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Опис дисципліни 

         Лісова таксація є однією з базових спеціальних дисциплін навчального 

плану, що в значній мірі визначають професійний рівень майбутніх фахівців 

лісового профілю, зокрема їхню інженерну підготовку. Тому успішне 

проходження практики надає студентам змогу закріпити теоретичні питання, 

а в майбутньому використати знання з таксації лісу на виробництві. 

Основна задача курсу полягає у професійній підготовці фахівців лісового 

профілю з питань таксації окремого дерева, закладання пробних площ в 

типових умовах регіону, таксації лісового та лісосічного фонду, матеріально-

грошової оцінки деревини на лісосіці. 

Структура курсу 

Години Тема Результати 

навчання 

Завдання 

 

 

2 

Тема 1. 

Ознайомлення з 

організацією та 

порядком 

проведення 

практики. 

Інструктаж з 

техніки безпеки 

Вивчення 

інструктажу з 

техніки безпеки 

під час практики, 

ознайомлення з 

графіком 

практики 

Розписатися в 

журналі 

інструктажів з 

техніки безпеки 

10 

Тема 2. Таксація 

ростучого  

дерева 

Навчитися 

проводити 

таксацію 

ростучого дерева 

Заповнення 

бланків таксації 

окремого дерева 

12 Тема 3. Таксація Закласти пробну Оформлення 



пробної площі 

 

площу 

насадженнях 

типових для 

регіону 

результатів 

пробної площі 

18 

Тема 4. Таксації 

лісосічного 

фонду 

Навчитися 

відводити 

лісосіку в рубку 

Заповнення 

польової 

перелікової 

відомості та 

проведення 

МГОЛ 

16 

Тема 5. 

Окомірна 

таксація лісового 

фонду 

Проведення 

інвентаризації 

лісового фонду 

Заповнення 

карток таксації 

2 

Тема 6. 

Підведення 

підсумків 

практики 

Захист звіту з 

практики 

Оформлення та 

захист звіту 
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Оцінювання результатів практики проводиться за набраними балами по 

темах: 

 

№ тем 

 
1 2 3 4 5 6 

Сума 

балів 
10 20 20 20 20 10 

 

 
 

                    Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен- 

ційованого заліку, 

курсового проекту 

(роботи) 

 

для заліку  

90-100 А відмінно    

 

Зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

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 з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 


