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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. 

Попередніми дисциплінами, які створюють основу для вивчення лісової 

таксації є вища математика, філософія, основи інформатики, біометрія, 

фізика, дендрологія. Паралельно з лісовою таксацією викладаються 

лісівництво, лісові культури, лісова фітопатологія. Знання лісової таксації 

потрібні студентам у процесі подальшого вивчення таких дисциплін як 

лісовпорядкування, економіка, лісоексплуатація, товарознавство, організація 

та планування виробництва, моделювання продуктивності лісів тощо. 

Основна задача курсу полягає у професійній підготовці фахівців лісового 

профілю з питань матеріальної оцінки лісосировинних ресурсів як в статиці, 

так і в динаміці. 

Структура курсу 

 

Години 

(лек./пр.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/- Тема 1.Методи і 

об'єкти лісової 

таксації 

Необхідність комплексного обліку деревної 

та недеревної продукції лісу, а також його 

властивостей по збереженню 

навколишнього середовища в умовах 

сучасного багатоцільового лісового 

господарства на індустріальній основі. 

Тести, 

питання 



Біоекологічний моніторинг лісів, їхнє 

екологічне та соціальне значення. 

 

2/2 Тема 2. Поняття 

про геометрію 

поперечного та 

поздовжнього 

перерізів 

деревного 

стовбура 

Форма поперечного перерізу стовбура, її 

вивчення. Формули для визначення площі 

поперечного перерізу. 

Модельні уявлення про геометрію 

поздовжнього перерізу деревних стовбурів. 

Форма стовбурів дерев, що зросли в 

деревостані, при вільному стоянні та в 

лісових смугах. Біофізичні гіпотези, які 

пояснюють геометричні властивості твірної 

деревної стовбура. 

Тести, 

питання 

2/4 Тема 3. Таксація 

об'єму стовбура 

зрубаного 

дерева 

Теоретичні основи стереометричних методів 

визначення об'єму стовбура. Поняття про 

показник твірної деревного стовбура та 

методи його визначення. 

Фізичні способи визначення об'єму 

деревини. Прості та секційні формули для 

визначення об'єму деревних стовбурів та їх 

частин. 

Тести, 

питання 

4/- Тема 4. Таксація 

деревної 

продукції 

Класифікація деревної продукції. Таксація 

круглих лісоматеріалів. Вимоги до круглих 

лісоматеріалів (ГОСТи 9462-88 і 9463-88). 

Розподіл стовбурної деревини за розмірно-

якісними категоріями (ділова, дрова, 

відходи; груба, середня, дрібна). 

 

Тести, 

питання 

2/- Тема 5. Основи 

лісотаксаційних 

вимірювань 

Основні поняття теорії вимірювань. Види та 

одиниці вимірювань. Помилки вимірювань і 

спостережень. Грубі, систематичні та 

випадкові помилки, їх властивості. Причини 

виникнення помилок, визначення помилок 

прямих і непрямих лісотаксаційних 

вимірювань. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Тема 6. Таксація 

об'єму стовбурів 

дерев, що 

ростуть 

Особливості визначення об’єму стовбура 

ростучого дерева. Характеристика форми 

деревного стовбура. Поняття про збіг. 

Коефіцієнти та класи форми. Закономірності 

їх зміни. 

Тести, 

питання 



Видові числа, їх теоретичне та прикладне 

значення. Взаємозв'язок видових чисел і 

коефіцієнтів форми з іншими таксаційними 

ознаками дерев. Таблиці видових чисел 

М.Є.Ткаченка. 

4/- Тема 7. Основні 

лісівничо-

таксаційні 

показники 

насаджень 

Поняття про насадження, деревостан, 

елемент лісу як окремі об’єкти обліку. 

Таксаційні ознаки насадження. 

Походження і форма насадження. Склад 

насадження та способи його визначення. Вік 

деревостану. Вікові групи та класи віку. 

Типи вікової структури насаджень. 

 

Тести, 

питання 

4/2 Тема 8. 

Таксаційна 

будова 

насаджень 

Поняття про таксаційну будову як 

відображення процесу диференціації дерев у 

деревостані. Таксаційні показники дерев як 

випадкові величини. Основні моделі 

розподілу діаметра, висоти, видових чисел, 

коефіцієнтів форми деревних стовбурів у 

однорідних деревостанах. Мінливість 

показників, її біологічне обґрунтування та 

практичне значення. 

 

Тести, 

питання 

4/4 Тема 9.  Методи 

визначення 

запасу 

насаджень із 

рубкою 

модельних 

дерев 

Класифікація методів визначення запасу. 

Методи визначення запасу за даними 

перелікової таксації з рубкою модельних 

дерев. Суцільний та вибірковий перелік 

дерев. Ступені товщини. Якісні категорії 

дерев. Техніка переліку дерев. 

 

Тести, 

питання 

2/4 Тема 10. 

Таксація 

лісосічного 

фонду. 

Матеріально-

грошова оцінка 

лісосік 

Поняття про сортиментну структуру 

деревостану. Розподіл ділової деревини за 

сортами і категоріями крупності як 

уніфікована основа сортиментації лісу. 

Методи сортиментації лісу: а) за 

модельними деревами; б) за сортиментними 

таблицями; в) за товарними таблицями; г) 

метод індивідуальної подеревної 

сортиментації. 

 

Тести, 

питання 



2/- Тема 11. 

Вимірювальні 

методи 

визначення 

запасу 

насаджень 

Використання таблиць ходу росту і 

стандартних таблиць для визначення запасу 

насаджень. Основні формули визначення 

запасу насаджень: формули Анучина, 

Нікітіна, Третьякова. 

 

Тести, 

питання 

2/- Тема 12. Методи 

вибіркової 

таксації 

Класифікація методів вибіркової таксації. 

Перелікова та реласкопічна таксації, їх 

різновиди. Вибір оптимального методу 

вибіркової таксації залежно від мети та умов 

таксаційних робіт. 

 

Тести, 

питання 

4/2 Тема 13.  

Таксація 

приросту 

окремого дерева 

Поняття приросту. Класифікація видів 

приросту. Приріст дерев за основними 

таксаційними показниками (діаметром, 

висотою, площею поперечного перерізу, 

об'ємом, видовим числом). 

Співвідношення між середнім і поточним 

приростами. 

Способи визначення об'ємного поточного 

приросту на зрубаному дереві. 

 

Тести, 

питання 

4/- Тема 14. 

Таксація 

приросту 

деревостану 

Термінологія і класифікація приросту 

деревостану за запасом. Середній та 

поточний прирости. Приріст та зміна запасу. 

Загальний приріст, загальна продуктивність 

насадження. 

 

Тести, 

питання 

2/- Тема 15. 

Основні 

положення 

аналізу ходу 

росту окремого 

дерева 

Визначення віку дерева. Техніка виконання 

повного та неповного аналізів ходу росту 

стовбурів дерев. 

 

Тести, 

питання 

2/- Тема 16. 

Таксація лісових 

масивів 

Народногосподарське значення лісів та 

інтенсивність лісового господарства як 

основні фактори, що визначають детальність 

і точність лісообліковнх робіт. 

Лісовпорядкувальна інструкція. Розряди 

лісовпорядкування. 

Тести, 

питання 



2/- Тема 17. 

Дистанційні 

методи таксації 

лісів 

Аеротаксація лісів з літаків, гелікоптерів. 

Технологія аналітично- вимірювального 

дешифрування аерокосмічних знімків. 

Технології супутникової зйомки. 

Класифікація даних ДЗЗ. Суть лазерної 

таксації лісів. 

 

Тести, 

питання 

2/- Тема 18. Методи 

опрацювання  

окремих 

таксаційних 

нормативів 

Методика опрацювання нормативів об’єму і 

розмірно-якісної структури деревини, 

товарних таблиць. Моделювання динаміки 

товарності насаджень 

Таблиці ходу росту насаджень (ТХР). 

Класифікація таблиць (загальні та місцеві, 

ТХР нормальних, модальних, оптимальних 

деревостанів, таблиці для різних рівнів 

продуктивності). Методи складання таблиць 

ходу росту. 

Тести, 

питання 

2/- Тема 19. 

Перспективи 

вдосконалення 

лісооблікових 

методів 

Системний підхід як основа вдосконалення 

лісооблікових робіт. Раціональне поєднання 

дистанційних та наземних методів, облік 

лісових ресурсів як складова частина 

моніторингу навколишнього середовища. 

Особливості функціонування 

автоматизованої системи «Управління 

лісовими ресурсами». 

 

Тести, 

питання 
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Розподіл балів, які отримують студенти під час вивчення дисципліни 
 

6. Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК 1 Т5 Т6 Т7 Т8 МК 2 

2 4 4 4 5 3 3 3 3 5 

 
 

7.Продовження 

 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

10 100 Т9 Т10 Т11 Т12 МК3 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 МК4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

 

 

 

 

 

Лекції Ваговий 

показник 

Практичні 

(лабораторні) 

роботи 

Ваговий 

показник 

Самостійна 

робота 

Ваговий 

показник 

Присутність 
на лекції 

1 Присутність на 
практ. (лаб.) 

роботі 

1 Виконання і 
представлення 

завдання 

1 

Активність 2 Виконання 
роботи 

1 Відповідність 
оформлення 

вимогам 

1 

Оформлення 
конспекту 

2 Оформлення 
роботи 

1 Якість 
(змістовність) 

виконання 

1 

  Захист роботи 2 Захист 2 
Разом 5  5  5 

7. 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    



Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен- 

ційованого заліку, 

курсового проекту (роботи) 

 

для заліку  

82-89 В 
добре  

 

Зараховано 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 

 

 


