
На ІІ етапі олімпіади студенти будуть 

розв’язувати тестові завдання із таких 

дисциплін: «Лісівництво» (загальне, включає 

«Лісознавство» і власне «Лісівництво»), 

«Лісова таксація», «Озеленення населених 

місць», «Лісові культури» і «Дендрологія». 

Загальна кількість тестових завдань – 100 (по 

кожній дисципліні – 20). Кожна правильна 

відповідь оцінюється 1 балом. 

 

ІІІ етап (практичний) передбачає проведення у 

лісі окомірної таксації окремого ростучого 

дерева і двох насаджень кожним учасником 

олімпіади.  

При таксації дерева, що росте (максимум 30 

балів), необхідно визначити у межах заданих 

допустимих  відхилень наступні показники:  

 

 порода,  

 вік,  

 діаметр,  

 висота, 

 об’єм. 

 

При таксації лісових насаджень (максимум 70 

балів) для обох деревостанів необхідно у межах 

зазначених допустимих відхилень встановити 

такі показники: склад, середній вік, середню 

висоту і середній діаметр основного елементу 

лісу, відсоток ділових дерев, повноту, запас, 

походження, клас бонітету, тип лісу, підріст, 

підлісок, живий надґрунтовий покрив. 

За встановлення зазначених таксаційних 

показників нараховується визначена кількість 

балів. У разі помилки при визначенні 

таксаційного показника понад встановлене 

максимально допустиме відхилення з учасників 

олімпіади знімаються штрафні бали.  

 

Оргкомітет олімпіади: 

 
Скидан О.В. – голова оргкомітету, ректор ЖНАЕУ;  

Турко В.М. – декан факультету лісового 

господарства, заступник голови оргкомітету; 

Курінський А.Б. – начальник Житомирського 

ОУЛМГ (за згодою);  

Карчевський Р.А. – директор ДП «Житомирське ЛГ» 

(за згодою); 

Поліщук О.Є. – доцент кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування, секретар оргкомітету; 

Вишневський А.В. – доцент кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування;  

Сірук Ю.В. – завідувач кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування;  

Климчук О.О. – доцент кафедри загального 

лісівництва;  

Кратюк О.Л. – доцент кафедри експлуатації лісових 

ресурсів; 

 Власюк В.П. – доцент кафедри експлуатації лісових 

ресурсів; 

 Бездітко Л.В. – доцент кафедри екології лісу та 

безпеки життєдіяльності; 

 Марков Ф.Ф. – ст. викладач кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування; 

 Пазич В.М. – ст. викладач кафедри екології лісу та 

безпеки життєдіяльності; 

 Іванюк Т.М. –доцент кафедри експлуатації лісових 

ресурсів. 
 

Адреси для контактів: 

10008, Україна, м. Житомир,  

вул. Пушкінська 55, ЖНАЕУ 

Факультет лісового господарства 
доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування 

Поліщук Олег Євгенійович 

Тел. 098-686-44-14, 067-273-94-72 

e-mail: lesfakjnaeu@gmail.com 
 

Транспортне сполучення 

Дістатися до навчального корпусу 

факультету лісового господарства ЖНАЕУ  

з автовокзалу можна на маршрутному таксі 

№58 до зупинки «Обласна лікарня» 

 

Міністерство освіти і науки України 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»  

(напрям підготовки  

«Лісове і садово-паркове господарство») 

 

 

22–24 травня 2019 року 

м. Житомир 



Шановні колеги! 

Згідно з наказом МОН України від 

28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади» 

Житомирський національний агроекологічний 

університет 22–24 травня проводить ІІ етап  

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Лісове господарство» серед 

студентів вищих навчальних закладів. 

Для участі у олімпіаді запрошуються три 

переможці І етапу та науково-педагогічний 

працівник для роботи в журі від вашого 

навчального закладу. 

Учасники олімпіади під час її проведення 

будуть забезпечені житлом у гуртожитках 

університету (вартість буде узгоджено 

додатково). Проїзд, проживання та харчування 

учасників олімпіади – за рахунок вашого 

навчального закладу. Учасники обов’язково 

повинні мати з собою паспорт і студентський 

квиток. 

Місце проведення олімпіади: навчальний 

корпус факультету лісового господарства 

ЖНАЕУ та навчальна база на філії факультету 

ДП «Житомирське ЛГ». 

Просимо до 1 березня 2019 року надіслати 

скановані копії анкет, а також заявку на участь 

(зразок додається) на кожного учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Лісове господарство» на ел. 

адресу lesfakjnaeu@gmail.com  

Після підтвердження участі в олімпіаді 

учасникам буде розіслано перелік конкурсів, 

орієнтовні завдання та методика їх оцінювання.  

 

Орієнтовна програма проведення 

олімпіади 

Середа, 22.05.19 р. 

До 1000 – Приїзд та реєстрація учасників. 

10 00 –10 30 – Сніданок. 

10 30 –11 00 –Відкриття олімпіади. 

11 00–14 00 –І етап (визначення зразків). 

14 00 –14 30 – Обід. 

1500 – 1800  – Зустрічі за інтересами, екскурсії .  

Четвер,  23.05.19 р. 

9 00 –9 30 – Сніданок. 

930–1200  – ІІ етап (вирішення тестових 

завдань). 

12 00 –13 00 – Обід. 

13 00– 1600 – ІІІ етап (змагання з лісової 

таксації). 

1600 – 1800 –  Зустрічі за інтересами, екскурсії. 

П’ятниця, 24.05.19 р. 

9 00 – 9 30 – Сніданок. 

1030–1200 –

Підведення підсумків, нагородження  

переможців, закриття олімпіади. 

12 00 –13 00  – Обід. 

1400 – 1600 – Зустрічі за інтересами, від’їзд 

учасників олімпіади. 

 

Оцінювання на всіх етапах буде 

виконуватися за бальною системою, 

розробленою оргкомітетом.  

Учасники для проходження третього 

етапу олімпіади (змагання з лісової 

таксації) повинні мати відповідний одяг 

та взуття. 

Завдання і критерії оцінювання 

№ етапу Зміст 

Maкс. 

к-ть 

балів 

І 

Визначення 

зразків 

Пагони в безлистому 

стані 5екз. (20 балів) 

100 

Пагони в облистяному 

стані 5екз. (20 балів) 

Пагони голонасінних 

порід 5екз. (20 балів) 

Зразки деревини 5екз.  

(20 балів) 

Насіння дерев та кущів 

5 екз. (20 балів) 

ІІ 

Вирішення 

тестових 

завдань 

Лісівництво 

100 

Лісова таксація 

Озеленення нас. місць 

Лісові культури 

Дендрологія 

ІІ 

Змагання  

з лісової 

таксації 

Таксація окремого 

ростучого дерева  

(30 балів) 

100 

Таксація лісового 

насадження №1 

(35 балів) 

Таксація лісового 

насадження №2 

(35 балів) 

Разом 300 

На І етапі олімпіади кожному учаснику буде 

запропоновано 25 зазначених вище зразків. 

Правильно визначений зразок оцінюється            

4 балами – вірно вказана українська і латинська 

назва роду і виду, наприклад: Липа (1 бал) 

серцелиста (1 бал), Tilia (1 бал) cordata (1 бал). 

mailto:lesfakjnaeu@gmail.com

