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Опис дисципліни 

         Основними завданнями курсового проекту є написання характеристики 

лісорослинних умов базового підприємства, аналіз його економічних умов і  

лісового фонду та господарської діяльності підприємства, складання проекту 

лісокористування та проектування лісогосподарських заходів, а в результаті 

введення проекту в дію очікування позитивних змін.  

Структура проекту: 

Години Тема Результати 

навчання 

Завдання 

2 

Характеристика 

території та 

лісорослинних 

умов 

Написати 

характеристику 

базового 

підприємства 

згідно плану 

Розділ 1 

2 Економічні умови 

Зробити аналіз 

економічних 

умов базового 

підприємства 

Розділ 2 

10 

Основні 

положення 

організації 

ведення лісового 

господарства. 

Характеристика 

лісового фонду 

Дати 

характеристику 

лісового фонду 

базового 

підприємства 

Розділ 3 



10 

Аналіз 

господарської 

діяльності 

підприємства 

Зробити аналіз 

господарської 

діяльності 

базового 

підприємства 

Розділ 4 

6 

Проект 

лісокористування 

та 

лісогосподарських 

заходів 

Скласти проект 

рубок на 

ревізійний період 

Розділ 5 

 

       На написання курсового проекту відводиться 30 годин самостійної 

роботи студентів з урахуванням того, що всі розрахункові роботи по проекту 

були зроблені під час практичних робіт. 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання відбувається за наявності поважних причин. 

 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час модульного 

контролю забороняється, а при захисті проекту враховується 

індивідуальність завдання та точність проведених розрахунків. 

 

Політика щодо відвідування: відвідування занять з курсу є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватися в 

он-лайн за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курсовий проект: 

 

 
Виконання розділів Оформ-

лення 
Захист Разом 

1 2 3 4 5 

Бали 5 5 20 20 20 10 20 100 

 

 

 

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 

 

                    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 

 


