
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«Лісова таксація» 

 

1. Профіль дисципліни 

 
 

 

 

 

 
Кафедра таксації лісу та 

лісовпорядкування 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство 

Кількість кредитів – 7 

Загальна кількість годин – 210 

Рік підготовки, семестр – 3-й рік; 6-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 

Викладач (-і) 
к.с-г.н., доцент Вишневський А. В.,  

к.с-г.н., доцент Турко В.М. 

Профайл викладача(-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-tll/m-sklad-tll/m-vishnevskij-anatolij-vasilovich 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-tll/m-sklad-tll/m-turko-vasil-mikolajovich 

Контактна інформація 

Вишневський А. В. 

моб. тел. +38-097-158-83-05 

e-mail: vishnev.tolik@ukr.net 

Турко М.В. 

моб. тел. +38-067-273-94-72 

e-mail: turkovas@icloud.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=648 

Консультації 

Вишневський А. В., Турко В.М. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

16.00 до 18.00 

Турко В.М. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

10.00 до 12.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

 
 «Лісова таксація» є дисципліною обов’язкової компоненти навчального плану  

циклу дисциплін загальної підготовки, яка забезпечує підготовку фахівців спеціальності 

205 «Лісове господарство». Основним завданням дисципліни є створення базових знань, 

що пов’язані з пізнанням таксаційних ознак, зв’язків та закономірностей у різних 
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об’єктах обліку лісу, оволодінням принципами і методами лісової таксації, 

методологією побудови лісотаксаційних нормативів та передовою технологією 

лісовпорядних робіт. 

Завдання дисципліни полягає у забезпечені майбутніх спеціалістів лісового 

господарства,для їх подальшої успішної виробничої діяльності, навичками та 

досвідом в користуванні таксаційними методами вивчення природи лісу, способами 

обліку лісових ресурсів і матеріалами лісоінвентаризаційних робіт. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка бакалаврів лісового 

господарства в галузі лісооблікових робіт. Мета дисципліни полягає в пізнанні 

таксаційних ознак, зв’язків та закономірностей у різних об’єктах обліку лісу, 

оволодіння принципами і методами лісової таксації, оволодіння методологією 

побудови лісотаксаційних нормативів, оволодіння передовою технологією 

лісооблікових робіт. 

Лісова таксація є одним з провідних предметів професійної підготовки спеціалістів 

для лісового господарства. Знання лісової таксації необхідні фахівцям лісогосподарського 

профілю, котрі працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, 

лісничому, інженерам державних підприємств лісового господарства, лісових культур, 

охорони та захисту лісу, працівникам спеціалізованих підприємств лісозахисту та 

працівникам лісовпорядкувальних експедицій.  

 

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна  

Інтегральна 

компетентність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

ІТН. 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. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

 

СК 2. Здатність проводити лісівничі 

вимірювання та дослідження. 

СК 4. Здатність аналізувати стан дерев, 

лісостанів, особливості їх росту і 

розвитку на основі вивчення дослідних 

даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів. 

. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 56 10 

Практичні / лабораторні 56 12 

Самостійна робота 98 188 



5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни «Лісова таксація»: очний, за умов карантину – 

змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання 

через систему Moodle), дистанційний. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Таксація зрубаних дерев і лісопродукції  

1 Т1 Вступ до дисципліни. Методи, способи та об’єкти лісової 

таксації 

5 1 

2 Т2 Геометрія поперечного та поздовжнього перерізів 

деревного стовбура  

6 1 

3 Т3 Таксація об’єму стовбура зрубаного дерева  6 1 

4 Т4 Таксація заготовлених лісоматеріалів 5 1 

5 Т5 Таксація недеревної продукції лісу 6 1 

Модуль 2. Таксація дерев, що ростуть та їхніх сукупностей  

6 Т6 Сучасне інструментальне забезпечення лісотаксаційних 

вимірювань  

5 1 

7 Т7 Таксація об’єму стовбурів дерев, які ростуть  6 1 

8 Т8 Методи розробки нормативів об'єму деревних стовбурів  5 1 

9 Т9 Основні лісівничо-таксаційні показники насаджень  6 1 

10 Т10 Таксаційна будова лісових насаджень  

 

6 2 

Модуль 3. Таксація запасу лісових насаджень  

11 Т11 Методи визначення запасу насаджень із рубкою 

модельних дерев  

5 1 

12 Т12 Таксація лісосічного фонду. Матеріально-грошова оцінка 

лісосік  

6 1 

13 Т13 Вимірювальні методи визначення запасу насаджень  6 1 

14 Т14 Методи вибіркової таксації  5 1 

15 Т15 Таксація лісових масивів  6 1 

Модуль 4. Таксація деревного приросту 

16 Т16 Таксація приросту окремого дерева  5 1 

17 Т17 Таксація приросту деревостану  6 1 

18 Т18 Основні положення методики аналізу ходу росту деревного 

стовбура  
5 1 

19 Т19 Методика розробки нормативів динаміки лісових 

насаджень  
6 2 

20 Т20 Дистанційні методи таксації лісів  6 1 

Разом: 112 22 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/іспит – 60/40 

Вага кожної активності здобувача 

вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 1 бал. Практичні – 3 бали за 1 

заняття. Самостійна робота  – 0,5 бали за 1 питання, 

Модульна контрольна робота 1 бал за 1 питання, 



Індивідуальні завдання (реферат) – до 5 балів 

Вимоги до курсової роботи 

(проєкту) 
– 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 
60 балів 

Критерії оцінювання іспит за 100-бальною шкалою  
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто 
він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 

 
Знання лісової фітопатології необхідні фахівцям лісогосподарського профілю, 

котрі працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, лісничому, 

інженерам держлісгоспів (лісового господарства, лісових культур, охорони та захисту 

лісу), працівникам спеціалізованих підприємств лісозахисту та працівникам 

лісовпорядкувальних експедицій. 

 

Програмні результати навчання 

.  

РН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахування екологічних, технічних та технологічних 

можливостей. 

 РН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, 

знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

РН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази.  

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев,  деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової 

бази і робити аргументовані висновки. 

7. Пререквізити 

 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із лісівництва, 

лісознавства, лісових культур, лісовпорядкування, ГІС у лісовому господарстві, біометрії. 
 

8. Політики дисципліни 
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі). Списування під час здачі тестів модулів та 

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

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку.  
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 



Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Передбачено використання 

дистанційної платформи Moodle, виконання тестових завдань у Google Forms. 

 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Основна 

1. Анучин Н.П. Лесная таксация. – М.; Лесн. пром-сть, 1984. – 562 с.  

2. Генсирук С. А., Нижник М. С., Возняк Р. Р. Рекреационное использование лесов. 

К.: Урожай, 1987. – 248 с.  

3. Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. Лісовпорядкування. – К.: Арістей, 2005. – 380 

с.  

4. Гром М.М. Лісова таксація : підручник. Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – Львів : 

Вид-во НЛТУ України, 2007. – 416 с.  

5. Гром М.М. Лісова таксація : підручник. Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – Львів : 

Вид-во НЛТУ України, 2007. – 416 с.  

6. Довідник з агролісомеліорації. – К. : Урожай, 1988. – 286 с.  

7. Довідник з лісового фонду України за матеріалами державного обліку лісів 

станом на 01.01.2011року. – Ірпінь. – 2012. – 130 с.  

8. 3ахаров В.К. Лесная таксация. М. : Лесн. пром-сть, 1967. – 406 с.  

9.Інструктивні вимоги з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових 

насаджень. – К. : 2004. – 77 с.  

10. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Ч. 1. Польові роботи. – 

Ірпінь, 2006. – 75 с.  

 

Додаткова  

 

11.Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного 

обліку лісів : наказ Міністерства лісового господарства України, 23 листопада 1995 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0422-95. – 

Заголовок з екрану.  

12.Козьяков С.Н. Иструктивно-методические указания по проведению таксации 

ресурсов недревесного растительного сырья при лесоустройстве. К.: Украинское 

лесоустроительное предприятие, 1982. – 31 с.  

13.Лісове господарство України. – К.: Вид-во Державного агенства лісових 

ресурсів України, 2014. – 17 с.  

14.Лісовий кодекс України [iз змінами, внесеними згідно із Законом № 1483- VI 

(1483-17 ), 9 черв. 2009] // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – С. 684.  

15. Лісотаксаційний довідник / [за ред. С.М. Кашпора, А.А. Строчинського]. – К. : 

Издательский дом Виниченко, 2013. – 496 с.  

16.Методика визначення показників рекреаційної характеристики земель / ВО 

«Укрдержліспроект». Ірпінь, 2000. – 23 с.  

17. Методика определения запасов лекарственных растений. – М.: 

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству, 1986. – 51 с.  

18.Національна інвентаризація лісів України: проблеми, виклики, перспективи / М. 

Ю. Попков, В. Ф. Сторожук, У. Содерберг, І. Ф. Букша. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.lesovod.org.ua/node/1803. – Заголовок з екрану.  

19. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних 

порід України / П.І. Лакида та інші. – К. : Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2011. – 192 с.  

20. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – 

К. : Урожай, 1987. – 559 с.  



21.Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку 

лісів: постанова Кабінету Міністрів України, 20 червня 2007 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-2007-%D0%BF. – Заголовок з 

екрану.  

 

 

 

 

 


