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1. Анотація курсу 

Національний моніторинг лісів – це комплексний процес, який включає 

збирання, аналіз, та розповсюдження даних, пов’язаних з лісами; отримання 

інформації через регулярні проміжки часу дає змогу виявляти зміни у часі. 

Система моніторингу спрямована на отримання на національному рівні 

інформації і даних про ліси, дерева за межами лісів, їх стан, характеристику та 

використання. Отримана інформація є основою для прийняття рішень, 

пов’язаних з лісами на національному та суб-національному рівнях, 

інформування зацікавлених сторін (зокрема – органів управління у галузі 

лісового господарства та охорони природи, лісокористувачів, екологічних 

неурядових організацій, деревообробників, лісових науковців та освітян тощо) 

про стан і розвиток лісів і їх кількісних характеристик та надання відповідних 

послуг на національному рівні, а також для міжнародної звітності. 

Національна інвентаризація лісів – це система регулярних вибіркових 

обстежень та отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та 

якісні показники стану та динаміки лісів України, їх ресурсного потенціалу для 

потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового 

господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, проведення 

наукових досліджень та міжнародної звітності про ліси. 

Програмою курсу передбачено вивчення наступних тем: Тема 1. 

Національна інвентаризація лісів: історичні аспекти, сучасний зміст та завдання; 

Тема 2. Міжнародний досвід інвентаризації лісів та його роль для України; Тема 

3. Вибірковий дизайн інвентаризації лісів; Тема 4. Статистичні оцінки лісової 

інвентаризації; Тема 5. Вибіркові одиниці інвентаризації лісів; Тема 6. 

Інвентаризація лісу на основі методу реласкопічної таксації; Тема 7. Технічне 

забезпечення національної інвентаризації лісів; Тема 8. Методика польових робіт 

національної інвентаризації лісів України. 



2. Мета та цілі курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни «Інветаризація та моніторинг 

лісів» полягає у вивченні методичних основ обліку лісових ресурсів, оцінки 

стану та динаміки лісового фонду з використанням вибіркових методів лісової 

інвентаризації, які ґрунтуються на математико-статистичній основі. Дисципліна 

розкриває зміст вибірково-статистичного обліку лісового фонду, який дозволяє 

одержувати статистично обґрунтовану інформацію про стан та динаміку лісів, 

просторово-часову структуру лісокористування та слугує основою 

інформаційного забезпечення системи державного управління та контролю за 

раціональним використанням лісових ресурсів. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або 

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

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та  комунікаційні 

технології. 

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми лісового господарства й 

дотичні міждисциплінарні проблеми та приймати ефективні рішення щодо їх 

вирішення. 

ФК 2. Здатність забезпечувати сталий розвиток лісового господарства. 

ФК 3. Здатність оцінювати регіональні особливості природно-кліматичних 

умов для організації ефективного лісового господарства, виконання лісами 

різнопланових функцій та збільшення площ лісів. 

ФК 4. Здатність розробляти та реалізовувати поточні та стратегічні плани 

розвитку підприємств лісової галузі, беручи до уваги ресурси, ризики, а також 

економічні, правові та екологічні аспекти. 

ФК 5. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі лісового 

господарства у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

 

3. Результати навчання 

Основними завданнями курсу «Інвентаризація та моніторинг лісів» є: 

- ознайомлення з методичними підходами щодо реалізації національної 

інвентаризації лісів, які використовуються в різних країнах; 

- вивчення теорії та практики використання статистичних методів під час обліку 

лісосировинних ресурсів; 

- набуття навичок таксації лісу на основі вибірково-перелічувальних методів; 

- опанування методики розрахунку основних показників лісового фонду за 

даними вибіркової лісової інвентаризації; 

- ознайомлення з методикою моніторингу лісів України першого рівня. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати:  

- теоретичні основи використання вибірково-статистичних методів; 

- етапи та організаційно-технічні параметри національної інвентаризації лісів; 

- методику проведення польових робіт; 

- порядок проведення розрахунків основних показників лісового фонду; 

- правила закладання пробних площ різної конфігурації; 

- зміст моніторингу лісів України першого рівня. 

уміти:  



- застосовувати набуті знання на практиці під час вирішення конкретних задач, 

пов’язаних із обліком лісових ресурсів; 

- використовувати вибіркові методи таксації під час інвентаризації лісів; 

- визначати ступінь дефоліації крон та інші показники стану дерев на ділянках 

моніторингу лісів першого рівня. 

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері лісового господарства та є основою для оригінального 

мислення, забезпечення сталого розвитку та проведення досліджень. 

ПРН 3. Приймати ефективні рішення з питань лісового господарства, у 

тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати його розвиток; 

визначати фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей; аналізувати 

і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень 

ПРН 4. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

ПРН 8. Розробляти та вдосконалювати технологічні і виробничі процеси, 

впроваджувати сучасні цифрові технології. 

ПРН 11. Застосовувати сучасні експериментальні та математичні методи, 

цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

складних задач лісового та мисливського господарства. 

ПРН 12. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій й 

продуктів лісового та мисливського господарства та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах. 

 

4. Обсяг курсу – 4 кредитів ECTS (120 годин) 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Лекції 16 

Практичні заняття  14 

Самостійна робота  90 

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 

розділів дисципліни. 

 

5. Пререквізити 

Перелік дисциплін, які передують вивченню дисципліни «Інвентаризація 

та моніторинг лісів»: біометрія, лісова таксація, лісовпорядкування, ГІС в лісову 

господарстві, дистанційне зондування землі. 

 

 

 

 

 



6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: 

поточний контроль – 60 балів (відвідування занять, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, 

робота під час практичних занять, написання модульних 

тестів); підсумковий контроль – 40 балів 

(диференційований залік) відповідно Положення про 

поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ).  

Вимоги до 

реферату, РГР, 

КР,КП, тощо 

не передбачено навчальним планом. 

Практичні заняття відвідування занять, своєчасне та самостійне виконання 

завдань – до 20 балів; усна відповідь на питання, 

розглянуті в практичному занятті – до 30 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється 

по їх завершенню шляхом написання тесту. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і 

виставляється за стобальною шкалою з урахуванням 

оцінок засвоєння окремих модулів (середньо зважена між 

модулями). 

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-

65 балів, FX – 0-59 балів 

 

7. Політики курсу 

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). 

Порядок ліквідації академічної заборгованості прописано 

в Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Політика щодо 

перезарахування 

кредитів у 

випадку 

мобільності  

Університет визнає еквівалентними та перезараховує 

результати навчання здобувача вищої освіти у ЗВО-

партнері. Визнання результатів навчання у межах 

академічного співробітництва з ЗВО-партнерами 

здійснюється з використанням європейської системи 

трансферу та накопичення кредитів ECTS або з 

використанням системи оцінювання ЗВО-партнера згідно 

Положення про академічну мобільність учасників 
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освітнього процесу НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnogo-

proczesu.pdf ). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

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

відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в НУ 

«Чернігівська політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/03/pravila-vn-rozp.pdf ) та Кодексу 

академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf ) 

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).  

Здобувач вищої освіти, який має більше 30% пропусків 

навчальних занять (без поважних причин) від загального 

обсягу аудиторних годин відповідної навчальної 

дисципліни згідно з індивідуальним начальним планом не 

допускається до складання екзамену (диференційованого 

заліку) під час семестрового контролю, але має право 

ліквідувати академічну заборгованість у порядку, 

передбаченому Положенням про поточне та підсумкове 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Вільне відвідування занять (далі – ВВЗ) здобувачам 

вищої освіти (далі – ЗВО) Університету дозволяється з 

метою створення умов для навчання ЗВО, які не можуть 

відвідувати навчальні заняття з поважних причин за 

діючим розкладом. До поважних причин відносяться 

випадки, підтверджені відповідними документами, а саме: 

поєднання навчання зі спортивною та (або) громадською 

діяльністю, наявність дітей віком до 3-х років, вагітність, 

поєднання навчання з роботою за фахом, дуальне навчання 

(у разі його запровадження для окремих здобувачів вищої 

освіти), інші випадки. Вільне відвідування занять 

організовується відповідно Порядку надання дозволу на 

вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/p-vilne-vid.pdf) 

 

8. Рекомендована література 
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