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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

«Польова діагностика ґрунтів» являє собою спеціальну 
дисципліну, яка охоплює важливий розділ ґрунтознавства, що 
вивчає методи польового дослідження ґрунтів і способи 
складання ґрунтових карт. Найголовнішим завданням ґрунтової 
зйомки є комплексне вивчення ґрунтового покриву окремих 
ділянок земної кори, встановлення зв’язку між ґрунтами і 
умовами ґрунтоутворення, виявлення закономірностей 
просторового розповсюдження типів, підтипів і різновидностей 
ґрунтів і складання на цій основі ґрунтових карт. Результати 
ґрунтової зйомки – ґрунтові карти, карти агроґрунтового 
районування, карти якісної оцінки ґрунтів і земельних угідь, 
карти агровиробничої характеристики ґрунтів і картограми 
вмісту рухомих форм азоту, фосфору і калію в ґрунтах – дадуть 
можливість науково обґрунтувати багато питань більш 
раціонального використання ґрунтів і застосування добрив. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=419 

 

Компетентності ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК 1. Здатність використовувати базові знання основних 
підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, 
селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, 
ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, 
захист рослин). 

Програмні 
результати 
навчання 

ПPH10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 

спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для 
спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії 
 

Структура та 
зміст освітнього 
компонента 

Перелік тем 
Тема 1. Проблеми та методологічні підходи при польовій 

діагностиці ґрунтів  
Тема 2. Основні закономірності розміщення ґрунтів на земній 

поверхні  
Тема 3. Підготовчі роботи при польовій діагностиці  ґрунтів  
Тема 4.  Організація і проведення польових вишуковальних 

робіт  
Тема 5. Морфологічні ознаки ґрунту та польові методи їх 

визначення. 
Тема 6. Методи ґрунтової зйомки.  
Тема 7. Види ґрунтової зйомки 
Тема 8. Обробка польової документації  
Тема 9. Укладання та оформлення авторського оригіналу 

ґрунтової карти. Складання картограм.  
Тема 10.Сучасні методи польової діагностики ґрунтів  

Засоби навчання, які застосовуються під час викладання: 
технічні засоби (радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи ); 
мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура; 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=419
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комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, Інтернет-
опитування тощо); бібліотечні фонди (підручники і навчальні 
посібники, методичні рекомендації, наукова література). 
 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

1. Аналітичні навички 
2. Гнучкість розуму 
3. Здатність логічно обґрунтовувати позицію 
4. Знаходити вихід з складних ситуацій 
5. Ініціативність 
6. Комплексне рішення проблем 
7. Критичне мислення 
8. Управлінські якості 
9. Формування власної думки та прийняття рішень 

Форми та методи 
навчання 

Форми проведення занять: лекції та лабораторні роботи. Окремі 
питання тем виносяться на самостійне опрацювання студентів. 
 
Методи та технології навчання: кейси, проектні технології 
навчання, мультимедійні технології. 

Порядок та 
критерії 
оцінювання 

Процедури проведення поточного та підсумкового контролів 
знань здобувачів у НУВГП регламентовано Положенням про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти форми та зміст контрольних 
заходів. 
Система оцінювання результатів навчання студентів 
здійснюється за 100-бальною шкалою. Ця шкала розподіляється 
на дві частини:  
60 балів – поточна складова оцінювання; 40 балів – модульна 
складова  
оцінювання. 
Передбачено два модульних контролі знань.  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування із 
застосуванням системи Moodle.  
У тесті 30 запитання різної складності:  
• рівень 1 – 20 запитань по 0,45 бала (13 балів),  
• рівень 2 – 5 запитань по 1,0 балу (5 балів),  
• рівень 3 – 1 запитання по 2,0 бали (2 бали).  
Усього – 20 балів. 
Час тестування обмежений – 30 хвилин. Дата тестування 
призначається за тиждень до його проведення та 
повідомляється студентові. 
Поточна складова оцінювання (60 балів) накопичується 
студентом у процесі виконання лабораторних робіт. Всього є в 
курсі 7 лабораторних занять. Кожне з них оцінюється у 8 балів. 
Ще 4 бали студенти отримують за виконання індивідуальних 
завдань, які додатково пропонуються їм на вибір у завданнях 
лабораторних робіт (есе, реферати, презентації тощо).  
Загальна інтегральна оцінка розраховується як сума балів, 
накопичена студентом за роботу впродовж семестру. 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувачі, які успішно складають модульні контролі з 
навчальної дисципліни та вчасно виконують завдання 
лабораторних робіт мають можливість долучитися спільно з 
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викладачем курсу до виконання наукових досліджень, участі в 
науково-дослідницьких темах, підготувати спільні наукові 
публікації. Досвід такої співпраці із студентами практикується 
постійно. 

Інформаційні 
ресурси 

Основна література 
1. Картографія грунтів:  підручниик [для студ. Агроном., еколог., 
інженер., спец. Вищих навч. закл. освіти III-IV рівнів 
акредитаціі]/(Тихоненко Д.Г.,  Дехтярьов В.В., Горін М.О., Веремеєнко 
С.І., Фурман В.М., Гавва Д.В.); за ред. Д.Г.Тихоненка; ред-укл. 
М.О.Горін.- (з-тє вид., допов. і перероб.).-Х.:Майдан, 2014.-394с.:іл. 
2. Веремеєнко С.І., Фурман В.М. Картографія ґрунтів: Навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 228 с. 
3. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування 
ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка. 2003. – 500с. 
4. Картографія ґрунтів. Колектив авторів. За ред. Д.Г. Тихоненка. 
– Харків. 2001. – 321с. 
Додаткова література 
1. Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
2. Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 
1956. 
3. Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. 
М. 1965. 
Інформаційні ресурси 

1. http:// y /g / www.elementy.ru/genbio/molecular  ‐ журнал загальної 
біології; 

2. http://www.geneforum.ru  – генетичний форум; 
3. http://www.eimb.relarn.ru – інститут малекулярної біології ім. В.А. 

Энгельгардта РАН 
4. https://www.bio.msu.ru/каталог науково-навчальних ресурсів; 
5. http://www.tusearch.blogspot.com – пошук електронних книг 

 
Дедлайни та 
перескладання 

 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», розміщений 
документ за покликанням http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
За цим документом реалізується і право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. Перездача 
модульних контролів здійснюється згідно документу, який розміщений 
за покликанням https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі виконаних лабораторних робіт, 
звітів про самостійну роботу з навчальної дисципліни відповідно до 
політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на 
платформі MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=419 
за календарем. 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

На сьогодні існують відкриті онлайн-курси таких платформ, як 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
навчальними результатами навчальної дисципліни. Правила визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу, викладені у 
Положенні про неформальну та інформальну освіту у НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita 

Правила 
академічної 

В НУВГП активно пропагується політика «нульової толерантності» до 
будь-яких проявів академічної недоброчесності для всієї академічної 
спільноти університету. Здійснюється: 

http://www.elementy.ru/genbio/molecular
http://www.geneforum.ru/
http://www.eimb.relarn.ru/
https://www.bio.msu.ru/
http://www.tusearch.blogspot.com/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=419
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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доброчесності - перевірка навчальних завдань на плагіат (есе, рефератів); 
- неприпустимим є списування та обман в освітньому процесі; 
- оцінки за роботи, в яких був виявлений плагіат, анулюються. 
Більше інформації за покликанням «Кодекс честі студента» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

Вимоги до 
відвідування 

Студентові не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
За об’єктивних причин пропуску занять (лікарняні, мобільність тощо) 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал, який 
розміщений на платформі MOODLE. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно 
положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, але виключно для навчальної мети з цієї дисципліни. 

Оновлення З ініціативи викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та 
сучасних практик в сфері геопланування. Студенти мотивовані 
долучатись до оновлення змісту дисципліни шляхом внесення 
пропозицій викладачу стосовно нових форм роботи та вивчення нових 
тем. За ініціативність студентам можуть нараховуватися додаткові 
бали. 

Академічна 
мобільність. 
Інтернаціоналіза
ція 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі результати навчання 
у вітчизняних та іноземних ЗВО (через освоєння освітніх компонентів 
або сертифікованих програм у статусі зарахованого слухача), такі 
результати навчання можуть бути предметом визнання. Більше 
інформації про академічну мобільність у Положенні про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  та Порядку перезарахування результатів 
навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ 
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