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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Електронний облік деревини - це система фіксації та оформлення руху 

деревинних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на всіх етапах 

лісозаготівельних робіт з нанесенням та передачею інформації поколодного 

(штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для 

подальшого використання в бухгалтерському та управлінському обліку..  

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Мета викладання курсу.  Вивчення дисципліни «Електронний облік 

деревини» має за мету вивчення методологічних засад ведення обліку 

лісопродукції. Завданням є своєчасне, якісне та достовірне відображення руху 

лісопродукції; одержання даних про залишки лісопродукції; контроль за 

зберіганням і використанням лісопродукції; облік та контроль за оплатою 

відвантаженої лісопродукції; контроль за роботою матеріально-

відповідальних осіб; вжиття заходів щодо попередження нестач, крадіжок і 

незаконного витрачання лісопродукції. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 

розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

Загальні компетентності: 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК.10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Фахові компетентності: 

mailto:selm@meta.ua


ФК3. Здатність використовувати знання й практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та 

їх математичного моделювання. 

ФК6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для 

вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання. 

ФК7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та продукцію.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  

ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію.  

ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 

ПРН6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних можливостей 

ПРН9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання.  

 ПРН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

 ПРН11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки. 

ПРН12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог.  

ПРН14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.  

ПРН16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

  



 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

1/- 

Тема 1. ЗАГАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

СИСТЕМУ 

ЕЛЕКТРОННОГО 

ОБЛІКУ ДЕРЕВИНИ 

 Прагнути до самоорганізації та 

самоосвіти.  

Проводити літературний пошук 

українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію.  

Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення 

завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 

Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних можливостей 

Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання.  

Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-

таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх 

продуктивності, стану 

насаджень та довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази.  

Оцінювати значимість 

отриманих результатів 

досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і 

стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

1/2 

Тема 2. ІНТЕРФЕЙС 

АРМ ПІД ЧАС 

РОБОТИ З 

СИСТЕМОЮ 

КОМПОНЕНТИ ТА 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

КНОПОК 

КИШЕНЬКОВОГО 

ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМП’ЮТЕРУ 

(КПК) 

2/2 

Тема 3. СТРУКТУРА 

ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

КОМПОНЕНТИ ТА 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЗАСОБІВ 

МАРКУВАННЯ: 

ПЛАСТИКОВИХ 

БИРОК ТА 

МОЛОТКА ДЛЯ ЇХ 

КРІПЛЕННЯ В 

ДЕРЕВИНІ 

2/2 

Тема 4. Операції, що 

виконуються за 

допомогою КПК 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

ВИКОНАННЯ 

ОПЕРАЦІЙ ПО 

ЕЛЕКТРОННОМУ 

ОБЛІКУ 

ДЕРЕВЕНИ 

2/2 

Тема 5. ВІДВОДИ 

ЛІСОСІК 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

ВИКОНАННЯ 

ОПЕРАЦІЙ ПО 

ЕЛЕКТРОННОМУ 

ОБЛІКУ 

ДЕРЕВЕНИ 

2/2 

Тема 6. САДИВНИЙ 

МАТЕРІАЛ 

ОБЛІК 

САДИВНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

2/2 

Тема 7. 

ПІДСИСТЕМА 

ВИРОБНИЦТВО 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

ВИКОНАННЯ 

ОПЕРАЦІЙ ПО 

ЕЛЕКТРОННОМУ 

ОБЛІКУ ДЕРЕВ З 

ЯКИХ БУДЕ 

ОТРИМАНО 

ФАНСИРОВИНУ 

АБО ПИЛОВНИК І 

СОРТУ 



2/ 

Тема 8. 

ПІДСИСТЕМА 

ОНЛАЙН 

ПІДТРИМКА 

 Інтегрувати та удосконалювати 

виробничі процеси ведення 

лісового господарства 

відповідно до чинних вимог.  

Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших.  

Організувати результативні та 

безпечні умови праці. 
 

2/2 

Тема 9. ТЕХНІКА 

БЕЗПЕКИ 

ТЕХНІКА 

БЕЗПЕКИ 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Лісовий кодекс України. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. 62 с.  

2. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. М.: Издат. 

центр «Академия», 2006. 272с.  

3. Горбик В.М. Формування лісової політики України: стан та етапи 

становлення. Економіка та держава. 2006, №11. С. 73-76. 4. Пінчевська О. О., 

Буйських Н. В., Головач В. М. Ефективність використання низькотоварних 

круглих лісоматеріалів з деревини сосни. Монографія. К.: Центр учбової 

літератури, 2018. 160 с. 

Інструкція по Експлуатації  системи «Галузева інформаційно-

телекомунікаційна система «Електронний облік деревини. Winforstpro - 

Україна». Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-

аналітичний центр». 93 с. 

Практичний посібник по електронному обліку деревини. Київ 2019. 53 

с.              

 Додаткова  

1.Аксенов П.П. Технология пиломатериалов. М.: Лесная 

промышленность,1963. 579с.  

2.Вакин А.Т. и др. Пороки древесины. М.: Лесная промышленность, 

1980.112с.  

Інформаційні ресурси  

1. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського  

2. http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033753&noroot – 

електронна бібліотека  

3. http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm - библиотека Флора и 

фауна  

4. http://zplant.awardspace.info/ – сайт кафедри садово-паркового 

господарства та генетики рослин. 

  



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн 

формі за погодженням із дирекцією інституту) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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а
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-10 0-10 0-5 0-30 

Змістовий модуль 2. 0-5 0-10 0-10 0-5 0-30 

Змістовий модуль 3. 0-5 0-20 0-10 0-5 0-40 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 

П
ід
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в
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Змістовий модуль 1. 0-30 0-40 0-30 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-15 0-15 0-40 0-30 0-100 

Змістовий модуль 3. 0-15 0-15 0-30 0-40 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 0-100 

Навчальна робота 60 

Екзамен 40 

Всього за курс 100 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 


