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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальний курс забезпечує теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти з 

питань обліку лісових ресурсів. Логічна структура дисципліни побудована таким чином, 

щоб надати необхідну інформацію про теоретичні та практичні підходи визначення показ-

ників окремих дерев і лісових насаджень. У результаті вивчення дисципліни здобувачі ви-

щої освіти одержують навики використовувати лісотаксаційне обладнання, спеціальні при-

лади та інструменти для вимірювання діаметрів, висот і приросту дерев, а також виконувати 

відповідні розрахунки задля обчислення об’єму стовбурів дерев і їхніх частин, запасу лісо-

вих насаджень, приросту деревостанів, показників лісового фонду, лісової біомаси. 

  

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні/ 

лабораторні/ 

самостійні 

роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

5 семестр 

Модуль 1. Таксація зрубаних дерев і лісопродукції 

Тема 1. Лісова таксація 

як основна фахова дис-

ципліна 

2/-/2/3 

Знати предмет і методи 

таксації лісу; формули 

для визначення об’єму 

зрубаних дерев і круглих 

лісоматеріалів; методи 

обліку заготовленої дере-

вини. 

Вміти вимірювати пока-

зники зрубаних дерев і лі-

соматеріалів; обчислю-

вати об’єм  заготовленої 

деревини за формулами і 

таблицями. 

Використовувати ін-

струменти для обміру діа-

метрів і довжин зрубаних 

дерев або їхніх частин; 

комплект обладнання для 

електронного обліку де-

ревини. 

Виконання прак-

тичних і само-

стійних робіт від-

повідно до нав-

чальної програми 

дисципліни в ЕНК 

 

Підготовка та на-

писання модульної 

контрольної ро-

боти в системі  

E-Learn 

Виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт відпо-

відно до кри-

теріїв оціню-

вання в сис-

темі E-Learn 

(55 балів) 

 

Модульна  

контрольна 

робота  

(45 балів) 

 

 

Тема 2. Геометрія попе-

речного та поздовж-

нього перерізів дерев-

ного стовбура 

4/2/2/5 

Тема 3. Таксація об’єму 

стовбура зрубаного де-

рева 

4/2/2/5 

Тема 4. Таксація дерев-

ної продукції 
4/3/2/3 
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Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні/ 

лабораторні/ 

самостійні 

роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1. Таксація дерев, що ростуть та їхніх сукупностей 

Тема 5. Сучасне інстру-

ментальне забезпе-

чення лісотаксаційних 

вимірювань 

4/2/-/10 

Знати визначення об’єму 

стовбурів дерев, що рос-

туть, та їхніх сукупнос-

тей; основні лісівничо-та-

ксаційні показники наса-

джень; теорію таксацій-

ної будови деревостанів. 

Вміти вимірювати діаме-

три стовбурів та висоту 

дерев висотомірами різ-

них конструкцій. 

Використовувати су-

часне лісотаксаційне об-

ладнання для вимірю-

вання біометричних пока-

зників дерев; нормативи 

для визначення об’єму 

дерев, що ростуть.  

Виконання прак-

тичних і само-

стійних робіт від-

повідно до нав-

чальної програми 

дисципліни в ЕНК 

 

Підготовка та на-

писання модульної 

контрольної ро-

боти в системі  

E-Learn 

Виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт відпо-

відно до кри-

теріїв оціню-

вання в сис-

темі E-Learn 

(55 балів) 

 

Модульна  

контрольна 

робота 

(45 балів) 

 

 

Тема 6. Таксація об’єму 

стовбурів дерев, які 

ростуть 

4/2/2/10 

Тема 7. Основні лісів-

ничо-таксаційні показ-

ники насаджень 

4/2/2/4 

Тема 8. Таксаційна бу-

дова лісових насаджень 
4/2/3/5 

Всього за 5 семестр 30/15/15/45   70 

Залік    30 

6 семестр 

Модуль 3. Таксація запасу лісових насаджень 

Тема 9. Методи визна-

чення запасу насаджень 

із рубкою модельних 

дерев 

4/-/4/6 

Знати класифікацію ме-

тодів визначення запасу 

деревостанів; принципи 

вибіркової лісової інвен-

таризації. 

Вміти визначати запас 

насаджень перелічуваль-

ними методами з рубкою 

і без рубки модельних де-

рев, вимірювальними та 

окомірно-вимірюваль-

ними методами. 

Використовувати ін-

струменти для реласкопі-

чної таксації лісових на-

саджень. 

Виконання прак-

тичних і само-

стійних робіт від-

повідно до нав-

чальної програми 

дисципліни в ЕНК 

 

Підготовка та на-

писання модульної 

контрольної ро-

боти в системі  

E-Learn 

Виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт відпо-

відно до кри-

теріїв оціню-

вання в сис-

темі E-Learn 

(55 балів) 

 

Модульна  

контрольна 

робота  

(45 балів) 

 

 

Тема 10. Таксація лісо-

січного фонду. Матері-

ально-грошова оцінка 

лісосік 

2/-/2/6 

Тема 11. Вимірювальні 

методи визначення за-

пасу насаджень 

2/-/2/6 

Тема 12. Методи вибір-

кової таксації 
4/-/4/6 

Тема 13. Таксація лісо-

вих масивів 
2/-/2/8 

Модуль 4. Таксація дерев, що ростуть та їхніх сукупностей 

Тема 14. Таксація при-

росту окремого дерева 
4/-/4/4 

Знати класифікацію де-

ревного приросту; методи 

визначення приросту зру-

баних дерев, дерев, що 

ростуть, і деревостанів. 

Вміти визначати приріст 

дерев на тимчасових і по-

стійних пробних площах; 

виконувати аналіз ходу 

росту деревного стов-

бура. 

Використовувати прирі-

сні свердлики для визна-

чення віку та приросту 

дерев. 

Виконання прак-

тичних і само-

стійних робіт від-

повідно до нав-

чальної програми 

дисципліни в ЕНК 

 

Підготовка та на-

писання модульної 

контрольної ро-

боти в системі  

E-Learn 

Виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт відпо-

відно до кри-

теріїв оціню-

вання в сис-

темі E-Learn 

(55 балів) 

 

Модульна  

контрольна 

робота 

(45 балів) 

 

Тема 15. Таксація при-

росту деревостану 
4/-4/4 

Тема 16. Основні поло-

ження методики аналізу 

ходу росту деревного 

стовбура 

4/-4/2 

Тема 17. Дистанційні 

методи таксації лісів 
4/-/4-3 

Всього за 6 семестр 30/-/30/45   70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання: 

Роботи необхідно виконувати відповідно до визначених у сис-

темі E-Learn термінів. Роботи, що здаються з порушенням тер-

мінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Пере-

складання модульної контрольної роботи відбувається за наяв-

ності поважних причин. 

Політика щодо 

академічної  

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо  

відвідування: 

Відвідування аудиторних занять є обов’язковим. За об’єктив-

них причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) нав-

чання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за по-

годженням із дирекцією інституту) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг, бали 

Оцінка національна за результати складання 

екзаменів і заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


