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1. Мета навчальної дисципліни 
 

           Мета дисципліни полягає в наступному: пізнання таксаційних ознак зв’язків та 

закономірностей у різних об’єктах обліку лісу; оволодіння принципами і методами лісової 

таксації; оволодіння методологією побудови лісо таксаційних нормативів; оволодіння 

передовою технологією лісо облікових 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. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

повна/стн 

заочна форма 

повна/скз 

Кількість кредитів – 7,0  

Галузь знань  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

 

Модулів – 4 

Спеціальність  

205 

Лісове господарство 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 3-й 3-й 

Індивідуальне завдання:  

розрахунково-графічна 

робота 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 210 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійна робота 

студента − 7 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

56 год 10 

Практичні 

56 год  12 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

98 год. 188 год. 

Індивідуальні завдання:  

47 90 

Вид контролю: 

 екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із лісівництва, лісознавства, 

ГІС у лісовому господарстві, біометрії. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

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

виробничого процесу з урахування екологічних, технічних та технологічних можливостей. 
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 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. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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. 

. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1,2 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,25 28 7 

Практичні заняття 0,5 28 14 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,06 49 4,0 

Модульна контрольна робота
* 

6 1 6 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 30 

 



 
 

5 

*
На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % 

від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 3, 4 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,25 28 7 

Практичні заняття 0,5 28 14 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,06 49 4,0 

Модульна контрольна робота
 

6 1 6 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 30 

 
**

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід 

вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 
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Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 (М1). Таксація зрубаних дерев і лісопродукції  

Тема 1 (Т1). Вступ до дисципліни. Методи, способи та об’єкти лісової таксації 

Тема 2 (Т2). Геометрія поперечного та поздовжнього перерізів деревного 

стовбура 

Тема 3 (Т3). Таксація об’єму стовбура зрубаного дерева 

Тема 4 (Т4). Таксація заготовлених лісоматеріалів 

Тема 5 (Т5). Таксація недеревної продукції лісу 

Модуль 2 (М2). Таксація дерев, що ростуть та їхніх сукупностей 

Тема 6 (Т6). Сучасне інструментальне забезпечення лісотаксаційних вимірювань 

Тема 7 (Т7). Таксація об’єму стовбурів дерев, які ростуть 

Тема 8 (Т8). Методи розробки нормативів об'єму деревних стовбурів 

Тема 9 (Т9). Основні лісівничо-таксаційні показники насаджень 

Тема 10 (Т10). Таксаційна будова лісових насаджень 

Модуль 3 (М3). Таксація запасу лісових насаджень 

Тема 11 (Т11). Методи визначення запасу насаджень із рубкою модельних дерев 

Тема 12 (Т12). Таксація лісосічного фонду. Матеріально-грошова оцінка лісосік 

Тема 13 (Т13). Вимірювальні методи визначення запасу насаджень 

Тема 14 (Т14). Методи вибіркової таксації 

Тема 15 (Т15). Таксація лісових масивів 

Модуль 4 (М4). Таксація деревного приросту 

Тема 16 (Т16). Таксація приросту окремого дерева 

Тема 17 (Т17). Таксація приросту деревостану 

Тема 18 (Т18). Основні положення методики аналізу ходу росту деревного 

стовбура 

Тема 19 (Т19). Методика розробки нормативів динаміки лісових насаджень 

Тема 20 (Т20). Дистанційні методи таксації лісів 

 

9. Теми лекцій 

№
 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 

2 0,5 

2 Т2 Геометрія поперечного та поздовжнього перерізів 

деревного стовбура  

3 0,5 

3 Т3 Таксація об’єму стовбура зрубаного дерева  3 0,5 

4 Т4 Таксація заготовлених лісоматеріалів 3 0,5 

5 Т5 Таксація недеревної продукції лісу 3 0,5 

Модуль 2. Таксація дерев, що ростуть та їхніх сукупностей  

6 Т6 Сучасне інструментальне забезпечення лісотаксаційних 

вимірювань  

2 0,5 
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7 Т7 Таксація об’єму стовбурів дерев, які ростуть  3 0,5 

8 Т8 Методи розробки нормативів об'єму деревних стовбурів  3 0,5 

9 Т9 Основні лісівничо-таксаційні показники насаджень  3 0,5 

10 Т10 Таксаційна будова лісових насаджень  3 0,5 

Модуль 3. Таксація запасу лісових насаджень  

11 Т11 Методи визначення запасу насаджень із рубкою 

модельних дерев  

2 0,5 

12 Т12 Таксація лісосічного фонду. Матеріально-грошова оцінка 

лісосік  

3 0,5 

13 Т13 Вимірювальні методи визначення запасу насаджень  3 0,5 

14 Т14 Методи вибіркової таксації  3 0,5 

15 Т15 Таксація лісових масивів  3 0,5 

Модуль 4. Таксація деревного приросту 

16 Т16 Таксація приросту окремого дерева  3 0,5 

17 Т17 Таксація приросту деревостану  3 0,5 

18 Т18 Основні положення методики аналізу ходу росту деревного 

стовбура  
3 0,5 

19 Т19 Методика розробки нормативів динаміки лісових 

насаджень  
3 0,5 

20 Т20 Дистанційні методи таксації лісів  2 0,5 

Разом: 56 10 
 

10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

заочна 

форма  

МОДУЛЬ 1. Таксація зрубаних дерев і лісопродукції 

1 Т2 Вивчення геометрії поперечного перерізу деревного стовбура 4 1 

2 Т2 Вивчення геометрії поздовжнього перерізу деревного стовбура 5 1 

3 Т3 Визначення об’єму стовбура зрубаного дерева 5 1 

МОДУЛЬ 2. Таксація дерев, що ростуть та їхніх сукупностей 

4 Т7 Визначення об’єму дерева, що росте 5 1 

5 Т7 Розрахунок коефіцієнтів, класів форми та видових чисел стовбура 5 1 

6 Т8 Таксація ділової та дров'яної деревини 3,75 0,75 

8 Т10 Таксаційна будова насадження 5 1,25 

7  Модульна контрольна робота 1 0,25 0,25 

МОДУЛЬ 3. Таксація запасу лісових насаджень 

9 Т11-

13 

Визначення запасу деревостану 
4 1,25 

МОДУЛЬ 4. Таксація деревного приросту 

10 Т16 Визначення приросту стовбура зрубаного дерева 5 1,25 

11 Т16 Визначення поточного об’ємного приросту стовбура дерева, що 

росте 
4  

12 Т17 Визначення об’ємного поточного приросту деревостану 5 1 

13 Т18-

19 

Використання таблиць ходу росту деревостанів та товарних 

таблиць 
4,75 1 

14  Модульна контрольна робота 2  0,25 0,25 

Всього: 56 12 
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11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

заочна 

форма   

МОДУЛЬ 1-2.  

1 Т1 
Історія лісової таксації, роль лісів за лісовим кодексом. Помилки 

таксаційних вимірювань 
7 10 

2 Т2 
Біофізичні гіпотези, які пояснюють твірну стовбура, інтегральний 

метод Hікітінa та інші сучасні методи. Точність різних методів 7 10 

3 Т3 

Теорія форм i повнодеревності стовбурів. Умови правильності 

визначення висот дерев приладами. Історія та методи розробки 

об’ємних таблиць 

7 10 

4 Т4 
Особливості створення таблиць круглих лісоматеріалів. Облік 

колотих, тесаних, струганих i лущених лісоматеріалів 
7 10 

5 Т5 
Особливості насаджень різного походження, форми, складу. 

Особливості визначення середнього віку різновікового насадження. 
7 10 

Змістовий модуль 3. Таксація заготовленої та недеревної продукції лісу 

6 Т6 Таксація заготовленої лісової продукції 7 10 

7 Т7 Таксація недеревної продукції лісу 7 10 

Всього за модуль 1-2: 49 70 

МОДУЛЬ 3-4. Запас та приріст деревостанів. Таксація лісосічного фонду 

8 Т8 Особливості будови природник i штучних молодняків.  5 10 

9 Т9 
Взаємозв’язки таксаційних показників у насадженнях. Основні 

моделі просторового розміщення дерев у насадженнях. 
5 10 

10 Т10 
Визначення запасу за простими формулами (М.П. Анучина, К.І. 

Hiкiтiнa та ін.). Номограма для визначення запасів деревостанів. 
5 10 

11 Т11 

Таблиці об’ємів стовбурів для сукупності деревостанів молодняків. 

Таблиці збігу стовбурів, їх складання, практичне значення, 

залежність від природних чинників. 

5 10 

12 Т12 Сортиментація за таблицями збігу стовбурів за розрядами висот. 5 10 

13 Т13 

Точність визначення поточного приросту об’єму на зрубаних i 

зростаючих деревах. Оцінка точності визначення поточного 

приросту об’єму дерев 

5 10 

14 Т14 

Залежність приросту від породи, віку, лісорослинних умов та 

режиму ведення господарства. Визначення повного поточного 

приросту деревостану за загальною  продуктивністю. 

5 20 

15 Т15 

Огляд найголовніших таблиць ходу росту за основними породами, 

типами лісу, змішуванням порід, різними ступенями догляду за 

лісом. 

5 18 

16 Т16 

Технологія робіт при суцільному i частковому переліках, 

використання методів кругових реласкопічних площадок, кругових 

пробних площ постійного радіуса. 

4 10 

17 Т17 
Використання багатомірних методів i математичного моделювання 

за допомогою комп’ютерних програм. 
5 10 

Всього за модуль 2: 49 118 

Всього: 98 188 
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12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться з використанням 

словесних (пояснення, розповідь, лекція, бесіда, самостійна робота з підручником), наочних 

(ілюстрування, демонстрування) та практичних (практичні та дослідні роботи) методів 

навчання.  

Методи навчання: словесні (розповідь-пояснення, лекція, бесіда, дискусія), практичні 

(лабораторно-графічні роботи, вправи, розв’язування комплексних задач), наочно-ілюстративні, 

перевірка та оцінювання знань. 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для лесных вузов.-5-е узд Лесн.пром-сть, 

1982.-552 с. 

2. Закон України "Про в несення змін до лісового кодексу України" N23404-IV від 

8.02.2006р. 

3. Никитин К.Е., Швиденко А.З. Методы и  .-М.:Лесн пром-сть.-1978 

4. Никитин К.Е. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню - Киев: 

Урожай.-1984 -630 с. 

5. Цурик С.І. Таксаційні ознаки насаджень: Конспект лекцій - Львів: УкрДЛТУ, 

1999.-128с. 

6. Цурик С.І.Таксація деревного приросту: Конспект лекцій - Львів: УкрДЛТУ, 1996 

- 72с. 

7. Цурик E.I. Перелікова таксація лісу. Навчальний посібник. - Львів: УкрДЛТУ, 

2000.-260 с. 

8. Цурик E.I. Таксація дерева та його частин. Навчальний посі6ник. - Львiв: НЛТУ 

України, 2006.- 328 с. 

9. Швиденко А З., Строчинский А. А. и др. Нормативно-справочные материалы для 

таксации лесов Украины и Молдавии. - Киев 1987 - 560с. 

Додаткова 

1. Анализ структуры древесных ценозов /Бузыкин Л И. Гавриков В.Л., Секретенко П., 

Хлебопрос Р.Г. -Новосибирск: Наука, 1985. -94 с. 

2. Антанайтис В., Дялтувас Р. Целевой лес и лесопользование // М-лы для 

обсуждения на предстоящем проблемном совете по вопросамлесн. х-ва и 

лесоустройства. - Москва, 1981. - С. 24-33. 

3. Антанайтис В.В., Загреев В.В. Приростлеса-М : Лесн.пром-сть, 1981, -199с 

4. Букштынов А.Д. и др. Леса (Природа мира). - Москва: Мысль, 1981.-316с. 

5. Вакулюк П.Г. Нариси з історії лісів України. - Фастів: Поліфаст,2000. - 624 с. 

6. Методика визначення розрахункової лісосіки. Затверджено наказом 

Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000р N2105 

7. Методические указания по составлению таблиц хода роста древостоев.-Пушкино: 

ВНИИЛІVІ, 1975 -36 с 

8. Моисеев В.С. Таксация молодняков :Учебн. пособие.-Л.:ЛТА, 1971.-344 

9. Мошкалев А.Г., Книзе А.А., Кселофонтев И.И., Уланов Н.С. Таксация товарной 

структуры древостоев.-М.:Лесн. пром-сть, 1982.-158 с. 

10. Нормативні акти щодо ведення державного обліку лісів i державного лісового 

кадастру - К 1995 - 36 с. 

11. Сабан Я.А., Горошко МГІ. и др. Строение, ходроста и динамика товарной 

структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса. - 

Львов,1977. 
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12. Свалов Н.Н. Моделирование производительности древостоев и теория 

лесопользования. -М.:Лесн.пром-сть, 1979.-216 с. 

13. Строчинский А.А. Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев. -

Киев, УСХА. 1992 

14. Синицын С.Г. Рациональное лесопользование. - Москва: Агропромиздат, 

1987. - 333 с. 

15. Такси на деревину лісових порід, що відпускаються на пні, i на живицю. 

Затверджено Постановою KMУ від 20 січня 1997р .№44 - К, 1997 - 12с 

               16.Теслюк Н.К. Методы измерительной таксации. -М.: Лесн. пром-сть, 1978.-136с 

               17.Технологічна інструкція по безперервному лісовпорядкуванню лісового фонду             

                    України - Ipпiнь, 1994 - 88 с. 

               18.Федосимов А.Н., Анисочкин В.Г. Выборочная таксация леса.-М: Л.пром-сть, 1979.- 

                    172 с. 

               19.Фурдичко О.І., Бондаренко В.Д. Першопостаті українського лісівництва: Нариси до  

                лісової історії. - Львів: BAT «Бібльос», 2000. - 386с. 

 

                  14. Інформаційні ресурси 
1. http://lisvisnyk.at. 

2. http://dklg.kmu.gov.ua 

3. http://www.rada.gov.ua/ 

4. http://www.twirpx.com 

5. http://zt-lis.com/index.php/ru/ 
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