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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

– ECTS –3,3 

Галузь знань  

0901 сільське 

господарство і 

лісівництво 
Обовязкова 

 

Спеціальність  205 

«лісове   господарство» 

 

Модулів –2   

 

 

 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Змістових  

модулів –14  Семестр 

 Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 2-й 2-й 

Загальна кількість 

годин –150 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4,5 

самостійної роботи 

студента –5,5 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

бакалавр 

 

36 год. 4год. 

Практичні 

32 год. 4год           

Лабораторні  

- - 

Самостійна робота 

82 год. 142год. 

 

Індивідуальні завдання 

- – 

Контрольна робота 

–  

Вид контролю:  екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 45:55      для заочної форми навчання 5:95 

 



2Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Мета дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є пізнання таксаційних ознак, зв’язків і 

закономірностей у різних об’єктах обліку лісу, оволодіння принципами і 

методами лісової таксації. Методологією побудови лісо  таксаційних 

нормативів, передовою технологією лісо облікових робіт 

У результаті вивчення дисциплін студент повинен набути наступних 

компетентностей 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і 

характеризується  комплексністю  та відповідністю природних зональних умов. 

Загальні компетентності 

- Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; 

 -. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

Фахові компетентності  

- Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід 

ведення лісового господарства; 

- Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження; 

- Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання; 

- Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку 

на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно- 

довідкових матеріалів; 

- Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для  вирішення 

сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його 

виконання лісокультурних площах; 



- Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати 

лісові ресурси та продукцію; 

- Здатність вирішувати поставлені завдання та сприяти веденню мисливського 

господарства в лісовому фонді; 

- Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи; 

- Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної 

стійкості, ощадливого на екологічних засадах використання лісових ресурсів; 

 

1.4 Місце  дисципліни у освітній програмі 

Лісова таксація тісно пов’язана з багатьма дисциплінами. Наприклад, для 

вивчення ходу росту деревостанів і насаджень потрібно знати ботаніку, 

дендрологію і лісівництво; для характеристики умов місце виростання  

насаджень – ґрунтознавство; при обліку  площ    лісового і лісосічного фонду – 

геодезію. Також   ця дисципліна   пов’язана з товарознавством, ентомологією, 

фітопатологією та іншими   лісівничими   дисциплінами. 

Крім того .лісова  таксація являється основою для вивчення такої 

дисципліни, як  « Лісовпорядкування». Методи оцінки сбємів заготівлі 

дикорослих плодів і ягід, грибів та лікарської сировини ,які вивчає таксація, 

використовуються при вивченні дисципліни  «Недеревні ресурси лісу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.Вступ. 

Ліс як об’єкт вимірювання. Облік лісів. Обєкти і методи в лісовій таксації . 

Тема 2. Таксація зрубаних дерев. 

Основні частини дерева і таксаційні показники його стовбура. Способи 

визначення об’єму стовбура зрубаного дерева. Характеристика форми і 

повнодеревності стовбура. 

 

Змістовий модуль 2.Тема 1.Таксація ростучих дерев 

Вимірювання товщини і висоти дерева,що росте. Визначення об’єму 

стовбура дерева,що росте. 

        . 

Змістовий модуль 3. Тема 1.Таксація заготовлених матеріалів. 

Поняття про лісові сортименти. Круглі лісоматеріали. .Облік круглих 

лісоматеріалів. Таксація дров, 

 

 

Змістовий модуль 4.Тема 1. Лісотаксаційні ознаки насаджень. 

Поняття про насадження, їх склад і форму, поняття про елементи лісу 

.Середній діаметр і середня висота деревостану. Сума площ перетину, запас 

деревостану. 

 

Змістовий модуль 5. Тема 1.Морфолого-таксаційні ознаки насаджень. 

Вихід сортиментів. Клас товарності,вік насаджень. Яруси насаджень, 

повнота. 

 

Змістовий модуль 6. Тема 1.Таксація не деревної лісової продукції 



Перелік не деревної лісової продукції. Методи визначення запасів 

неднревної лісової продукції. 

 

Модуль 2. 

 

 

Змістовий модуль 7. Тема 1.Перелікова таксація насаджень. 

Методи наземної таксації лісового фонду 

Змістовий модуль 8. Тема 1. Вибіркова таксація насаджень. 

Постійні і тимчасові пробні площі. 

Змістовий модуль 9. Тема 1. Сортиментація запасу лісових насаджень. 

Сортиментні таблиці. Компютерні програми, Програма Вовчанського 

 

 

Змістовий модуль 10. Тема1.Таксація лісосічного фонду 

Таксація насаджень кварталу. Окомірна наземна таксація з використанням 

приладів аєрознімків, 

Змістовий модуль 11.Тема 1.Таксація приросту деревного стовбура 

Поняття про приріст дерева Способи визначення приросту. Види приросту. 

Змістовий модуль 12. Тема 1. Аналіз ходу росту деревного стовбура. 

Таблиці ходу росту деревного стовбура. 

Змістовий модуль 13. Тема 1.Динаміка лісових насаджень. 

Поняття про лісосічни фонд  і його облік. Відведення лісосік, їх розділення 

на ділянки,  виділи. 

Змістовий модуль 14. Тема 1. Таксація приросту запасу лісових масивів 

Види приросту насадження. Способи визначення приросту тнасадження. 

Тема 2. Перспективи вдосконалення лісооблікових робіт. 

Космічна зйомка. Застосування  комп’ютерних програм 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

Л Пр С.р.  л п С.р. . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Модуль 1 

 

Зм 1.Тема 1. Вступ 

Тема 2. Таксація 

зрубаних дерев 

14 4 4 7  13   13  

 

Зм 2.Тема 1. Таксація 

ростучих дерев 
16 4 4 7  13 2 2 9  

 

Зм 3.Тема 1. Таксація 

заготовлених 

лісоматеріалів 

15 2 2 7  13   13  

Зм4.Тема1 

.Лісотаксаційні 

ознаки насаджень 

15  4 2 7  13   13  

Зм5. Морфолого- 

таксаційні 

характеристики 

насаджень 

17 4 2 7  12   12  

. 

Зм 6. Таксація не 

деревної лісової 
12 2 2    6  12   11  



продукції 

Усього годин: 75 18 16 41  75 2 2 71  

Модуль 2. 

Зм 7. Перелікова 

таксація насаджень 
8 2 2 5  9 2 2 5  

Зм 8. Вибіркова 

таксація насаджень 
8 2 2 5  9   9  

 

Зм 9. Сортиментація 

запасу лісових 

насаджень. 

8 2 2 5  9   10  

Зм 10. Таксація 

лісосічного фонду. 
8 4 2 6  10   9  

Зм 11. Таксація 

приросту деревного 

стовбура. 

8 2 2 5  9   10  

Зм 12. Аналіз ходу 

росту деревного 

стовбура 

8 2 2 5  10   9  

Зм 13. Динаміка 

лісових насаджень 
     6 2 2 5  9   10  

Зм 14. таксація 

приросту запасу 

лісових масивів. 

8 2 2 5  10   9  

Усього годин : 75 18 16 41  75 2 2 71  

Разом по модулях 150 36 32 82  150 4 4 142  

 

 



5.Теми практичних занять 

 

 

Перелік тем практичнихробіт 

Назва теми та завдання Форма 

контро

лю 

Кількість 

годин 

денна заочна 

Тема 1. Вступ. 

Заняття 1.Таксаційні інструменти і прилади. 

Пр 2  

Тема 2. Таксаціязрубаних дерев.    

Заняття 1. Вивченнягеометрі ї 

поперечногоперерізудеревногостовбура. 

Заняття 2.  Поздовжній переріз деревного стовбура 

 

Ргр 

Ргр 

 

2 

2 

 

 
 

 
 

2 

. 

Заняття3. Визначення об’єму стовбура зрубаного 

дерева. 

Заняття4Таксація ділової та дровяної деревини. 

 

Рр. 

 

рр 

 

2 

 

2 

 

Тема 3.Таксація ростучих дерев. 

Заняття 1.Таксація показників форми і 

повнодеревності стовбура.Заняття2.Визначення 

об’єму стовбура ростучого дерева 

 

Рр 

Рр 

 

2 

2 

 

2 

 



Тема 4.  Таксаційнабудова деревостану. 

Заняття 1.Встановлення  

таксаційнихпоказниківдеревостану. 

 

рр 

 

2 

 
 

  

 

  

Тема 6.  Таксація не деревноїпродукції. 

Заняття 1.Використаннялісотаксаційних 

нормативно-довідниковихматеріалів. 

 

 

Рр 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2 

 

Тема 7. Визначення запасу деревостанів. 

Заняття 1.Визначення запасу деревостану за 

модельними деревами 

Заняття 2.Визначення запасу деревостану за 

сортиментнимитаблицями 

Заняття3..  Порівняннярезультатіввизначеннязапасів 

деревостану 

Заняття4.   Таксаційна характеристика деревостану. 

 

 

ргр 

рр 

 

рр 

 

рр 

 

 

 

 
 
 
 
4 
 
2 

 

 

2 

4 

 

 

Тема 8. Таксація приросту деревногостовбура.    



Заняття 1. 

Обчисленнярічнихвидівприростуокремого дерева. 

ргр  

 

 

Разом                                                                32          4 

 

6. Самостійна робота 

 

Змістсамостійноїроботи  студентів 

 

 

Перелік тем індивідуальнихзавдань 

К-сть 

годин 

Денна Заочна 

Модуль 1. 

Зм1.Твірна   деревного  стовбура та її 

математичнемоделювання 

1.  Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных 

вузов.-5-е изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- (с.23-30) 

 

 

 

5 

10 

2. Зм2Закономірностібудови деревногостовбура .           

Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е 

изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.-(с.27-34) 

 

 

 

5 

10 

3. Зм3Нормативи для таксації заготовленої  продукції 1. 

Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е 

изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.-   ( ст53-61) 

 ( 

 

 

5 

10 

4. Зм4Помилки   таксаційних   вимірювань   Анучин Н.П. 

Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е изд., доп. – 

М.: Лесн. пром-сть, 1982.- (с.43-50) 

 

 

5 

10 



5.  

 

   

6. Зм5Особливості   горизонтальної   структури  

деревостанів Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для 

лесных вузов.-5-е изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- 

 ( с.81-99) 

 

 

5 

6 

7. Зм6Визначення  об’єму  фітомаси дерева Анучин Н.П. 

Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е изд., доп. – 

М.: Лесн. пром-сть, 1982.- ( 

    ( ст 101-117) 

 

 

5 

10 

Модуль 2. 

8. Зм7.Вікова і просторова структура деревостанів  

Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е 

изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- 

 (  с. 121 135 ) 

 

 

 

5 

 

 

 

 

9 

9. Зм8  Способи  визначення сумм   площ  поперечних  

перерізів Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных 

вузов.-5-е изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- 

 ( с.141- 160) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

10. Зм9Застосування радіальних  функцій для 

вивченнярозміщення дерев на площі. Анучин Н.П. Лесная 

таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е изд., доп. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1982.- 

 (.с.180-197) 

 

 

5 

 

 

9 

   



11. Зм10.Вибіркові   методи  таксації   деревостанів  

Анучин Н.П. Лесная    таксация: Учебник для лесных вузов.-5-

е изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- 

  ( с.202- 222) 

5 10 

12. Зм11Проведення   сортиментацї    лісу за кордоном 

Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е 

изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- 

   (с.229-237) 

 

 

5 

9 

13. Зм12Ефективність 

14.  і точність   вибіркових   методів    таксації  лісу. 

Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е 

изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.- 

    ( с.251- 268) 

 

 

5 

10 

   

15. Зм13Спрощені   методи  визначення  прирості  

вдеревостану. Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для 

лесных вузов.-5-е изд., доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1982- (с.302- 

401) 
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Зм14Співвідношенн між відносними приростами за різними   

таксаційними  показниками насаджень Анучин Н.П. Лесная 

таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е изд., доп. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1982-  (с.405-414) 
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7. Індивідуальні заняття 

 

Провести окомірну таксацію лісового насадження в урочищі «Білогрудівка» 

В кВ.      вид.      площа             га. 

 

1. кв. 3 вид. 2. площа 16.0 га. 

2. кв. 1 вид. 1. площа 7,2 га 

3. кв. 1 вид. 3. площа 2.3 га 

4. кв. 1 вид. 7. площа 2.4 га 

5. кв. 1 вид. 9. площа 4.0 га 

6. кв. 2 вид. 2. площа 3.5 га 

7. кв. 2 вид. 7. площа 7.3 га 

8. кв. 2 вид. 8. площа 3.4 га 

9. кв. 2 вид. 9. площа 5.3 га 

10. кв. 2 вид. 14. площа 10.0 га 

11. кв. 4 вид. 1. площа 3.2 га 

12. кв. 4 вид. 5. площа 3.1 га 

13. кв. 4 вид. 6. площа 2.2 га 

14. кв. 4 вид. 7. площа 2.8га 

15. кв. 4 вид. 8. площа 5.7га 

16. кв. 4 вид. 9. площа 1.9га 

17. кв. 4 вид. 10 площа 2.7га 

18. кв. 5 вид. 3 площа 2.5га 

19. кв. 5 вид. 4 площа 2.6га 

20. кв. 5 вид. 5 площа 7.1га 

21. кв. 5 вид. 6 площа 4.5га 

22. кв. 5 вид. 8 площа 4.2га 

23. кв. 6 вид. 1 площа 10.7га 

24. кв. 6 вид. 2 площа 5.9га 

25. кв. 6 вид. 3 площа 2.0га 



26. кв. 6 вид. 8 площа 2.1га 

27. кв. 7 вид. 1 площа 1.9га 

28. кв. 7 вид. 4 площа 3.5га 

 

 

Студенту видається копія Плану лісових насаджень урочища 

«Білогрудівка»,згідно якого студент повинен самостійно відшукати в лісі згідно 

свого індивідуального завдання насадження в певному кварталі, виділі і 

провести його окомірну таксацію, визначивши всі таксаційні показники. 



Шкала оцінювання:національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, РГР, 

практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 



10 .Розподіл балів, які стримують студенти 

 

 

Вид  

роботи 

Поточне тестування Загальна 

сума 

балів 

Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

Т7 

 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

Поточний 

контроль 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

Самостійна 

робота 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Разом 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

 Екзамен 30 

 Всього балів 100 

 

 



10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним, 

дистанційним та проблемним методами навчання. 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією схем, відомостей і таблиць. На практичних 

заняттях розв’язуються завдання, наближені до реальних виробничих задач. 

Самостійна підготовка студентів з вивчення дисципліни передбачає 

виконання зазначених вище завдань самостійної роботи методом 

опрацювання базової, допоміжної навчальної та навчально-методичної 

літератури, виконання графічних, розрахункових, розрахунково-графічних 

робіт.  

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам надаються 

індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих питань, бесіди, 

дискусії. 

 

11.Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводяться 

в за допомогою оцінки  правильності та якості виконання поставлених 

завдань. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки звітів з 

самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань.  

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться за наступними критеріями (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті в усній формі.  

 

 

12. Методичне забезпечення 



 

Конспекти лекцій, методичні розробки для проведення практичних занять,  

навчальні посібники, нормативні документи,ілюстровані матеріали. 

1.А.А. Строчинський, С.М. Кашпар, О.Г. Моніта,. Методичні вказівки до 

лабораторних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Лісова 

таксація» для студентів Факультету лісового і садово – паркового 

господарства денної форми навчання. Спеціальність-7.09010303;8. 09010303 

«Лісове господарство» і «Садово-паркове господарство»/ Київ; НУБІП, 

2001.-63 ст. 

2.Лісова таксація. Робоча програма, контрольні запитання і зміст 

лабораторних робіт з дисципліни для самостійної роботи студентів заочного 

відділення спеціальності «Лісове господарство». 

Напрям підготовки – 6.090103 лісове і садово-паркове господарство/А.А. 

Строчинський, С.М.Кашпор, О.Г.Моніта, В.В. Миронюк, В.А. Свинчук- 

Київ-2010.-39 с. 

3. Програма і методичні вказівки для проведення навчальної практики  з 

дисципліни «Лісова таксація»: для студентів факультету лісового і садово- 

паркового господарства денної форми навчання за напрямом підготовки;- 

:6.090103 «Лісове і садово- паркове господарство», спеціальність - 

7.09010303; 8.09010303; «Садово- паркове господарства»;/Шпак В.П. .Умань: 

УНУС, 2011 -17 с 

4 Лісова таксація. Робочий зошит для практичних занять; для студентів 

факультету лісового і садово-паркового господарства денної та заочної 

форми навчання за напрямом підготовки: 6.090103 «Лісове і садово- паркове 

господарство», спеціальність-7.09010303; 8.09010303; «Садово- паркове 

господарства»;/ Морозюк О. В. Умань: УНУС, 2008-37 с. 

 

13. Навчальна практика 

 



        Навчальна практика проводиться з метою оволодіння студентами 

сучасними методами і формами організації праці , узагальнення та 

вдосконалення знань, одержаних ними у навчальному процесі, оволодіння 

професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної 

трудової діяльності, виховання потреби систематично оновлювати свої 

знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.  

      Відповідно з учбовим планом, який затверджено Вченою радою 

факультету лісового і садово- паркового господарства, навчальну практику 

лісової таксації проходять студенти 3 курсу спеціальності 6.090103 «Лісове і 

садово-паркове господарство» денної форми навчання. 

    Всі види   лісотаксаційних робіт в період навчальної практики проводяться 

бригадою студентів в складі 4-6 осіб. Студенти набувають практичних 

навиків в оформленні планово- картографічних матеріалів, опановують 

техніку використання довідкових даних. 

          Виконані завдання з практики оформляються у формі звіту бригади з 

подальшим його захистом. 

          Всі завдання виробничої  практики містять елементи НДР. 
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14. Інформаційні ресурси 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Лісова таксація»  
     URL http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4621 

      2. Методичні рекомендації з дисципліни  «Лісова таксація» 

            http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2546 

      3. Методичні рекомендації з дисципліни  «Лісова таксація» 

            https://pandia.ru/text/79/500/40512.php 

 


