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Опис дисципліни 

         Лісовпорядкування 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 

лісовпорядкування є лісівництво, лісова таксація, основи інформатики, 

біометрія, фізика, дендрологія. Паралельно з лісовпорядкуванням 

викладаються лісоексплуатація, лісові культури, лісова фітопатологія. Знання 

лісовпорядкування потрібні студентам у процесі подальшого вивчення таких 

дисциплін як  економіка, лісове 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 

12/12 Модуль 1 

Тема 1. Поняття 

про 

лісовпорядкування, 

його економічні 

• Предмет та задачі лісовпорядкування. 

Історія розвитку лісовпорядкування. 

• Мета та задачі лісової галузі країни. 

Завдання лісовпорядкування та зміст 

лісовпорядних робіт. 

Тести, 

питання 
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основи та значення 

у господарській 

організації 

лісового 

господарства 

Лісовпорядкування - практична 

система дій по інвентаризації лісів, 

організації господарства в них, 

проектування лісогосподарських 

заходів. Основні завдання 

лісовпорядних робіт. Розділи 

пояснюючої записки проекту 

організації та розвитку лісового 

господарства підприємства на 

ревізійний період. 
• Зв'язок лісовпорядкування з іншими 

дисциплінами. 

• Керівні принципи організації лісового 

господарства та економічні основи 

лісовпорядкування. 

 

12/12 Модуль 2 

Тема 1. Системи та 

форми лісового 

господарства. 

Стиглість лісових 

насаджень 

• Поняття про системи організації 

лісового господарства та їх 

класифікація. 

• Система організації лісового 

господарства як комплекс 

лісівницьких, агротехнічних і 

організаційно-економічних заходів. 

• Лісозаповідна, лісопаркова, 

лісозахисна система. Лісокультурна 

система експлуатаційних лісів. 

• Головні завдання різних систем 

організації лісового господарства. 

• Форма господарства - основа для 

організації господарської секції. 

Класифікація форм. 

• Форми господарства за походженням: 

високостовбурне та низькостовбурне. 

• Форми господарства за способами 

рубки. Лісосічні форми господарства: 

суцільно- лісосічна, насіннєво-

лісосічна, вибірково-лісосічна. 

• Форми господарств за товарністю 

насаджень. Диференціація форм 

господарства в лісах різного цільового 

призначення. 

• Вибір форми господарства. 

Встановлення форм господарства при 

лісовпорядкуванні. Фактори, що 

впливають на вибір форми 

господарства. 

• Поняття про стиглість лісу та її види. 

 

Тести, 

питання 



12/12 Тема 2. Польові 

лісовпорядні 

роботи. 

Інвентаризація 

лісового фонду в 

об’єкті 

лісовпорядкування 

• Попередній огляд лісу до його 

інвентаризації, питання, що 

з’ясовуються при цілому. Вивчення 

наявних матеріалів у держлісгоспі. 

• Правила лісовідновлення і 

лісорозведенні в лісах України, їх 

зміст. Оцінка природного 

поновлення. Обстеження лісових 

культур при лісовпорядкуванні. 

• Лісопатологічне обстеження при 

лісовпорядкуванні. Порядок 

заповнення карток таксації та 

сигнального листка при виявленні 

хвороб та шкідників лісу. 

• Оцінка санітарного стану насаджень. 

Зміст постанови про "Санітарні 

правила в лісах України. Категорії 

стану дерев. 

• Види лісовпорядних робіт. Розряди 

лісовпорядкування. Первинне та 

повторне лісовпорядкування, 

спеціальні види обстежень. 

• Підготовчі роботи. Складання 

проекту квартальної та візирної 

мережі. Збір та оцінка таксаційних та 

планово-картографічних матеріалів. 

Підготовка об'єктів для колективного 

тренування таксаторів. 

• Пробні площі, які закладають при 

лісовпорядкуванні, їх класифікація і 

призначення. Тимчасові і постійні 

пробні площі. Зміст галузевого 

стандарту на пробні площі. 

Лісовпорядні знаки. Форма пробних 

площ: прямокутна, кругова і 

стрічкова. Пробні площі на рубки 

догляду. Тренувальні пробні площі. 

Вивчення динаміки росту та 

розвитку насаджень. 

 

Тести, 

питання 

10/10 Модуль 3 

Тема 1. 

Проектування 

лісогосподарських 

заходів та їхня 

економічна 

ефективність 

• Проектування лісовідновлення та 

лісорозведення. 

Лісокультурний фонд. Встановлення 

характеру та обсягів заходів по 

сприянню природному поновленню, 

обсягів і способів створення лісових 

культур. Проектування лісових 

культур в порядку реконструкції. 

Тести, 

питання 



Потреба в насіннєвих господарствах 

та лісорозсадниках. 

• Проектування заходів з охорони та 

захисту лісу. 

Встановлення класів пожежної 

небезпеки. Пожежні виділи. Проект 

охорони лісу від пожеж. Охорона 

насаджень від лісопорушень. Оцінка 

санітарного стану лісів та розробка 

комплексу профілактичних, 

винищувальних та організаційно-

господарських лісозахисних заходів. 

• Проектування лісомеліоративних 

робіт. Рекомендації з виробництва 

непродовольчих товарів народного 

споживання. 

Складання схеми-карти 

агромеліоративної діяльності 

лісогосподарського підприємства. 

Гідромеліоративний фонд та 

проектування осушувальних заходів. 

Обґрунтування обсягів 

лісомеліоративних робіт. Розробка 

заходів з технічного переозброєння, 

реконструкції діючих та будівництву 

нових цехів по виробництву товарів 

народного споживання. 

 

10/10 Тема 2. 

Особливості 

впорядкування 

деяких категорій 

лісів 

• Особливості впорядкування гірських 

лісів. 

Розподіл деревостанів за крутизною і 

експозицією схилів, стійкістю 

ґрунтів до ерозії, потужність їх 

профілю. Особливості закладання 

пробних площ в гірських умовах. 

Вплив вертикальної зональності на 

таксаційні показники лісового фонду. 

Лісоінвентаризація та проектування 

квартальної сітки в гірських умовах. 

• Впорядкування лісів зелених зон. 

Розміри і границі зелених зон та їх 

встановлення. Лісогосподарська і 

лісопаркова частина зелених зон. 

Порядок проведення ландшафтної 

таксації в об’єкті досліджень, видові 

точки. Поняття про тип ландшафту, 

ступінь стійкості та ступінь 

рекреаційної дигресії деревостанів. 

Тести, 

питання 
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Розподіл балів, які отримують студенти під час вивчення дисципліни 
 

                                                  Приклад для  заліку 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Диф. 

залік 

Сума 

Т 1 МК 1 Т 1 Т 2 МК 2 Т 1 Т 2 МК  3 

10 12 10 10 12 10 10 12 14 100 

 
 

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 

1. 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 

 

 


