
Екологія лісу 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

сьомий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні – 

32. 

Лектори: 

канд. с.– г.  наук, доцент  Скробач Т.Б. 

Результати навчання: 

‒ виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття 

(лісів зокрема);  

‒ уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних досліджень (дотичних до лісового господарства); 

‒ вміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства (правила та вимоги рубок лісу, інші лісогосподарські заходи);  

‒ вміти вірно обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних;  

‒ вміти знаходити взаємозв’язки між структурою і функціями організмів чи угруповань, 

розкривати та пояснювати суть фізіологічних процесів (процеси росту, розвитку, 

відтворення та поширення лісових систем); 

‒ оцінювати вплив процесів техногенезу на стан лісових насаджень та виявляти екологічні 

ризики, пов’язані з виробничою діяльністю. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
‒ екологічне ґрунтознавство,  

‒ метеорологія і кліматологія,  

‒ хімія з основами біогеохімії,  

‒ геологія,  

‒ гідрологія,  

‒ ландшафтна екологія з основами ландшафтознавства,  

‒ загальна екологія,  

‒ біогеографія,  

‒ біоекологія. 

Зміст навчальної дисципліни 

Лісова екологія та її основні поняття. Мофологія лісу. Поняття про лісову екологію і 

лісівництво. Історія лісівництва в Україні. Диференціація дерев у лісі. Класифікація Крафта 

та її значення, переваги і недоліки, інші класифікації. Природне зрідження в лісі з віком. 

Природний добір, штучний добір в лісівництві. Горизонтальна і вертикальна зональність. 

Клімат і поширення лісів на земній кулі. Інтегральні показники клімату. Сонячна радіація. 

Роль світла у житті лісу. Інтенсивність фотосинтезу. Види освітлення. Фотоперіодизм. 

Інтенсивність світла. Ефект світлового приросту. Температура як екологічний фактор. 

Значення тепла у житті лісу. Температурний режим і тепловий баланс території. Вплив 

рельєфу на тепловий режим. Відношення деревних порід до тепла. Вплив лісу на 

температурний режим під його наметом.  Ліс і вітер. Склад атмосферного повітря та його 

значення для лісу. Вітер та його фізична і фізіологічна дія на ліс. Рекреаційно-оздоровче 

значення лісів. Волога як екологічний фактор. Класифікація лісорослинних умов за 

вологістю. Гігрогенний ряд і гігротоп. Гідрологічна роль лісу. Водний баланс лісу. 

Водорегулюючі функції лісів. Ґрунт як екологічний фактор. Вплив лісу на ґрунт. Природне 

поновлення лісу Ріст і формування лісу. Взаємодія деревних порід у насадженнях. Динаміка 

лісових угрупувань. Лісовий опад. Формування лісової підстилки і гумусу. Рослини-



індикатори лісорослинних умов. Динаміка трав’яного вкриття на зрубах. Ліс і фауна. Умови 

формування чистих і мішаних деревостанів та їх лісівнича оцінка. Формування простих і 

складних деревостанів. Вікова структура лісових насаджень. Вчення про зміну порід. 

Лісівничо-екологічна типологія. Зміст і завдання лісової типології. Предмет лісової 

типології. Головні завдання лісової типології. Лісівничо-екологічна типологія Алексєєва-

Погребняка. Класифікаційні схеми типів насаджень. Вчення Г.Ф. Морозова про типи 

насаджень та його значення для розвитку лісівничо-екологічної типології. Лісопотипологічне 

районування України.   
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

підсумковий контроль: залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


