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ВСТУП 

 

Спеціальність «Лісове господарство» є основною з поміж лісівничих наук 

й об’єднує комплекс лісогосподарських спеціалізацій. За цією спеціальністю в 

аспірантурі можуть навчатися фахівці, які мають повну вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра «Лісового 

господарства» та суміжних з нею спеціальностей. 

Основою для визначення змісту фахового іспиту до вступу в аспірантуру 

за спеціальністю «Лісове господарство» є освітньо-професійна програма 

підготовки за ступенем магістра «лісового господарства» за спеціальністю 

8.09010301 чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

7.09010301 «Лісове господарство». 

Під час фахового іспиту до вступу в аспірантуру абітурієнти повинні 

показати рівень теоретичних знань з циклу фундаментальних та основних 

розділів спеціальних лісівничих дисциплін. 

Спеціальність «Лісове господарство» об’єднує в собі такі спеціалізації: 

- Лісові культури (Лісові культури, лісове насінництво, лісова селекція, 

лісова генетика, лісові (декоративні) розсадники, лісосмуги, яружно-балкові 

насадження, інтродукція (лісової і декоративної) деревної та трав’яної 

рослинності; 

- Лісознавство і лісівництво (Лісознавство і лісівництво, лісова екологія, 

таксація і лісовпорядкування, лісомисливське господарство; захист лісу; 

пірологія); 

- Фітомеліорація (три групи фітомеліорантів: спеціальні, в яких 

фітомеліоративна функція має провідне значення (парки, лісопарки, захисні 

смуги тощо; продуктивні - ліси, поля, луки, сади, виноградники тощо; 

рудеральні (бур'яни); 

- Лісомеліорація (Полезахисне лісорозведення, протиерозійні лісові 

насадження); 

- Озеленення (зелені насадження парків, скверів, вуличних насаджень, 

внутрішньоквартальних дворів, утилітарне і декоративне луківництво). 
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1. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Дисципліна «Лісові культури» (Лісові культури, селекція, насінництво, 

лісові (декоративні) розсадники, лісосмуги, яружно-балкові насадження, 

інтродукція (лісової і декоративної) деревної та трав’яної рослинності: 

1. Вступ. Предмет «Лісові культури». 

2. Насіннєвий фонд України і районування заготівель насіння деревних і 

чагарникових порід. 

3. Специфіка заготівлі насіння деревних і чагарникових порід. 

4. Переробка лісонасіннєвої сировини та зберігання насіння. 

5. Якість насіння та методи його визначення. 

6. Стратифікація насіння. 

7. Деревні розсадники, їх види і господарські частини. 

8. Готування ґрунту та удобрення в розсадниках. 

9. Посівне відділення розсадника. 

10. Особливості вирощування основних лісових деревних і чагарникових 

порід у відкритому ґрунті в розсадниках. 

11. Вирощування насіннєвого садивного матеріалу з використанням загат. 

12. Шкільне відділення лісового (декоративного) розсадника. 

13. Способи вегетативного розмноження деревних і чагарникових порід у 

відкритому і закритому ґрунті. 

14. Лісові культури. Категорії лісокультурних площ. 

15. Сівба і садіння лісонасаджень. 

16. Культури головних лісових порід. Сосна звичайна. 

17. Лісокультури сосни звичайної на площах сухих горбастих пісків 

Подніпров’я. 

18. Лісокультури дуба звичайного. 

19. Лісокультури модрини європейської і сибірської. 

20. Лісокультури ялини звичайної. 

21. Лісокультури тополі. Лісокультури тополі рядовим способом без витрат 

ручної праці. 

22. Культури господарсько-цінних плодових і технічних порід. 

23. Механізація лісокультурних робіт. 

24. Інвентаризація лісокультур. 

25. Організація праці і техніка безпеки на лісокультурних роботах. 

26. Особливості лісовирощування в умовах радіоактивного забруднення.  

27. Створення лісокультур при реконструкції насаджень у межах території 

зелених зон міст. 

28. Предмет і завдання лісової селекції. 

29. Мінливість та спадковість деревних порід і її причини. 

30. Мутагенез і поліплоїдія в селекції лісових порід. 

31. Гібридизація деревних порід. 

32. Вегетативне розмноження деревних порід в селекції. 

33. Біотехнологічні методи в селекції. 
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34. Методи відбору і селекційна інвентаризація лісових дерев і насаджень. 

35. Лісове сортове селекційне насінництво. 

36. Організація лісонасінної бази лісових порід на генетико-селекційній 

основі. 

37. Особливості селекції та методи покращення хвойних лісових порід. 

38. Особливості селекції та методи покращення листяних лісових порід. 

Дисципліна «Лісознавство і лісівництво» (Лісознавство і лісівництво, 

лісова екологія, таксація і лісовпорядкування, лісомисливське господарство, 

захист лісу, пірологія): 

1. Ліс як природне явище і природна система. 

2. Морфологія лісу. 

3. Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування 

лісостанів. 

4. Екологія лісу. 

5. Взаємозв’язок між біотичними компонентами лісу. 

6. Природне поновлення лісу. 

7. Ріст та формування лісу. 

8. Взаємодія деревних порід. 

9. Динаміка лісу. 

10. Типологія лісу. 

11. Завдання лісівництва та основні принципи його організації. 

12. Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового 

господарства. 

13. Рубання головного користування. 

14. Очистка місць рубань. 

15. Особливості рубань головного користування в різних 

лісорослинних умовах. 

16. Теоретичні основи догляду за лісом. 

17. Загальна характеристика рубань догляду за лісом. 

18. Організаційно-технічні показники рубань догляду. 

19. Рубання догляду в деревостанах різного складу. 

20. Санітарні рубання та інші заходи з формування й оздоровлення 

лісів. 

21. Лісовідновні рубання. 

22. Рубання переформування і рубання пов’язані з реконструкцією. 

23. Ландшафтні рубання. 

24. Вибіркова система господарювання. 

25. Підвищення продуктивності та якості лісу. 

26. Поняття екології. 

27. Джерела радіоактивного забруднення довкілля. 

28. Екологічні фактори середовища. 

29. Антропогенне забруднення атмосфери та його екологічний вплив.  

30. Організація та функціонування екосистем. Біоценози та екосистеми.  

31. Техноекологія. 

32. Раціональне природокористування. 
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33. Біосфера та її компоненти. 

34. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами. 

35. Облік чисельності мисливських тварин. 

36. Біотехнічні споруди в лісомисливському господарстві 

37. Корми та підгодівля мисливських тварин. 

38. Визначення типологічної структури та якості мисливських угідь, 

оптимальної щільності і чисельності мисливських тварин. 

39. Біотехнічні заходи в лісомисливському господарстві. 

Дисципліна «Фітомеліорація» (три групи фітомеліорантів: спеціальні, в 

яких фітомеліоративна функція має провідне значення (парки, лісопарки, 

захисні смуги тощо; продуктивні - ліси, поля, луки, сади, виноградники тощо; 

рудеральні (бур'яни) включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до 

вступу в аспірантуру: 

1. Визначення, предметі завдання екології. 

2. Поняття про екосистему. 

3. Аутекологія. 

4. Роль рослинного покриву в ґрунтоутворювальному процесі. 

5. Біотичні фактори. 

6. Популяція як загальнобіологічна одиниця. 

7. Взаємодія організмів всередині популяції і за її межами. 

8. Екологічні основи інтродукції. 

9. Біологічні методи боротьби зі шкідниками. 

10. Фітомеліорація (групи фітомеліорантів). 

Дисципліна «Лісомеліорація» (Полезахисне лісорозведення, 

протиерозійні лісові насадження), включає такі розділи, що винесені на 

фаховий іспит до вступу в аспірантуру: 

1. Водна ерозія ґрунтів. 

2. Вітрова ерозія ґрунтів. 

3. Ерозійне районування території України. 

4. Агротехнологічні протиерозійні заходи. 

5. Лісомеліоративні протиерозійні заходи. 

6. Основні положення формування схем змішування полезахисних 

лісових смуг. 

7. Рубання догляду в лісових смугах та виправлення насаджень із 

незадовільним станом. 

Дисципліна «Озеленення» (зелені насадження парків, скверів, вуличних 

насаджень, внутрішньоквартальних дворів, утилітарне і декоративне 

луківництво), включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в 

аспірантуру: 

1. Озеленення в ландшафтно-планувальній організації населених 

місць. 

2. Архітектурно-художні принципи композиції. 

3. Використання рослинного матеріалу в озелененні. 

4. Будівництво й експлуатація садово-паркових об’єктів.  

5. Агротехніка озеленення. 

http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=3
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=8
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=26
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=60
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=61
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=75
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=93
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=227
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=228
http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=229
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та передує 

іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове 

вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. 

Для успішного складання додаткового вступного випробування і допуску до 

фахового вступного випробування вступник повинен продемонструвати 

розуміння основних положень питань програми та правильно відповісти не 

менш, як на 2 питання. У випадку, якщо вступник не склав додаткове 

вступне випробування, він не допускається до складання фахового 

вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає 

право брати учать у конкурсному відборі. 
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