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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 

– 5,0 

 

20 аграрні науки та 

продовольство 

(шифр і назва) 

Обов’язкова  

Модулів – 2  

 

Спеціальність: 

206 садово – паркове 

господарство 

(шифр і назва) 

 

Рік підготовки: 

3-й 5-й 

Змістових  

модулів – 3 
Семестр 

 
Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
6-й 9-й 

Загальна кількість 

годин – 150 Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,5 

самостійної 

роботи студента – 

4 

Освітній рівень 

 

 бакалавр 

 

30 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

88 год. 140 год. 

Навчальна практика 

 год. год. 

Індивідуальні завдання : 
           

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 57 : 43; 

для заочної форми навчання –– 15 : 85; 
 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

        Мета вивчення дисципліни – формування в студентів знань з таксації 

компонентів ландшафту, які є технічною основою парковпорядкування об’єктів 

зеленого будівництва.  

Завдання ландшафтної таксації полягає в отриманні студентами базових 

знань даної дисципліни з метою використання їх в практичній діяльності під 

час проведення інвентаризації компонентів ландшафту на досліджуваних та 

озеленювальних об’єктах озеленення. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 - основні відомості про ландшафтну таксацію та лісопарковпорядкування; 

 - об’єкти ландшафтної таксації; 

 - теоретичні основи і методику проведення польових і камеральних робіт у 

кожному об’єкті; 

- зміст діючих нормативів з лісопарковпорядкування; 

- методи розробки нормативно-довідкових матеріалів; 

- особливості використання матеріалів аерофотозйомки для ландшафтної 

таксації. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- користуватися  вимірювальними приладами та інструментами; 

- володіти термінологією і класифікацією таксаційних показників; 

- практично оцінювати таксаційні показники лісопаркового ландшафту; 

- володіти основними положеннями лісовпоряджувальної інструкції; 

- складати ландшафтно-таксаційні описи та картографічні матеріали на основі 

використання матеріалів дистанційного зондування земної поверхні. 

   Інтегральна компетентність  

     Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі  та  практичні  проблеми  

професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин,  

фітодизайні  та  флористиці, проектування, створення та експлуатації об’єктів 

садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-

паркового  будівництва  та  екології  і характеризується  комплексністю  та 

невизначеністю умов. 

   Загальні компетентності 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- навички здійснення безпечної діяльності;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

- уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



         Фахові компетентності  

- здатність застосовувати інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-

паркового господарства;  

- здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-паркового 

господарства; 

- здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень.  

       Місце дисципліни у навчальному процесі 

Для успішного засвоєння матеріалу по ландшафтній таксації необхідні 

знання ряду інших дисциплін. Дисциплінами, вивчення яких забезпечує 

ландшафтну таксацію є вища математика, геодезія, ботаніка, ґрунтознавство, 

лісівництво, біометрія. Дисциплінами, вивчення яких забезпечується 

ландшафтною таксацією є інвентаризація садово-паркових об’єктів, 

рекреаційне лісівництво, ландшафтна архітектура, садово-паркове будівництво, 

озеленення населених місць, природно-заповідна справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Методи і обєкти ландшафтної таксації. 

     Тема 1. Предмет, основний зміст і задачі курсу. Основні досягнення 

лісотаксаційної науки в XIX столітті. Активізація лісотаксаційних досліджень 

на початку XX століття. Радянський період у розвитку лісової таксації. Внесок 

української школи таксаторів-лісівників. Сучасний стан лісотаксаційної науки 

та практики. Роль та значення ландшафтної таксації в умовах вітчизняного 

лісопаркового господарства. Загальні методи ландшафтної таксації.  

     Тема 2. Таксація об’єму зрубаного дерева. 

Форма поперечного та повздовжнього перерізу деревних стовбурів. Фізичні 

способи визначення об’єму деревини. Теоретичні основи стереометричних 

методів. Прості та секційні формули для визначення об’єму деревних стовбурів 

та їх частин. Оцінка точності різних методів, їх середньоквадратичні та 

систематичні помилки, практичне застосування методів. 

     Тема 3. Таксація об’єму стовбура ростучого дерева. 

Особливості визначення об’єму стовбура ростучого дерева. Характеристика 

форми деревного стовбура. Поняття про збіг. Коефіцієнти та класи форми. 

Закономірності, їх зміни. Видові числа, їх теоретичне та практичне значення. 

Взаємозв’язок видових чисел і коефіцієнтів форми з іншими таксаційними 

ознаками дерев. Таблиці видових чисел М.Є. Ткаченка. Сучасні моделі видових 

чисел. Системний підхід до оцінки показників, форми та повнодеревності 

стовбурів. Методи та наближені формули визначення об’єму стовбура ростучих 

дерева. Точність різних методів визначення об’єму ростучих дерев. 

Розрахункова оцінка точності об’єму стовбура за відомою точністю визначення 

висоти, діаметра та видового числа. 

     Тема 4. Таксація деревної продукції. Основні лісівничо-таксційні ознаки 

насадження. 

Класифікація деревної продукції. Таксація круглих лісоматеріалів. Визначення 

об’єму круглих лісоматеріалів стереометричними методами, їх точність. 

Наближені формули для визначення об’єму круглих лісоматеріалів. Ваговий 

спосіб обліку круглих лісоматеріалів, густина деревини основних деревних 

порід. Особливості таксації круглих лісоматеріалів, які одержують з верхівкової 

частини стовбура. Способи визначення об’єму пнів, коренів. Таксація 

оброблених лісоматеріалів. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Методи визначення запасу деревостану 

     Тема 1. Визначення деревного запасу деревостану. 

Класифікація методів визначення запасу. Методи визначення запасу за даними 

перелічувальної таксації з рубкою модельних дерев. Суцільний та вибірковий 

переліки дерев. Ступені товщини. Якісні категорії стовбурів. Поняття про 

модельні дерева, правила їх відбору. Визначення запасу за середньою моделлю. 



Спосіб пропорціонального ступінчастого представництва. Визначення запасу за 

таблицями та наближеними формулами. Точність визначення запасу різними 

методами. 

     Тема 2. Визначення запасу деревостану за сортиментними таблицями.  

Матеріально-грошова оцінка лісосіки. 

Використання таблиць ходу росту і стандартних таблиць для визначення запасу 

насаджень. Окомірно-вимірювальні методи визначення віку, середньої висоти, 

діаметра і повноти деревостану. Використання закономірностей таксаційної 

будови насаджень на практиці для визначення середніх значень таксаційних 

показників деревостану. Основні формули для визначення запасу насаджень: 

М.П. Анучина, К.Є. Нікітіна, М.В. Третьякова. Виведення наближених формул  

для визначення запасу насаджень. 

     Тема 3. Метод складання таблиць ходу росту насаджень. 

Методика опрацювання нормативів об’єму і розмірно-якісної структури 

деревини, товарних таблиць. Моделювання динаміки товарності насаджень. 

Таблиці ходу росту насаджень. Класифікація таблиць ( загальні та місцеві, 

таблиці ходу росту нормальних, модальних, оптимальних деревостанів, таблиці 

для різних рівнів продуктивності). Методи складання таблиць ходу росту. 

Сучасні погляди на моделювання росту та продуктивності деревостанів.  

     Тема 4. Ландшафтна таксація насаджень. 

Господарська організація території, зайнятої зеленими насадженнями міста. 

Виробничі дільниці та інші господарські одиниці. Організація умовних 

кварталів. Тири зелених насаджень за їх цільовим призначенням. 

Інвентаризація та інструментальна зйомка масивів зелених насаджень, скверів, 

лісопарків та окремих композиційних вузлів, що мають компактну організацію. 

Таксація бульварів та вуличних посадок. Документація до звітів про результати 

інвентаризації зелених насаджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п інд 
с.

р. 
л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ. Методологічні основи, методи і об’єкти 

ландшафтної таксації. Основи ландшафтно-таксаційних вимірювань 

Тема 1. Вступ. 

Короткий історичний 

нарис виникнення і 

становлення 

дисципліни. 

16 2 4  10 20    20 

Тема 2. Таксація 

об’єму зрубаного 

дерева. 

14 4 4  6 16  2  14 

Тема 3. Таксація 

об’єму стовбура 

ростучого дерева. 

20 4 4  12 18 2   16 

Тема 4. Таксація 

деревної продукції. 

Основні лісівничо-

таксційні  ознаки 

насадження 

18 4 4  10 34  2  32 

Разом за змістовним 

модулем 1 
68 14 16  38 88 2 4  82 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Методи визначення запасу деревостану 

Тема 1. Визначення 

деревного запасу 

деревостану 

16 4 4  8 10    10 

Тема 2. Визначення 

запасу деревостану за 

сортиментними 

таблицями.  

Матеріально-грошова 

оцінка лісосіки. 

18 4 4  12 16    16 

Тема 3. Метод 

складання таблиць 

ходу росту насаджень 

24 4 2  14 16    16 

Тема 4. Ландшафтна       24 4 4  16 20 2 2  16 



таксація насаджень 

Разом за змістовним 

модулем 2 
80 16 16  50 62 2 2  58 

Усього годин 150 30 32  88 150 4 6  140 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 

ЗМ 1. Вивчення геометрії поперечного перерізу 

деревного стовбура. Розрахунок площі поперечного 

перерізу деревного стовбура.  

2  

2. 

ЗМ 1. Поздовжній переріз деревного стовбура. 

Побудова поздовжнього перерізу деревного 

стовбура. 

2  

3. ЗМ1. Визначення об’єму стовбура зрубаного дерева  4 2 

3. 
ЗМ1. Таксація ділової та дров’яної продукції. 

Обчислення об’єму сортиментів. 
4  

4. 
ЗМ1. Обчислення показників форми та 

повнодеревності стовбура 
4 2 

5. ЗМ1. Таксація об’єму стовбура дерева, що росте. 4  

6. 
ЗМ2. Обчислення середніх таксаційних показників 

рекреаційного насадження. Побудова кривої висот. 
4  

7. ЗМ2. Обчислення запасу рекреаційного насадження. 2 2 

8. ЗМ2. Визначення приросту деревостану 4  

9. 
ЗМ2. Таксаційно-ландшафтна характеристика 

рекреаційного насадження. 
2  

 Разом 32 6 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Історія розвитку ландшафтної таксації 6 12 

2. 
Значення ландшафтної таксації у вивченні природи 

лісу 
10 20 

3. Особливості таксації рекреаційних насаджень 4 19 

4. Основні ландшафтно-таксаційні показники 16 18 



рекреаційних насаджень і методи їх визначення 

5. Таксаційна будова рекреаційних насаджень 10 22 

6. Інвентаризація лісів рекреаційного призначення 18 20 

7. 
Особливості використання матеріалів 

аерофотозйомки для ландшафтної таксації 
18 19 

 Разом 88 140 

 

7. Індивідуальні завдання 

До індивідуальної роботи студентів відноситься науково-дослідна робота 

за темою дослідження або написання аналітичного реферату з наступних тем: 

 

1. Форма поперечного та поздовжнього перерізів деревних стовбурів. 

2. Теоретичні основи стереометричних методів, прості та секційні формули для 

визначення об’єму. 

3. Таксаційні показники стовбурів ростучих дерев. 

4. Коефіцієнти, класи форми, видові числа, закономірності, їх зміни. 

5. Наближені формули визначення об’єму стовбура ростучого дерева. 

6. Класифікація методів визначення запасу. 

7. Визначення запасу за даними перелікової таксації. 

8. Техніка переліку дерев. Якісні категорії дерев. 

9. Визначення запасу за середньою моделлю. 

10. Спосіб пропорційно-ступінчатого представництва. 

11. Визначення запасу за таблицями та наближеними формулами. 

12. Таксація сортиментної та товарної структури. 

13. Поняття приросту та його класифікація для окремих дерев. 

14. Способи визначення приросту на ростучому та зрубаному дереві. 

15. Термінологія та класифікація приросту деревостану, методи його 

визначення. 

16. Категорії земель лісового фонду. 

17. Підстави для розмежування таксаційних та ландшафтних виділів. 

18. Методи таксації рекреаційних лісів. 

19. Технологія таксації за ходовими лініями. 

20. Основні польові документи. 

21. Особливості використання матеріалів аерофотозйомки для ландшафтної 

таксації. 

22. Господарська секція. 

23. Стиглість лісу. 

24. Методи лісовпорядкування, які застосовуються у рекреаційно-оздоровчих 

лісах. 

25. Принцип лісопарковпорядкування за методами класу віку. 

26. Принцип лісопарковпорядкування за ділянковим методом. 

27. Оцінка якості природного відновлення лісу. 

28. Види лісовпорядкувальних робіт. 

29. Підготовчі роботи до лісоінвентаризації. 



30. Лісові знімальні роботи. 

31. Методи таксації, які використовуються під час лісоінвентаризації. 

32. Тренувальні пробні площі. 

33. Основні рекреаційні показники ландшафтних ділянок. 

34. Особливості інвентаризації лісів рекреаційного призначення. 

35. Структура ВО «Укрдержліспроект».  

36. Нормативно-законодавча база інвентаризації зелених насаджень населених 

пунктів. 

37. Система огляду зелених насаджень. 

38. Ведення реєстру зелених насаджень. 

39. Система моніторингу зелених насаджень у населених пунктах. 

40. Групи пило-газо-димостійкості дерево-чагарникових порід і їх видовий 

склад. 

41. Вплив приміських лісів на повітряний басейн міста. 

42. Функціональне призначення приміських лісів. 

43. Класичне лісівництво у лісах зелених зон. 

44. Поняття про рекреаційне навантаження. 

45. Зміна живого надґрунтового покриву під впливом рекреації. 

46. Вплив рекреації на грунт. 

47. Деградація деревостанів під дією рекреації. 

48. Основні заходи, що підвищують стійкість рекреаційних лісів. 

49. Рекреаційні об’єкти зеленої зони міста, їх класифікація. 

50. Рубки формування ландшафтів. 

51. Метод рубок формування, його особливості. 

52. Прийоми ландшафтного поліпшення лісопаркових ландшафтів. 

53. Способи рубок формування. 

54. Особливості господарського поділу лісового фонду України. 

55. Категорії захисності лісів, їх призначення. 

56. Господарські категорії адміністративно-господарського поділу лісового 

фонду України. 

57. Господарські категорії організаційно-господарського поділу лісового фонду 

України. 

58. Системи організації  лісового та садово-паркового господарства 

59. Особливості ведення господарства в різних системах його організації. 

60. Форми лісового та садово-паркового господарства, їх класифікація. 

 

8. 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. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводяться в 

за допомогою оцінки  правильності та якості виконання поставлених завдань. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки завдань 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 екзамені.  

 
 

9. Методи контролю 

 

Для оцінювання знань під час вивчення дисципліни «Ландшафтна 

таксація» застосовується модульно-трансферна система оцінювання ЕСТS за 

100-бальною (рейтинговою) системою та національною 4-х бальною. Після 

завершення вивчення навчального матеріалу в межах кожного змістовного 

модуля проводиться письмовий контроль у вигляді тесту. Хід виконання 

завдань систематично контролюється викладачем під час занять. Формою 

контролю засвоєння даної дисципліни є екзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Навчальна дисципліна передбачає  екзамен, де нижче описано критерії та 

шкала оцінювання знань і умінь студентів, розподіл балів, що присвоюються 

студентами за різні види робіт (для екзамену – 70 балів протягом семестру, 30 – 

за підсумковою атестацією (екзамен). 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
30 100 

Т1 Т2 Т3 Т4   Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
7 8 9 6 6 9 8 9 8 

 

Т1,Т2…Т9 – теми змістовних модулів 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методичне забезпечення 

 

Конспекти лекцій, методичні розробки до проведення практичних занять, 

навчальні посібники, нормативні документи, ілюстративні матеріали, 

природний матеріал. 

 

 

1. Тисячний О.П. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з 

дисципліни «Ландшафтна таксація» для студентів факультету лісового і 

садово-паркового господарства денної і заочної форми навчання 

спеціальності 206 «Садово – паркове господарство» / О.П. Тисячний. – 

Умань: УНУС, 2019. – 32 с. 
 

2. Тисячний О.П. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Ландшафтна таксація» для студентів факультету лісового і 

садово-паркового господарства заочної форми навчання спеціальності 206 

«Садово – паркове господарство»  / О.П. Тисячний. – Умань: УНУС, 2019. – 

12 с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендована література 

 

Базова 

 
1. Анучин Н. П. Лесная таксация / Анучин Н. П. – М. : Лесн. пром-сть, 1984. – 

562 с. 

2. Гальперин И. М. Ландшафтная таксация лесопарковых насаждений / 

И. М. Гальперин, А. А. Николин. – Свердловск, 1971. – 90 с. 

3. Ландшафтная таксация и формирование насаждений пригородных зон / 

В. С. Моисеев, Н. М. Тюльпанов, Л. Н. Яновский и др. – Л. : Стройиздат, 

1977. – 224 с. 

4. Методика визначення показників рекреаційної характеристики земель. – 

Ірпінь : Укрдержліспроект, 2000. – 18 с. 

Допоміжна 

 

5. Антанайтис В. В. Прирост леса / В. В. Антанайтис, В. В. Загреев. – М. : 

Лесн. пром-сть, 1981. – 200 с. 

6. Захаров В. К. Лесная таксация / Захаров В. К. – М. : Лесн. пром-сть, 1967. – 

406 с . 

7. Зеленський М. Н. Оцінка рекреаційної придатності курортних лісів : метод. 

вказ. / Зеленський М. Н. – Львів : ЛЛТІ, 1984. – 42 с. 

8. Марков В. А. Применение аэрофотоснимков при устройстве 

рекреационных лесов / Марков В. А. – М., 1984. – 8 с. 

9. Никитин К. Е. Теория определения объемов древесных стволов : учеб. 

пособ. / Никитин К. Е. – К. : УСХА, 1979. – 52 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Ландшафтна таксація»  

     URL http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4621 

      2. Методичні рекомендації з дисципліни  «Ландшафтна таксація» 

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

      3. Методичні рекомендації з дисципліни  «Ландшафтна таксація» 

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

 


