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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни «Інвентаризація садово-паркових об’єктів» полягає у 

вивченні методичних основ обліку та інвентаризації конструктивних 

елементів лісопаркових та садово-паркових об’єктів різного 

підпорядкування, набутті вміння розпізнавати ландшафтні й таксаційні 

ознаки лісопаркових ділянок, користуватися спеціальними вимірювальними 

приладами та інструментами, володіти термінологією і класифікацією 

основних ландшафтно-таксаційних показників, вміти практично оцінювати 

таксаційні показники лісопаркового ландшафту, вивченні зв’язків і 

закономірностей інвентаризаційного обліку лісу та ландшафтних ділянок, 

набутті навиків володіння принципами і методами лісоінвентаризаційних 

робіт, передовою технологією обліку елементів садово-паркових об’єктів. 

Основна задача курсу полягає у професійній підготовці фахівців садово-

паркового профілю з питань, які надають знань і навичок із періодичної 

перевірки наявної чисельності на балансі підприємства лісопаркового та 

садово-паркового господарства всіх конструктивних елементів об’єкту, їх 

якісного стану, збереженості й правильності утримання та охорони, засобів 

ведення господарства та статистичного обліку. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторн

і, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

6 семестр 

Модуль 1 
Тема 1. Предмет, 

мета, завдання 

інвентаризації 

садово-паркових 

об’єктів. 

2/2 Знати предмет, осно-

вний зміст і задачі 

курсу. Загальні відомо-

сті про ліси та садово-

паркові об’єкти. Виз-

Здача лаборатор-

ної роботи з вив-

чення геометрії та 

оцінки попереч-

ного перерізу де-
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начення понять, об’єк-

ти та значення інвен-

таризаційної таксації 

лісу. Методи оцінки 
об’єктів таксації. 

ревного стовбура 

(в.т.ч. вelearn). 

Тема 2. Таксація 

об'єму стовбурів 

зрубаних дерев. 

3/3 Знати форми попереч-

ного та повздовжнього 

перерізу деревних сто-

вбурів. Фізичні споро-

би визначення об'єму 

деревини. Теоретичні 

основи стереометри-

них методів. Прості та 

секційні формули для 

визначення об'єму 

деревних стовбурів та 

їх частин. Вміти 
оцінювати точність 

різних методів визна-

чення об’єму деревини, 

їх середньоквадратичні 

та систематичні помил-

ки, практично застосо-

вувати різні методи. 

Здача лаборатор-

ної роботи з 

побудови поздов-

жнього перерізу 

деревного стовбу-

ра та обчислення 

узагальнувальних 

характеристик 

його твірної (в. 

т.ч. вelearn). 

5 

Тема 3. Таксація 

деревної продукції. 
2/3 Знати класифікацію 

деревної продукції. 

Вміти визначати об’єм 

круглих лісоматеріалів 

стереометричними ме-
тодами, за таблицями 

та ваговим методом. 

Здійснювати таксацію 

дров, хворосту і хмизу, 

знати правила обміру 

цієї продукції, коефі-

цієнти повнодеревності 

Здача лаборатор-

ної роботи з виз-

начення об’єму 

стовбура зруба-

ного дерева за 
простими та скла-

дними методами.  

Виконання самос-

тійної роботи з 

підготовки вихід-

ної інформації та 

обчислення об’є-

му деревного сто-

вбура за програ-

мою ПЕРТА (в.т.ч. 

вelearn). 

20 

Тема 4. Сучасне 

інструментальне 
забезпечення 

лісотаксаційних 

вимірювань. 

2/2 Знати основні поняття 

теорії вимірювань. Ви-
ди та одиниці вимірю-

вань. Помилки вимірю-

вань і спостережень. 

Прилади, інструменти 

та інші засоби, які 

застосовуються в лісо-

таксаційних вимірюва-

ннях. Нормативно-до-

відкові матеріали для 

раціональної організа-

ції вимірювань і обчис-
лень. Таксаційні показ-

ники стовбура й дерева 

Здача лаборатор-

ної роботи з виз-
начення різними 

способами об’єму 

ділової та дров’я-

ної деревини 

(в.т.ч. вelearn). 

10 

Тема 5. Таксація 

об’єму стовбурів 

дерев, які ростуть. 

3/3 Знати методи та 

наближені формули 

визначення об’єму сто-

вбурів ростучих дерев. 

Характеристику форми 

деревного стовбура. 

Поняття про збіг. 

Коефіцієнти та класи 

форми та закономір-

ності їх зміни. Видові 
числа, їх теоретичне та 

Здача лаборатор-

ної роботи з об-

числення показ-

ників форми і 

повнодеревності 

стовбура та 

порівняльної 

оцінки отриманих 

результатів (в. т.ч. 

вelearn).  

5 



прикладне значення. 

Вміти оцінювати точ-

ність різних методів 

визначення об’єму 
ростучих дерев. 

Тема 6. Таксація 

приросту окремо-го 

дерева. 

3/2 Знати поняття та 

класифікацію видів 

приросту. Розрізняти 

приріст окремих дерев 

(зрубаних, ростучих) та 

насаджень за основни-

ми таксаційними пока-

зниками. Вміти вико-

ристовувати способи 

визначення об’ємного 

поточного приросту на 

зрубаному дереві. 
Способи визначення 

відсотка поточного 

приросту дерев, що 

ростуть. Аналізувати 

особливості закономір-

ностей росту дерев і 

насаджень. 

Написання тестів 

у вигляді розв’яз-

ку задач з Модуля 

1 (в. т.ч. вelearn). 

55 

Модуль 2 
Тема 7. Основні 

лісівничо-такса-

ційні показники 

рекреаційних 

насаджень. 

3/3 Знати поняття про 

насадження, дерево-

стан, елемент лісу як 

окремі об’єкти обліку. 

Таксаційні ознаки на-

садження. Класифіка-

цію насаджень за 

продуктивністю. Спо-

соби визначення серед-

нього діаметра, висоти 

деревостану. Способи 

визначення повноти 
насадження, зімкнуто-

сті крон, взаємозв’язок 

між ними. Складові 

насадження – підріст, 

підлісок, трав’яний 

покрив, ґрунт, правила 

їхнього опису. 

 

Здача лаборатор-

ної роботи з 

визначення різни-

ми методами 

об’єму стовбура 

дерева, що росте, 

та їх оцінки 

точності (в. т.ч. 

вelearn). 

5 

Тема 8. Методи 

визначення дерев-

ного запасу рекре-

аційних насад-
жень. 

2/3 Знати класифікацію 

методів визначення 

запасу. Методи визна-

чення запасу за даними 
перелічувальної так-

сації з рубкою модель-

них дерев. Суцільний 

та вибірковий переліки 

дерев. Ступені товщи-

ни. Якісні категорії 

стовбурів. Поняття про 

модельні дерева, пра-

вила їх відбору. 

Визначення запасу за 

середньою моделлю. 

Спосіб пропорціональ-
ного ступінчастого 

представництва. Визна-

чення запасу за таб-

лицями та наближу-

Здача лаборатор-

ної роботи з 

визначення пото-

чного об’ємного 
приросту стов-

бура дерева, що 

росте, та обчис-

лення різними 

способами відсот-

ка об’ємного по-

точного приросту 

стовбура дерева, 

що росте (в. т.ч. 

вelearn). 

5 



ними формулами. Точ-

ність визначення запа-

су різними методами. 

 

Тема 9. Основні 
показники ланд-

шафтної таксації. 

3/3 Знати класифікацію 
типів ландшафту. Осо-

бливості ландшафту в 

межах кожної їх групи. 

Основні фактори, які 

покладені в основу 

шкали стійкості приро-

дних комплексів до 

рекреаційних наванта-

жень. Стадії рекреацій-

ної дигресії залежно від 

ступеня порушення 

природного середови-
ща. Коефіцієнти рекре-

ації.  

Здача лаборатор-
ної роботи з об-

числення середніх 

таксаційних пока-

зників рекреацій-

ного насадження. 

Виконання самос-

тійної роботи з 

побудови графіка 

кривої висот (в. 

т.ч. вelearn). 

15 

Тема 10. Ландша-

фтні показники 

рекреаційних 

насаджень. 

2/2 Фактори встановлення 

класу естетичної оцін-

ки рекреаційних діля-

нок. Фактори які виз-

начають оцінку класу 

пішохідної доступно-

сті. Визначення додат-

кової оцінки. Складові 

частини визначення 

рекреаційної оцінки. 

Здача лаборатор-

ної роботи з 

обчислення різни-

ми методами за-

пасу рекреацій-

ного насадження 

(в. т.ч. вelearn). 

10 

Тема 11. Еколо-
гічне значення та 

санітарно-гігієніч-

на оцінка лісів. 

2/2 Вміти аналізувати рек-
реаційну придатність 

насаджень та лісових 

ділянок. Оцінювати 

проглядуваність та 

класи життєстійкості 

насаджень. Знати гру-

пи фітонцидності та 

групи пило-газо-димо-

стійкості деревно-чага-

рникових порід. Розріз-

няти санітарно-гігієніч-

ну цінність окремих 
категорій насаджень 

рекреаційних насад-

жень. 

Здача лаборатор-
ної роботи з 

оцінювання за 

різними таксацій-

но-ландшафтни-

ми показниками 

рекреаційного 

насадження (в. т.ч. 

вelearn). 

Виконання самос-

тійної роботи (в. 

т.ч. вelearn) з 

санітарно-гігієні-
чного оцінювання 

рекреаційних 

насаджень. 

10 

Тема 12. Таксація 

зелених насаджень 

міста 

3/2 Знати подеревну та 

лінійну таксацію наса-

джень міста. Інвента-

ризацію та інструмент-

тальну зйомку масивів 

зелених насаджень, 

скверів, лісопарків, та 

окремих композицій-

них вузлів, що мають 
компактну організацію. 

Таксацію бульварів та 

вуличних посадок. 

Аналізувати документ-

тацію до звітів про 

результати інвента-

ризації зелених насад-

жень. 

Написання тестів 

у вигляді розв’яз-

ку задач з Модуля 

2 (в. т.ч. вelearn). 

55 

Всього за 6 семестр 70 

Залік    30  

Всього за курс 100 



7 семестр 

Модуль 3 
Тема 13. Садово-

паркові об’єкти, їх 

структура, 

призначення та 

особливості 

інвентаризації 

2/2 Знати види садово-

паркових об’єктів. 

Структуру окремих 

видів садово-паркових 

об’єктів та їх приз-

начення. Особливості 
інвентаризації садово-

паркових об’єктів зале-

жно від їхнього приз-

начення. Нормативно-

правові акти, допус-

тимі нормативи. Осно-

вні положення благо-

устрою, охорони, утри-

мання, обліку та інвен-

таризації садово-парко-

вих об’єктів. 

Здача лаборатор-

них робіт з пок-

вартальних підсу-

мків розподілу 

площі земель лі-

согосподарського 
призначення за 

категоріями та 

розподіл площі 

ділянок укритих 

лісовою рослин-

ністю і запасу 

деревних видів за 

класами віку (в. 

т.ч. вelearn). 

12 

Тема 14. Господар-

ський поділ лісо-
вого фонду садово-

паркових об’єктів. 

3/- Знати господарський 

поділ лісового фонду. 
Категорії захисності 

лісів та їх призначення. 

Адміністративно-гос-

подарський поділ та 

організаційно-госпо-

дарський поділ лісо-

вого фонду. Господар-

ська частина, господар-

ство, господарська сек-

ція, таксаційний (ланд-

шафтний) виділ, ланд-
шафтна ділянка. 

Здача лаборатор-

них робіт з 
розподілу площі 

насаджень за так-

саційними показ-

никами. Розподіл 

площі земель лісо-

господарського 

призначення за 

показниками ланд-

шафтної оцінки (в. 

т.ч. вelearn). 

12 

Тема 15. Системи і 

форми садово-

паркового господ-

дарства. 

3/2 Знати системи орга-

нізації лісового госпо-

дарства. Форми лісо-

паркового господарства 

та їх класифікацію. 

Форми господарства за 

походженням. Форми 

господарства за спосо-

бами рубки. Форми 

господарства в лісах 

зелених зон.  

Виконання самос-

тійних робіт (в. 

т.ч. вelearn) з 

розподілу площі 

лісових ділянок не 

вкритих лісовою 

рослинністю лісо-

вих ділянок і 

нелісових земель. 

Виконання самос-

тійної роботи (в. 
т.ч. вelearn) з поде 

ревної інвентар-

ризації насаджень. 

15 

Тема 16. Стиглість  

лісопаркових насад-

жень та окремих 

дерев. 

4/- Знати поняття про 

стиглість лісу. Види 

стиглості лісу. Приро-

дну стиглість насад-

жень та окремих дерев. 

Відновлювальну стиг-

лість насаджень та 

окремих дерев. Фізіо-

логічну стиглість лісу. 

Економічні види стиг-
лості дерев та насад-

жень. 

Здача лаборатор-

ної роботи з обчи-

слення середніх 

показників лісо-

вого фонду. 

Виконання самос-

тійної роботи (в. 

т.ч. вelearn) з 

обчислення серед-

ніх показників 
ландшафтної оці-

нки різних кате-

горій земель (в. 

т.ч. вelearn). 

16 

Тема 17. Функціо-

нальне зонування 

об’єктів садово-

паркового госпо-

3/2 Знати функціональне 

зонування території 

об’єкта рекреації. 

Функціональні зони 

Написання тестів 

у вигляді розв’яз-

ку задач, ессе, 

тощо з Модуля 3 

45 



дарства. ландшафтних парків та 

рекреаційних об’єктів. 

Характеристику функ-

ціональних зон. Функ-
ціональні зони примі-

ських і курортних лісо-

парків. Функціональне 

зонування території 

національних природ-

них парків. Картосхеми 

функціонального зону-

вання території. 

(в. т.ч. вelearn). 

Модуль 4 
Тема 18. Організа-

ція та підготовчі 

роботи до інвентар-

ризації лісового 

фонду. 

4/2 Знати структуру ВО 

«Укрдержліспроект». 

Об’єкти, види, методи і 

розряди лісопарко-

впорядкування. Зміст 

підготовчих робіт до 

лісоінвентаризації. 

Лісовпорядні пробні 

площі та їх класи-

фікацію. Методи та 

нормативи точності 
таксації лісу. Класи-

фікацію методів ланд-

шафтної таксації. Тре-

нувальну таксацію лісу. 

Здача лаборатор-

ної роботи з виз-

начення площі ор-

ганізованих госпо-

дарств і господар-

ських секцій (в. 

т.ч. вelearn).  

Виконання самос-

тійних робіт (в.т.ч. 

вelearn) з побудо-

ви схеми естетич-
ної оцінки виділів 

із виділенням фун-

кціональних зон та 

розподілу площі 

насаджень за гру-

пами віку. 
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Тема 19. Інвента-

ризація лісового 

фонду. 

4/2 Знати поняття про 

інвентаризацію лісово-

го фонду. Вміти готу-

вати аерофотознімки та 

абриси для інвентари-

зації лісового фонду. 

Знати критерії поділу 
лісових ділянок на 

виділи. Основні польо-

ві документи (картка 

таксації, абрис, фото-

абрис). Знімально-гео-

дезичні роботи. Вміти 

формувати постійні 

ландшафтні ділянки. 

Здача лаборатор-

ної роботи з про-

ектування лісо-

господарських 

заходів у лісах 

рекреаційного 

призначення (в. 
т.ч. вelearn).  

Виконання самос-

тійних робіт (в.т.ч. 

вelearn) з визначе-

ння обсягів саніта-

рно-оздоровчих та 

інших рубок, по-

в’язаних із веден-

ням садово-парко-

вого господарства 

та розрахунку 
щорічного обсягу 

користування за 

всіма видами 

рубок. 

10 

Тема 20. Обстежен-

ня стану лісів та 

призначення госпо-

дарських заходів у 

рекреаційних лісах.  

2/2 Знати методи віднов-

лення лісу та оцінки 

стану та якості природ-

ного відновлення лісу. 

Обстеження та оцінку 

штучного лісовіднов-

лення та лісорозве-

дення. Фітопатологічне 

обстеження окремих 
дерев і лісів. Категорії 

стану окремих дерев і 

насаджень. Оцінку са-

нітарного стану діля-

Здача лаборатор-

ної роботи з облі-

ку дерев, кущів, 

живоплотів, квіт-

ників, газонів (в. 

т.ч. вelearn).  

Виконання самос-

тійної роботи 

(в.т.ч. вelearn) з. 
побудови схеми 

інвентаризаційно-

го плану об’єкта 

садово-паркового 

14 



нок невкритих лісовою 

рослинністю. 

господарства. 

Тема 21. Організа-

ція інвентаризації 

зелених насаджень 
у містах та інших 

населених пунктах. 

2/- Знати функціонально-

планувальну структура 

приміської зони. Осно-
вні структурні елемен-

ти території зеленої 

зони міста та їх 

складові. Класифікацію 

міських і приміських 

лісових масивів. Нор-

мування розміру зеле-

них зон і лісопаркових 

частин. Територіальне 

розташування зелених 

зон. Особливості орга-

нізації господарства в 
лісах зелених зон. 

Виконання самос-

тійних робіт (в.т.ч. 

вelearn) із запов-
нення технічного 

паспорта на об’єкт 

зеленого госпо-

дарства. Заповнен-

ня відомості при-

в’язки елементів 

благоустрою на 

інвентаризаційно-

му плані. Написа-

ння реферату за 

обраною темати-

кою. 
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Тема 22. Облік зе-

лених насаджень у 

містах і селищах 

міського типу. 

3/2 Знати облік зелених 

насаджень у містах та 

інших населених пун-

ктах. Систему огляду 

зелених насаджень. 

Усереднену вікову ме-

жу експлуатації. Реєстр 

зелених насаджень. 

Систему моніторингу 

зелених насаджень у 

містах і селищах 
міського типу. Охорону 

та утримання зелених 

насаджень. Викорис-

тання даних інвентар-

ризації. 

Написання тестів 

у вигляді розв’яз-

ку задач, ессе, 

тощо з Модуля 4 

(в. т.ч. вelearn). 
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Всього за 7 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт, заліків та екзаменів 

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

Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу та не мати повторів. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 

 


