
 
  



ЛІСОЗНАВСТВО 

 

Тема 1. Ліс як природне явище і природна система 

 

Основні поняття про природу лісу. Особливості лісових дерев, відміна їх 

від дерев, що виросли поза лісом. Характерні риси лісу. Визначення лісу. 

Боротьба за існування в лісі. Диференціація дерев у лісі та її причини. 

Класифікація дерев за Крафтом, її місце в історії лісівництва, переваги і 

недоліки. Поняття про природне зрідження лісу з віком.  

 

Тема 2. Морфологія лісу 

 

Поняття про лісостан та його компоненти: деревостан, підріст, підлісок, 

живий надґрунтовий покрив, позаярусна рослинність, лісова підстилка, 

лісовий опад, ґрунт. Деревостан як основний компонент лісу та його ознаки: 

походження, склад, форма, повнота, зімкнутість, густота, бонітет, вік, 

стійкість, товарність. Будова деревостану і його намету.  

 

Тема 3. Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування  

лісостанів 

 

Індивідуальна мінливість дерев у популяціях та лісостанах основних 

лісоутворюючих порід за інтенсивністю проходження первинних фізіолого- 

біохімічних процесів, які забезпечують активний ріст, нагромадження 

фітомаси і біологічну стійкість деревних рослин. Деревна рослинність як 

інтегральний та визначальний компонент лісу.  

 

Тема 4. Екологія лісу 

 

Роль зовнішнього середовища в житті лісу. Екологічні фактори та їх 

класифікація. Ліс як явище географічне та історичне. Фактори лісоутворення 

за Г. Ф. Морозовим. 

 

Тема 5. Ліс і клімат 

 

Значення клімату для життєдіяльності лісостанів. Окремі інтегральні 

показники клімату. Клімат і розповсюдження лісів на земній кулі. 

Горизонтальна і вертикальна зональність рослинності. Фітоклімат під 

наметом лісостанів, на галявинах і у вікнах. 

  

Тема 5.1. Ліс і світло 

 

Роль світла в житті лісу. Радіаційний баланс лісу. Вплив складу світла 

на деревні рослини. Вплив сили світла на ріст рослин. Світловий режим під 

наметом лісу. Тривалість освітлення і його значення в лісівництві. 



Відношення деревних порід до світла. Шкала світлолюбивості. Зовнішні 

ознаки світлолюбивості і тіневитривалості деревних порід.  

 

Тема 5.2. Ліс і температура 

 

Значення тепла в житті лісу. Тепловий баланс лісу. Показники теплового 

режиму території. Відношення деревних порід до тепла. Шкали 

теплолюбності Г.Ф. Морозова та П.С. Погребняка. Холодостійкість, 

зимостійкість та морозостійкість деревних порід. Вегетаційний період 

деревних порід. Вплив на ліс низьких температур. Дія пізніх весняних та 

ранніх осінніх заморозків. Явище обмерзання, вижимання молодих рослин 

морозом з ґрунту, морозобійні тріщини. Дія високих температур. Обпал 

кореневої шийки, опік кори, всихання насаджень. Профілактика і протидія 

впливу крайніх температур. Вплив лісу на температуру повітря і ґрунту. 

 

Тема 5.3. Ліс і повітря 

 

Склад повітря та його значення для лісу. Наявність СО2 в повітрі, його 

роль у житті лісу. Джерела надходження, добові і сезонні зміни вмісту 

вуглекислого газу. Зміна концентрації СО2 по висоті деревостану. Ліс і 

кисень. Ліс і азот. Особливості лісового повітря: іонізація та виділення озону, 

фітонциди, тверді аерозолі, температурний режим та режим вологості повітря 

в лісі у порівнянні з відкритим простором. Способи регулювання складу 

повітря. Вплив лісу на газовий склад атмосфери. Атмосферні домішки і 

механізм їх шкідливого впливу на лісові насадження. Відношення різних 

деревних порід до шкідливих атмосферних домішок, радіонуклідів.  

  

Тема 5.4. Ліс і волога 

 

Значення вологи для лісу. Джерела надходження вологи. Негативні 

явища: посуха, заболочування, підтоплення, затоплення, вимокання сходів. 

Вертикальні опади, їх фізіологічна дія. Сніг і його вплив на ліс. Ожеледь. 

Горизонтальні опади та їх роль в житті лісу. Вологість повітря і її значення. 

Ґрунтова волога та її різновиди. Відношення деревних порід до вологи. 

Потреба у вологі і вибагливість різних видів дерев до вологи. Шкали 

вибагливості деревних порід до вологи. Стійкість деревних порід до посухи, 

надлишку вологи в ґрунті та затоплення, 

Ліс і кількість опадів. Роль лісу у перерозподілі опадів та значення в цьому 

процесі складу, форми, зімкнутості, віку деревостану, умов рельєфу та 

ґрунту. Відкладання і характер снігового покриву під наметом лісостанів, на 

лісових галявинах, на узліссі та за межами лісу. Вплив лісу на водний баланс 

території. Вихідні статті водного балансу лісу: поверхневий стік, ґрунтовий 

стік, випаровування з поверхні ґрунту, транспірація деревостану і нижчих 

ярусів лісу. Вплив лісу па рівень ґрунтових вод. Гідрологічна роль лісу. 

Академік Г.М. Висоцький про трансгресивну роль лісу. 



 

Тема 6. Ліс і ґрунт 

 

Загальні поняття про взаємозв'язок лісу і ґрунту. Вплив материнської 

гірської породи і рельєфу на ліс. Вплив ґрунту на кореневі системи деревних 

порід. Лісорослинні властивості ґрунту в залежності від потужності профілю, 

механічного складу, водоутримуючої здатності, аерації, вмісту поживних 

речовин. Мікоризність і мікотрофність деревних порід. Значення 

мінеральних елементів у житті рослин. Ґрунт і якість деревини. Відношення 

деревних рослин до ґрунту. Потреба і вибагливість деревних порід до 

багатства (трофності) ґрунту. Шкала вибагливості деревних порід до 

багатства ґрунту. Вплив лісу на ґрунт. Лісовий опад і формування підстилки. 

Типи лісових підстилок та умови їх формування. 

 

Тема 7. Взаємозв'язок між біотичними  компонентами лісу 

 

Живий надґрунтовий покрив під наметом лісу. Динаміка надґрунтового 

покриву на вирубках. Позитивний та негативний вплив трав на деревну 

рослинність. Підлісок і його роль у житті лісу. Роль ґрунтової мезофауни в 

житті лісу. Ліс і фауна. Ліс як джерело живлення та екологічне середовище 

для фауни. Роль фауни в житті лісу. Необхідність  регулювання  щільності  

населення  диких  звірів. 

 

Тема 8. Природне поновлення лісу 

 

Поняття про поновлення лісу. Способи поновлення лісу. Насінне 

природне поновлення лісу. Плодоношення дерев і деревостанів. Достигання і 

поширення насіння. Умови проростання насіння, появи і росту сходів у лісі. 

Умови росту і розвитку самосіву й підросту. Роль підстилки, живого 

надґрунтового покриву і підліску у поновленні лісу. Поновлення лісу під 

наметом деревостанів і на вирубках. Вегетативне природне поновлення лісу. 

Поновлення паростю від пня, кореневими паростками, розмноження 

відводками. Вплив екобіологічних властивостей порід, їх віку та енергії 

росту на вегетативне поновлення. Шляхи регулювання вегетативного 

поновлення лісу. Лісівнича оцінка насінного і вегетативного поновлення. 

Методи обліку природного поновлення. Шкали оцінки успішності 

природного поновлення лісу та їх господарське використання. Заходи 

сприяння природному поновленню.  

 

Тема 9. Ріст та формування лісу 

 

Швидкість росту деревних порід. Фактори, зумовлюючі швидкість 

росту. Значення швидкості росту для внутрішньовидових і міжвидових 

взаємовідношень деревних порід. Формування лісостанів та його характерні 

риси: диференціація дерев, самозріджування деревостанів з віком, 



особливості росту дерев за висотою і за діаметром, зміна об'єму стовбура, 

середнього і поточного приростів, загального запасу деревини. Періоди та 

етапи (фази) розвитку лісостанів. Фази і стадії розвитку пралісів. Молодий 

ліс – незрівноважена лісова екосистема високоінтенсивного розвитку та 

особлива просторова, енергетична та інформаційно відмежована у 

загальному лісовому масиві біологічна система. Молоде покоління лісу – 

основний визначальний етап формування здорових високопродуктивних 

деревостанів.. 

 

Тема 10. Взаємодія деревних порід 

 

Взаємодія деревних порід  у  лісі.  Класифікація типів  взаємодії  за  М.В. 

Колесніченком. Взаємодія деревних порід першого ярусу, першого та 

другого ярусів, першого ярусу та підліску. Лісотвірні властивості основних 

лісоутворюючих деревних порід (дуб, ясен, бук, клен, липа, сосна, ялина, 

модрина). Прояв лісотвірних властивостей деревних порід в процесі 

формування лісу. Еколого-біологічні взаємодії між деревною рослинністю, 

чагарниками і трав'яною рослинністю, їх зміна з віком. 

 

Тема 11. Динаміка лісу 

 

Вчення про зміну порід. Фактори, що зумовлюють зміну порід. 

Короткочасні, тривалі та багатовікові зміни. Вклад Г.Ф. Морозова у вивчення 

зміни порід. Зміна ялини березою та осикою і відновлення деревостанів 

ялини. Взаємодія сосни і ялини. Зміна сосни дубом і дуба сосною. Зміна дуба 

осикою та його супутниками. Зміна ялиці буком і зворотний процес. Зміна 

ялиці ялиною в гірських лісах Карпат.  

 

Тема 12. Типологія лісу 

 

Загальні поняття про типи лісу. Витоки лісової типології (Н.К. Генко, 

В.Я. Добровлянський, О.Ф. Рудзький, І.І. Гуторович, П.П. Серебряніков). 

Вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень і його значення для розвитку 

лісової типології. Лісівничо-екологічна типологія. Розвиток типології лісу 

А.А. Крюденером. Лісотипологічна класифікація Є.В. Алєксєєва, 

П.С. Погребняка, Д.В. Воробйова. Трофогенний і гігрогенний ряди. 

Теоретичні основи побудови едафічної сітки Алєксєєва-Погребняка. 

Типологічні одиниці лісівничо- екологічної класифікації: тип лісорослинних 

умов, тип лісу, тип деревостану. Підтипи лісорослинних умов, варіанти, 

морфи. Керівні та допоміжні ознаки для визначення типологічних одиниць. 

Едафо-кліматична сітка Погребняка-Воробйова. Лісова типологія в 

степовому лісорозведенні (О.Л. Бельгард). Типологія гірських лісів. 

Типологічна оцінка деревних порід України. Характеристика основних типів 

лісів України. 



Фітоценотична типологія лісів. Вчення В.Н. Сукачова про типи лісу. 

Рослинні асоціації. Інші сучасні типологічні класифікації. Шляхи 

консолідації лісотипологічних напрямків. Лісова типологія в європейських і 

північноамериканських країнах. Значення лісової типології для лісівничої 

науки та практики лісового господарства. Охорона раритетних типів лісу. 

  

Тема 13. Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового 

господарства 

 

Раціональне, безперервне і невиснажливе користування лісовим фондом 

способами, які забезпечують збереження і підсилення захисних, 

водоохоронних та інших екологічних функцій лісу, швидке і надійне 

поновлення лісостанів на невкритих лісовою рослинністю землях і 

відновлення розладнаних насаджень з метою запобігання розвитку ерозійних 

процесів, збільшення площ лісостанів цінних порід.  

Удосконалення організації охорони і захисту лісу. Підвищення рівня 

екологізації лісозаготівель. Основи теорії рубок лісу. Поняття про спосіб 

рубки в лісівництві. Призначення рубок головного користування. 

Термінологія, пов'язана з головними рубками лісу. Класифікація рубок 

головного користування.  Лісівничі та лісоексплуатаційні вимоги до способів 

рубок. 

Загальні завдання рубок догляду. Види рубок догляду залежно від віку 

насадження (освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка). Мета 

кожного виду рубок догляду. Класифікація дерев при рубках догляду. Зміна 

умов середовища після проведення рубок догляду. 

Багатофункціональна модель ведення лісового господарства за типами 

лісу і лісокористування з врахуванням ландшафтного та басейнового 

(водозбірного) принципів. Форми (напрями) вибіркового господарювання на 

засадах наближеного до природи лісівництва. 

 

Тема 14. Підвищення продуктивності лісу 

 

Поняття про продуктивність лісу та її види. Деревна продуктивність: 

фактична і потенціальна. Система заходів щодо підвищення продуктивності 

та якості лісів. Заходи, що впливають на продуктивність та якість 

деревостанів: реконструктивні рубки та введення швидкорослих і цінних 

деревних порід, інтенсивні рубки догляду з метою поліпшення складу 

насаджень. Вплив рубок догляду на підвищення загальної продуктивності 

лісостанів. 
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