
 

ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
1. Код: ВК 3.2. 
2. Назва: Оцінка якості ґрунтів  
3. Тип: вибірковий 
4. Рівень вищої освіти: ІІІ (освітньо-науковий) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Веремеєнко С.І. , д.с.-г.н., 
професор  
9. Результати навчання: Формування у студента теоретичних основ та практичних навичок 
проведення оцінки ґрунтів та земель, спрямованих на раціональне і високоефективне використання 
земельних ресурсів країни, на підвищення ґрунтової родючості і урожайності сільськогосподарських 
культур 
 10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи (модульні контролі) 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теоретико-методологічні 
проблеми наукової спеціальності Агрономія», «Збалансоване використання земель» 
12. Зміст курсу: Методологічні основи агровиробничого групування ґрунтів. Сучасні підходи до 
проведення бонітування ґрунтів. Аналіз та сутність методичного підходу до бонітування грунтів. 
Прикладання результатів якісного оцінювання земель до прогнозування врожайності і оцінювання 
діяльності сільськогосподарських підприємств на земельних ділянках. 
Методологічні основи оцінки земель. Загальні положення внутрігосподарської оцінки земель. Оцінка 
продуктивних властивостей землі. Оцінка технологічних властивостей земель. Визначення 
показників внутрігосподарської оцінки земель. Застосування даних оцінки земель для розміщення 
посівів сільськогосподарських культур. Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності. 
Принципи оцінки земельних ділянок. Принцип користувача. Методичні підходи експертної оцінки 
земельних ділянок. Оцінка земельних ділянок, які використовуються як сільськогосподарські угіддя.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Оцінка земель: навч. посіб. / М.Г.Ступень, Р.Й. Гулько та ін., за заг. ред. М.Г.Ступеня. Львів : 
„Новий світ – 2000”, 2005. 308 с. 
2. Медведєв В.В., Пліско І.В. Бонітування ґрунтів: цикл лекцій. Харків : ХНАУ, 2013. 197 с. 
3. Осипчук С.О. Номенклатурний список агровиробничих груп ґрунтів України. Природно-
сільськогосподарське районування України. Київ : Урожай, 2008. 192 с. 
4. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, 
О.Я.Микула та ін. ; за ред. М.Г.Ступеня.  Львів : „Новий світ – 2000”, 2006. 336 с. 
5. Фурман В.М., Люсак А.В., Олійник О.О., Ковальчук Н.С. Технологія раціонального 
землекористування : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2021. 344 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год практичних робіт, 60 год самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, написання модульних контролів. 
 16. Мова викладання:  Українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                Т.М. Колесник, к.с.-г.н., доцент 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL COMPONENT 

1. Code: ВК 3.2. 
2. Title: Assessment of Soil Quality 
3. Type: The variative 
4. Higher education level: ІІІ (educational and scientific); 
5. Year of study, when the discipline is offered:  2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 3 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sergey Veremeienko, Doctor 
of Agricultural sciences. 
9. Results of studies: Forming theoretical foundations and practical skills of assessment of soil and lands 
aimed at rational and highly efficient use of land resources of the country to improve soil fertility and crop 
yields. 
10. Forms of organizing classes: training session, independent work, practical training, control measures 
(modular controls) 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Theoretical and methodological problems 
of scientific specialty  «Agronomy», «Balanced land use» 
12. Course contents: Modern approaches to the soil quality assessment. Analysis and nature of the 
methodical approach to soil assessment. Applying the results of qualitative evaluation of land to yield 
forecasting and evaluation of farms. 
Methodological basis of evaluation of lands. General principles of land evaluation inside the farm. 
Assessment of productive properties of lands. Evaluation of technological properties of soils. Defining 
parameters of land evaluation inside the farm. Application of land assessment data for the placement of 
agricultural crops. Legal regulation of land evaluation. The principles of land assessment. The user principle. 
Methodological approaches of land peer review. Assessment of lands which are in the agricultural use. 
13. Recommended educational editions:  
1. Оцінка земель: навч. посіб. / М.Г.Ступень, Р.Й. Гулько та ін., за заг. ред. М.Г.Ступеня. Львів : 
„Новий світ – 2000”, 2005. 308 с. 
2. Медведєв В.В., Пліско І.В. Бонітування ґрунтів: цикл лекцій. Харків : ХНАУ, 2013. 197 с. 
3. Осипчук С.О. Номенклатурний список агровиробничих груп ґрунтів України. Природно-
сільськогосподарське районування України. Київ : Урожай, 2008. 192 с. 
4. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, 
О.Я.Микула та ін. ; за ред. М.Г.Ступеня.  Львів : „Новий світ – 2000”, 2006. 336 с. 
5. Фурман В.М., Люсак А.В., Олійник О.О., Ковальчук Н.С. Технологія раціонального 
землекористування : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2021. 344 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of individual work. Total – 90 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem-solving lecture, individual tasks, individual and group 
scientific and research tasks, using multimedia means. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: testing at the end of the II semester. 
Current control (100 points): testing, survey. 
16. Language of teaching: Ukrainian 

 
 
                     Head of the department, 

PhD, Associate professor        T.M. Kolesnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


