
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Код: 2.2. 
2.Назва: Бонітування меліорованих грунтів. 
3.Тип: вибіркова. 
4.Рівень вищої освіти: ІI (магістерський). 
5.Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 
6.Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Новачок О.М., к. с.-г. н., 

доцент. 
9.Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• володіти знаннями про грунт, як основний засіб сільськогосподарського виробництва; 

• використовувати сучасні методики бонітування грунтів; 

10.Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, поточний модульний контроль. 
11.Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ґрунтознавство. 
12.Зміст курсу: Земельний кадастр, його зміст, головні принципи та завдання. Основні 

принципи та критерії бонітування ґрунтів. Методи бонітування ґрунтів. Нові підходи 

до бонітування ґрунтів. Методика бонітування меліорованих мінеральних ґрунтів.. 
13.Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Медведев В.В., Плиско И.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель 

Украины. - Харьков, изд-во «13 типогра¬фия»- 2006. - 386 с. 

2. Булигін С.Ю., Барвінський A.B., Ачасова А.О., Ачасов А.Б. Оцінка і прогноз якості земель: 

Навчальний посібник. - Харківський національний аграрний університет, X., 2008. - 237 с. 

3. Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв. - М., Высшая школа. - 1974.- 271 с. 

14.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

використання  мультимедійних засобів. 
15.Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16.Мова викладання: українська 
 
Завідувач кафедри 

к.т.н, доцент       С.В. Клімов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: 2.2. 
2. Title: Estimation of reclaimed soils. 
3. Type: selective; 
4. Higher education level: tthe 2nd (Master's degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 
6. Semester when the discipline is studied: 2. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Novachok, O.M., PhD in Agricultural, Associate Professor. 
9. Results of studies:: 
• to have knowledge of the soil as the main means of agricultural production; 

• to use modern methods of soil estimation. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, current 

module control. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: soil science 
12. Course contents: Land cadastre, its contents, main principles and tasks. Basic principles and 

criteria for soil estimation. Methods of estimation soils. New approaches to estimation soils. 

Technique of estimation of reclaimed mineral soils. 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. Медведев В.В., Плиско И.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель 

Украины. - Харьков, изд-во «13 типогра¬фия»- 2006. - 386 с. 

2. Булигін С.Ю., Барвінський A.B., Ачасова А.О., Ачасов А.Б. Оцінка і прогноз якості земель: 

Навчальний посібник. - Харківський національний аграрний університет, X., 2008. - 237 с. 

3. Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв. - М., Высшая школа. - 1974.- 271 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 10 hours, practical classes - 20 hours, independent work - 60 hours. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of Department 

Ph.D., Associate Professor        S.V. Klimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


