2
12

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1

2

Тема1. Вступ. Основи електростатики
Коротка характеристика і зміст предмета “Основи електротехніки”.
Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників
різноманітних професій. Розвиток енергетики в Україні.
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля: поле точкового
заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова
взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота
електричного поля.
Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Типи
конденсаторів та їх застосування.
Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його
залежність від температури.
Теплова дія струму. Закон Ома і Джоуля – Ленца. Нагрівання проводів.
Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга
на затискачах, зображення на схемах.
Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання
елементів. Закон Ома для повного кола.
Закон Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму
(метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного
джерела).
Лабораторно-практична робота
Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.
Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне
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зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота.
Вектори зображення змінного струму та напруги.
Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором,
графіки і векторна діаграма струму і напруги, індуктивність. Ємність у колі
змінного струму. Закон Ома.
Лабораторно-практична робота
Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та
ємнісного опорів. Отримання резонансів напруг.
Тема 4. Електричні машини постійного струму
Принцип дії і будова генератора постійного струму. Електрорушійна
сила. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне,
послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора
постійного струму. Паралельна робота генераторів.
Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна
сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та
змішаним збудженням.
Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх
реверсування.
Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму.
Використання машин постійного струму.
Тема 5. Електричні машини змінного струму
Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів з
короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання
магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії.
Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування.
Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування
асинхронних електричних машин.
Тема 6. Електричні апарати
Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі,
перемикачі, запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі
пристрої. Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.
Електричні реле.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРГРАМА
з виробничого навчання
Професія – 6141 Лісник
Кваліфікація –Лісник
№
з/п
1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

2.1

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека
І. Основи лісівництва та лісовідновлення
Роботи з садіння і догляду за посадкою лісових культур
Роботи із викопування, сортування і прикопування
садівного матеріалу
Роботи з посіву насіння лісових культур та догляду за
посівами
ІІ. Лісова таксація з основами лісової зйомки
Роботи із лісової таксації
ІІІ. Охорона і захист лісу
Роботи із охорони і захисту лісу
IV. Лісогосподарські машини
Механізація лісозаготівельних робіт
V. Організація і технологія
лісогосподарського виробництва
Роботи на рубках догляду за лісом
Роботи з інвентаризації лісових культур
Роботи з відведення лісосік
Роботи зі збору і переробки лісового насіння та плодів
Роботи з підготовки ґрунту та внесення добрив
VI. Технологія лісокористування з основами
деревознавства і товарознавства
Лісозаготівельні роботи
Роботи з відведення ділянок під рубку
VII. Основи ботаніки, дендрології та лісового
ґрунтознавства
Роботи з визначення деревних та чагарникових порід
Визначення хвойних та листяних порід за
шишками,хвоєю,листям,насінням та пагонами.
Внесення добрив в розсаднику хвойних та листяних порід.
Провести роботи по визначенню типу лісового ґрунту
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з лісогосподарським виробництвом,
інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Кількість
годин
4
44
14
12
18
18
18
18
18
12
12
30
6
6
6
6
6
18
12
6
36
12
6
12
6
180
8
70

2.2 Самостійне виконання робіт лісника
Кваліфікаційна пробна робота

202
Усього годин:
Разом годин:

210
390

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека
Загальна характеристика навчального процесу, роль виробничого
навчання у підготовці кваліфікованих робітників.
Ознайомлення учнів із навчальною майстернею. Розташування учнів по
робочих місцях. Ознайомлення з обладнанням робочих місць учнів.
Робочий, ріжучий і контрольно-вимірювальний інструмент машиніста
підземних установок. Призначення інструмента, правила зберігання його та
користування ним.
Організація робочого місця. Порядок отримання та повернення
інструмента.
Освітлення робочого місця. Режим роботи та правила внутрішнього
розпорядку в навчальних майстернях.
Безпека праці в навчальних майстернях та на окремих робочих місцях.
Види травм та їх причини. Попередження травматизму: захист небезпечних
місць, заземлення обладнання, робота справним інструментом, використання
захисних окулярів та інше.
Головні правила та інструкції з охорони праці та їх виконання. Головні
правила електробезпеки.
Протипожежні заходи. Причини пожеж у приміщеннях навчальних
майстерень: необережне користування вогнем, порушення правил користування
електроінструментами,
електронагрівальними
приладами.
Правила
користування нагрівальними приладами та електроінструментами. Правила
відключення
електромережі.
Запобіжні
заходи
при
використанні
пожежонебезпечних рідин та газів.
Правила поведінки учнів при пожежі, порядок виклику пожежної
команди, улаштування та користування
вогнегасником та внутрішніми
пожежними кранами.
І. Основи лісівництва та лісовідновлення
Тема 1. Роботи з садіння і догляду за посадкою лісових культур
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з підготовки сіянців і саджанців лісових культур до посадки в
ґрунт. Роботи з механізованої посадки лісу. Роботи з ручної посадки лісу (під
меч Колесова, клиновидну лопату, за допомогою бурава Розанова, звичайну
лопату).
Тема 2. Роботи з викопування, сортування і прикопування садивного
матеріалу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
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Вправи
Роботи з інвентаризації посадкового матеріалу. Роботи з викопування і
зберігання посадкового матеріалу з відкритою і закритою кореневою системою.
Тема 3. Роботи з посіву насіння лісових культур та догляду за
посівами
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з вибору лісосік під лісовий розсадник. Роботи з відводу і
організації лісових розсадників. Посів насіння лісових культур. Роботи з
вирощування сіянців у відкритому і захищеному ґрунті. Роботи з вирощування
саджанців і догляду за ними.
ІІ. Лісова таксація з основами лісової зйомки
Тема 4. Роботи з лісової таксації
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з визначення об’єму стовбура зрубаного дерева. Роботи з
визначення об’єму заготовлених лісових матеріалів. Роботи з таксації
насаджень на заданій ділянці. Роботи з таксації лісосічного фонду на заданій
ділянці.
ІІІ. Охорона і захист лісу
Тема 5. Роботи з охорони і захисту лісу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з освоєння методів і засобів боротьби зі шкідниками і хворобами
лісу (лісогосподарські, механічні, фізичні і біологічні методи боротьби).
Виконання робіт машинами і апаратурою для боротьби з шкідниками і
хворобами лісу. Роботи з пошуку шкідників лісу на заданій ділянці. Пошук і
виявлення хвороб лісу на заданій ділянці.
IV. Лісогосподарські машини
Тема 6. Механізація лісозаготівельних робіт
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Ознайомлення з технічними засобами для валки лісу. Техніка безпеки під
час лісозаготівельних роботах. Парк машин, ремонтно-механічні майстерні,
ПХС (екскурсія на базове підприємство). Ознайомлення з будовою бензопил,
роботи з профілактичного обслуговування і ремонту бензопил.
V. Організація і технологія лісогосподарського виробництва
Тема 7. Роботи на рубках догляду за лісом
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з визначення деревних і чагарникових порід. Роботи в молодняках
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у віком до 10-ти років, призначені під освітлення. Роботи в молодняках віком
11-20 років, призначені під прочистку. Роботи в насадженнях у віці жердняку,
призначені під проріджування. Роботи в середньовікових насадженнях,
призначених під проріджування. Роботи в насадженнях, призначених під
прохідну рубку. Роботи в кварталі, підготовленому для проведення рубок
догляду поквартальним способом. Роботи на рубках догляду.
Тема 8. Роботи з інвентаризації лісових культур
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з осінньої інвентаризації лісових культур. Проведення
підготовчих робіт. Роботи з обстеження дільниць лісових культур в натурі.
Складання перерахункової відомості інвентаризації лісових культур,
фактичного стану культур на даній площі. Роботи з визначення процента
приживання лісових культур. Складання акту на списання лісових культур.
Складання “людної відомості” і “людного акту” проведених робіт з
інвентаризації лісових культур. Складання звіту про результати інвентаризації в
цілому.
Тема 9. Роботи з відведення лісосік
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Зйомка бусоллю та гоніометром. Роботи з відведення ділянок під рубку.
Тема10. Роботи зі збору і переробки лісового насіння та плодів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Збір шишок сосни, ялини, насіння дубу і ін. Роботи із сушіння шишок і
насіння (шишкосушилка). Роботи з передпосівної підготовки насіння. Роботи з
підготовки і зберігання насіння.
Тема11. Роботи з підготовки ґрунту та внесення добрив
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з господарського впливу на родючість ґрунту при суцільній
обробці ґрунту в розсадниках. Роботи з господарського впливу на родючість
ґрунту при суцільній обробці ґрунту на плантаціях. Роботи з підвищення
родючості ґрунту при частковій обробці ґрунту. Роботи з підвищення
родючості ґрунту при підготовці культур із внесенням добрив. Роботи з підбору
деревних порід на лісових ділянках.
VI. Технологія лісокористування з основами
деревознавства і товарознавства
Тема 12. Лісозаготівельні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з валки дерев та розкряжування хлистів. Роботи обрізки та
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обрубки сучків. Робота в складі малої комплексної бригади.
Тема 13. Роботи з відведення ділянок під рубку
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з відведення лісосік та ділянок під рубку.
VII. Основи ботаніки, дендрології та лісового ґрунтознавства
Тема 14. Роботи з визначення деревних та чагарникових порід
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи з визначення родини,ряду та виду деревних та чагарникових
порід,їх характеристика.
Тема 15. Визначення хвойних та листяних порід за шишками, хвоєю,
листям, насінням та пагонами
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи по визначенню виду хвойних та листяних порід.
Тема 16. Внесення добрив у розсаднику хвойних та листяних порід
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи по внесенню добрив в постійних та тимчасових розсадниках.
Тема 17. Провести роботи по визначенню типу лісового ґрунту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Роботи по визначенню типів лісового ґрунту. Закладання пробної площі.
ІІ. Виробнича практика
Тема 2.1. Ознайомлення з лісогосподарським виробництвом,
інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з
охороні праці підприємства).
Ознайомлення учнів з документацією лісника, устаткуванням,
обладнанням на виробництві, організацією планування праці і контролю якості
робіт на виробничій ділянці, на робочому місці.
Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і
робочому місці.
Тема 2.2. Самостійне виконання робіт лісника
Під керівництвом досвідченого наставника самостійне виконання робіт з
професії “лісник” згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики.
Протягом виробничої практики учні повинні навчитися самостійно
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виконувати роботи з професії на робочих місцях лісового господарства, згідно
кваліфікаційної характеристики, використовуючи передову технологію та
наукову організацію праці.
Під час виробничої практики учні повинні:
– виконувати роботи на основі технічної документації, яка
використовується в господарстві;
– самостійно розробляти і здійснювати заходи з найбільш ефективного
використання робочого часу, підвищення якості продукції, економних витрат
сировини і матеріалів;
– використовувати передові високопродуктивні прийоми праці;
– виявляти технічні неполадки обладнання і вживати заходи з їх
усунення;
– брати участь у раціоналізаторській роботі;
– визначати обсяг трудового вкладу робітників в досягненні кінцевих
результатів праці первинного трудового колективу в умовах самоуправління,
госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування;
– дотримуватись правил з охорони праці, електробезпеки та пожежної
безпеки;
– брати участь у громадському житті господарства.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за
погодженням
з
підприємствами-замовниками
кадрів
та
затверджується в установленому порядку.
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Здійснення охорони лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом,
телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних
знаків та іншого ввіреного робітнику майна в закріпленому за ним
обході.
2. Проведення державного контролю
за станом, використанням,
відтворенням, охороною і захистом лісу.
3. Надання вказівок щодо усунення порушень лісового законодавства,
правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового
господарства та лісокористування.
4. Затримання у встановленому порядку осіб, винних у лісопорушеннях і
порушеннях правил полювання.
5. Накладання арешту на незаконно добуту в лісі та на шляху з лісу
продукцію.
6. Проведення в установленому порядку огляду речей, а також вилучення у
правопорушників лісової і мисливської продукції, знарядь порушень і
документів на них.
7. Складання протоколів про виявленні порушення лісового законодавства,
правил пожежної безпеки та правил полювання.
8. Виявлення та знешкодження шкідників і хвороб лісу.
9. Організація і проведення лісогосподарських та лісокультурних робіт.
10. Організація і проведення лісокультурних робіт
11. Контроль за відведенням лісосік.
12. Відведення лісових ділянок під сінокосіння, пасовища та інші види
користувань.
13. Проведення лісовпорядкування меж, межових знаків, квартальних
просік, візирів тощо.
14. Прийом і відпуск лісопродукції.
15. Здійснення заходів з державної реєстрації суб’єкта малого
підприємництва, формування бізнес-плану.
16. Дотримання правил рубки лісу, правил і термінів полювання.
17. Ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія:
Код:
Кваліфікація:

Лісник
6141
Лісник

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Основи лісового та природоохоронного законодавства: інструкції,
розпорядчі документи, що відносяться до виконання його обов’язків.
Топографічні, ландшафтні та лісорослинні умови й особливості обходу.
Правила пожежної безпеки і санітарні правила в лісах.
Правила рубки лісу, правила і терміни полювання.
Правила сінокосіння, випасу худоби та інших побічних користувань у
лісі.
Правила охорони праці.
Систематику, морфологію, анатомію рослин та видовий склад лісових
культур, їх характеристику і використання у різних галузях.
Норми відповідальності за порушення лісового законодавства.
Організацію і технологію робіт на сівбі лісу, робіт із природного
поновлення, догляду за лісом та лісовими культурами, з побічного
користування лісом, на заготівлі лісового насіння з лісонасіннєвого
матеріалу.
Технічні умови і стандарти на лісове насіння та лісонасіннєвий матеріал,
харчові продукти лісу, лікарські рослини і технічну сировину, деревну
зелень, що заготовлюються.
Основні знання про будову деревини та її властивості.
Місце розташування всіх протипожежних споруд, водойм і пунктів
зв’язку та правила техніки безпеки при виконанні лісогосподарських
робіт, пожежної безпеки і санітарні правила в лісах, практичні способи
гасіння лісових пожеж, засоби зв’язку з майстром лісу, лісниками
сусідніх обходів, лісництвом та держлісгоспом, організацію і технологію
лісогосподарських робіт.
Способи і засоби гасіння лісових пожеж.
Ознаки появи і поширення шкідників та хвороб лісу.
Порядок огляду речей, вилучення у правопорушників лісової і
мисливської продукції, знарядь порушень і документів на них.
Основи ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності.
ВМІЄ:

1.
2.

Організувати робоче місце.
Здійснювати охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних
знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході.
Давати вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства,
правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового
господарства та лісокористування.
Заготовляти, зберігати та транспортувати лісове насіння, підготовляти
насіння до висіву.
Організовувати
лісовий
розсадник,
сівозміни
в
постійних
лісорозсадниках.
Обробляти ґрунт, застосовувати добрива.
Вирощувати сіянці різних рослин та вегетативно розмножувати деревні
рослини.
Виробляти великомірний садивний матеріал.
Сигналізувати про появу в лісі шкідників і хвороб лісу.
Керувати і брати участь у роботі з гасіння лісових пожеж до прибуття
посадової особи вищого рівня.
Надавати допомогу майстрові лісу в організації і проведенні
лісогосподарських та лісокультурних робіт, відведенні лісосік, а також
лісових ділянок під сінокосіння, пасовища та інші види користувань,
показі в натурі під час проведення лісовпорядкування меж, межових
знаків, квартальних просік, візирів тощо в межах закріпленого обходу.
Користуватися GPS-пристроями, сканером штрих-коду, бездротовим
зв’язком Bluetooth, комп’ютерною технікою.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання
№
з\п

Найменування

1

2

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Обладнання
Бензомоторна пила
Електропила
Інструмент
Сокира
Набір ключів
Лопата
Прилади і пристрої
Теодоліт
Нівелір
Буссоль
Мірна вилка
Мірна стрічка
Призма Анучина
Повнотомір Біттерліха
Маятниковий висотомір
Прирістні буравчики
Калькулятор
Мікроскоп

Кількість на групу
з 30 осіб
Для
індивідуального
користування
(шт)

Для
групового
користування
(шт)

3

4

Примітка

5

5
2
30
15
15

3
3
3
15
10
3
3
3
3
15
15
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Титульний аркуш
Аркуш погодження
Авторський колектив
Загальні положення
Освітньо – кваліфікаційна характеристика
Типовий навчальний план
1. Загальнопрофесійна підготовка
1.1. Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої
економіки”
1.2. Типова навчальна програма з предмета “ Основи правових
знань”
1.3. Типова навчальна програма з предмета “ Інформаційні
технології”
1.4. Типова навчальна програма з предмета “ Правила дорожнього
руху”
2. Професійно – теоретична підготовка
2.1. Типова навчальна програма з предмета “ Основи ботаніки,
дендрології та лісового ґрунтознавства”
2.2. Типова навчальна програма з предмета “ Основи лісівництва та
лісовідновлення”
2.3. Типова навчальна програма з предмета “ Лісова таксація з
основами лісової зйомки”
2.4. Типова навчальна програма з предмета “ Технологія
лісокористування з основами деревознавства і товарознавства”
2.5. Типова навчальна програма з предмета “ Охорона і захист лісу”
2.6. Типова навчальна програма з предмета “ Лісогосподарські
машини”
2.7. Типова навчальна
програма з предмета “Організація і
технологія лісогосподарського виробництва”
2.8. Типова навчальна програма з предмета “ Охорона праці”
2.9. Типова навчальна програма з предмета “ Основи
електротехніки
3. Професійно – практична підготовка
3.1. Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
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