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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Недеревні ресурси лісу вибірковою компонентою ОПП; 
Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 26 год.;  практичні заняття 

– 24 год., самостійна робота – 100 год. 
Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий 

контроль – залік. 
 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗІТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін: «Лісознавство», «Лісівництво», «Лісова селекція». 
    Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін: «Лісорозведення», «Лісоаграрні ландшафти». 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни. 

Дисципліна спрямована спрямована на отримання здобувачами однієї з 
важливих і універсальних компетентностей – раціонально використовувати 
природні ресурси дикорослих лікарських рослин і практично здійснювати 
заготівлю  лікарської рослинної сировини на основі їх районування, 
відповідних календарних термінів експлуатації заростей лікарських рослин, 
організації їх охорони та відтворення. 
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Мета вивчення навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

теоретичних знань, вмінь та навичок для заготівлі і перероблення лісових ягід, 
грибів, березового соку, лікарських рослин та інших видів недеревної 
продукції, що має важливе значення для збільшення виробництва високоякісної 
харчової та лікарської продукції і раціонального використання лісових 
ресурсів. 

  
Завдання вивчення дисципліни 

Одержання студентами необхідних знань по раціональному використанню 
і відновленню недеревних ресурсів лісу та здійсненню побічних користувань. 
  У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими компетентностями, 
зокрема: 

інтегральні компетентності (ІК): Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського 
господарства або у процесі навчання, що передбачає  застосування певних 
теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та 
відповідністю природних зональних умов. 

загальні компетентності (ЗК):  
  ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 
ФК 1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний 
досвід ведення лісового господарства. 
   ФК 3. Здатність використовувати знання, уміння й практичні для аналізу 
біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 
математичного моделювання.  
   ФК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, 
оцінювати лісові ресурси та продукцію. 

програмні результати: 
  ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 
  ПРН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 
професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 
лісового господарства. 
  ПРН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 
матеріалу та його статистичного опрацювання. 
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Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички 
(softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в парах та 
групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: метод 
проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод 
проєктів, метод само презентації). 

 
План вивчення навчальної дисципліни 

Ти
ж

де
нь

 

Назви теми 

Форми організації 
навчання та кількість 

годин 

Самостійна 
робота, 
кількість 
годин лекційні 

заняття 
практичні 
заняття 

1 Види та значення недеревної продукції 
лісу 

2/2 2 10/14 

2 Лікарські, харчові та технічні рослини 2 2 10/14 
3 Дикорослі плодові рослини 2 2 10/14 

   4 Гриби та їх використання в лісовому і 
сільському господарстві 

2 2 10/14 

5 Використання лісових водоймищ і рибництво 4 4 10/17 
6 Добування і переробка березового соку 4 2 10/14 
7 Кормові ресурси лісу 2 2 10/14 
8 Заготівля та переробка технічної зелені 4 2 10/14 

9 Комплексне використання недеревних 
ресурсів лісу 

2 2/2 10/14 

10 
Користування земельними ділянками лісового 
фонду для культурно-оздоровчих, 
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. 

2 2 10/17 

Разом 26/2 24/2 100/146 
 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 
Самостійна робота студента організовується шляхом видачі індивідуального 

переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на 
аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого завдання 
(презентації). 

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 
цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 
підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 
діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 
практичні завдання. 
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Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 
отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 
матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою навчальної 
дисципліни для засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься 
на поточний і підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 
опрацьовувався під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи 
здобувачів передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів 
контролю самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 
виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 
оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 
виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 
викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 
допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи 
мають бути авторськими та оригінальними. 

№ Вид самостійної роботи Години 
Терміни 

виконання 
Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до лекційних та 
практичних занять 

30/20 щотижнево 
Усне та 

письмове 
опитування 

2 
Підготовка самостійних 

питань з тематики 
дисципліни 

20/50 щотижнево 
Усне та 

письмове 
опитування 

3 

Індивідуальні творчі 
завдання (виконання 

презентації за заданою 
проблемною тематикою) 

24/40 2 рази на 
семестр 

Спостереження 
за виконанням, 
обговорення, 

виступ з 
презентацією, 
усний захист 

4 Підготовка до контрольних 
робіт та тестування 

26/36 2 рази на 
семестр 

Тестування у 
системі 

СОКРАТ 
Разом 100/146   

 
Список основної та додаткової літератури 

Основна 
1. Поліщук В. П. Пасіка. К. : Ділова Україна, 1993. 272 с. 
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2. Рябчук В. П. Недеревна продукція лісу. Львів: Світ, 1996. 312 с. 
3. Свириденко В. Є. Побічне користування лісом: Навчальний посібник. К.: 
Вид-во ПП «Ірена», 2002. 240 с. 

Додаткова 
1. Аветисян Г.А. Бджільництво. Підручник для вузів.3-евид., пер. і доп. М. : 
Колос, 1982. 319 с. 
2. Зерова М. Я., Єлін Ю. Я., Коз’яков С. М. Гриби: їстівні, умовно-їстівні, 
неїстівні та отруйні. К. : Урожай, 1984. 204 с. 
3. Телішевський Д. А. Гриби, ягідники і лікарські рослини лісів України.  Львів: 
Вид-во Львів. ун-ту, 1992. 152 с. 

 
Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 
контрольних заходів: поточний контроль – участь у дискусіях на лекційних 
заняттях – 4 бали; участь у роботі на практичних заняттях – 8 балів; виконання 
домашніх завдань – 8 балів; виконання контрольних робіт, тестування – 20 
балів; індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-презентації, 
презентації за заданою проблемною тематикою) – 20 балів; показники наукової, 
інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської активності – 10 
балів;  підсумковий контроль, (залік усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 
100 балів.  

Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного 
контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 
дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. Крім того, 
обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 
рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи 
(колоквіуму). 

 Вид навчальної діяльності  Бали 
Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 2 
2 Участь у роботі на практичних заняттях 4 
3 Виконання домашніх завдань 4 
4 Виконання контрольих робіт, тестування 10 
5 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою) 
10 

 Всього за атестацію 1 30 
 Атестація 2  
6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 2 
7 Участь у роботі на практичних заняттях 4 
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8 Виконання домашніх завдань 4 
9 Виконання контрольних робіт, тестування 10 
10 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою) 
10 

 Всього за атестацію 2 30 
 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи 

та студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 
 Разом 100 

 
Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  
для екзамену 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В добре  
75-81 С 
66-74 D 

задовільно  
60-65 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю  
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 

 
Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 
дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 
Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 
неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 
документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 
Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ, 
письмові відповіді, 
виконання і захист 

творчої роботи, 
тестування 

Критерії оцінювання 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 
глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 
вирішив усі тестові завдання. 
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4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 
під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  
несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 
тестових завдань. 

3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 
усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 
допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 
вирішив половину тестових завдань. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 
письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 
вирішив меншість тестових завдань. 

1 
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 
питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 
цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 
завдання. 

 
 


