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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної 
дисципліни 

Оцінка якості ґрунтів, як науковий напрямок та навчальна 
дисципліна сформувалася та розвивається, як складова 
земельного кадастру. На сьогодні роль оцінки якості ґрунтів 
істотно зросла, особливо в плані формування механізмів 
регулювання земельних відносин. 
Навчальна дисципліна «Оцінка якості ґрунтів» вивчає 
методологічні основи одержання різнопланової інформації про 
якість ґрунтів земельних виділів, їх інтерпретації та 
застосування для вирішення практичних задач, пов’язаних із 
раціональним, екологобезпечним використанням ґрунтових 
ресурсів. 
Мета освітньої компоненти – формування у здобувачів 
професійних знань та умінь щодо оцінювання якості ґрунтів з 
наступною інтерпретацією. 
Ключові слова: грунт, поживні речовини, запаси гумусу, 
агровиробниче групування, паспорт поля. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4559 
 

Компетентності ІК. Здатність розв'язувати задачі і проблеми різного рівня 
складності наукового, технічного та педагогічного характеру у 
процесі навчання, науково-дослідної, освітньої діяльності та у 
виробничих умовах підприємств аграрної галузі, що передбачає 
застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи 
логічного мислення, комплексу теорій і методів 
фундаментальних і прикладних наук 
СК1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти 
робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які 
необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні 
ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики. 
СК9. Вміння розробляти систему експериментальних 
досліджень для практичного підтвердження теоретичних 
допущень та реалізувати її у агротехнологічному процесі. 
СК10. Здатність створювати нові знання через оригінальні 
дослідження, якість яких може бути визнана на національному 
та міжнародному рівнях. 

Програмні 
результати навчання 

ПРН1. Володіти сучасними передовими концептуальними та 
методологічними знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і на межі 
предметних галузей знань. 
ПРН2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння 

https://orcid.org/0000-0002-0796-6022
https://
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4559
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професії, знання праць провідних вітчизняних та зарубіжних 
вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового дослідження як 
складову загально-цивілізаційного процесу. 
ПРН17. Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально 
на основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися і самовдосконалюватися. 
ПРН19. Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, 
екобезпечної с/г продукції рослинництва, збалансоване 
використання природного біоенергетичного потенціалу 
агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на 
агросферу. 
ПРН20. Уміти розробляти методики моніторингу та відновлення 
агроекологічного стану орних, осушуваних та порушених 
видобутком торфу, бурштину і будівельних матеріалів земель, 
створювати нові знання в агрономії та агроекології 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 
Лекцій – 16 год.   Практ. 14 год.    

Самостійна робота – 60 год. 

Методи та технології 
навчання  

Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження  

Засоби навчання  Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, програмне забезпечення  

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Тема 

Кількість годин, 
результати навчання, 

література 
Опис дисципліни 

Тема 1. Основні принципи та критерії бонітування ґрунтів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН2, ПРН20 
Література: [2,3,5] 

Концепція бонітування ґрунтів. Обґрунтування вибору основних 
критеріїв бонітування, їх характеристика. Поняття про 
модифікаційні критерії, поправні коефіцієнти до бонітетів. 
Бонітувальні шкали. Розрахунок типових і середньозважених 
балів бонітету. Розрахунок балів бонітету ґрунтових відмін. 
Охорона праці при проведенні бонітування ґрунтів 
господарства. 

Тема 2. Методика агровиробничого групування ґрунтів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН20 
Література: [3,4,6] 

Методологічні основи агровиробничого групування ґрунтів. 
Регіональні та господарські групування. Послідовність 
проведення робіт з агровиробничого групування ґрунтів. 
Критерії добору та основні морфологічні ознаки 
агровиробничих груп ґрунтів України. 

Тема 3. Методи бонітування ґрунтів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год 
ПРН17, ПРН19 
Література: [2,3,7] 

Агроекологічний метод бонітування ґрунтів. Основні та 
модифікаційні критерії бонітування ґрунтів. Еталонні стандарти 
критеріїв бонітування ґрунтів. Методика розрахунку балів 
бонітету ґрунту за вмістом гумусу, елементів живлення, запасу 
продуктивної вологи. Складання картограм якості земель 
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господарств. 

Тема 4. Якісна оцінка ґрунтів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год 
ПРН17, ПРН19 
Література: [2,3,10] 

Особливості проведення якісної оцінки грунтів за методикою 
А.І. Сірого. Прикладання результатів якісного оцінювання 
земель за методикою А.І. Сірого до прогнозування врожайності 
і оцінювання діяльності сільськогосподарських підприємств на 
земельних ділянках. 

Тема 5. Класифікація ґрунтів і земель за придатністю до сільськогосподарського 
використання 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН17, ПРН19 
Література: [1,7,9,14] 

Модифікаційні критерії та типові ознаки придатності земель до 
сільськогосподарського використання. Характеристика 
найбільш придатних земель (перший підклас). Особливості 
належності земель до другого підкласу (середня придатність). 
Обмежено придатні землі або третій підклас. Ґрунти низької 
придатності або четвертий підклас. Найгірші землі або п’ятий 
підклас.  

Тема 6. Структура земельних угідь, їх якісна оцінка та продуктивність 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН17, ПРН19 
Література: [3,7,8] 

Основні критерії та показники для оцінки земель 
сільськогосподарського призначення (структура угідь і 
ґрунтового покриву; екологічна стійкість земельних ресурсів 
(співвідношення стабільних та нестабільних в екологічному 
відношенні угідь); родючість ґрунтів (вміст гумусу, основних 
елементів живлення рослин, інші властивості); продуктивність 
орних земель (урожайність основних сільськогосподарських 
культур); продуктивність кормових угідь (урожайність сіна); 
бальна оцінка земель (результати бонітування). Основні 
критерії та показники для оцінки земель лісового фонду. 
Основні критерії та показники для оцінки земель природно-
заповідного фонду (ПЗФ). 

Тема 7. Вплив ерозії на стан земельних ресурсів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год 
ПРН1, ПРН17,ПРН19 
Література: 
[8,9,12,13] 

Кількісні показники оцінки прояву водної та вітрової ерозії. 
Нормування параметрів прояву водно-ерозійної небезпеки. 
Показники схильності ґрунтів до вітрової ерозії.  

Тема 8. Критерії оцінки зрошуваних земель до придатності вирощування 
сільськогосподарських культур 

лекцій – 2 год. 
ПРН1, ПРН17, ПРН19 
Література: [8,11,12] 

Оцінка можливого прояву деградаційних процесів на 
зрошуваних землях. Показники та критерії оцінки (якість 
зрошувальних вод; глибина залягання ґрунтових вод; 
мінералізація ґрунтових вод; ступінь засолення верхнього 
метрового шару ґрунтів та підґрунтя; ступінь солонцюватості 
ґрунтів; ступінь підлуження ґрунтів; ступінь забруднення ґрунтів 
фтором, важкими металами та іншими забруднювачами; склад і 
вміст гумусу; щільність складення й структурно-агрегатний 
склад ґрунтів; ступінь виявлення негативних екзогенних 
процесів). 
 

Перелік соціальних, Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 



6 

 

«м’яких» навичок 
(soft skills) 

навчання, комунікаційні якості, навички письмового 
спілкування, налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння 
слухати і запитувати, формування власної думки та прийняття 
рішення та інші. 

Форми та методи 
навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, 
ілюстративним та проблемним методами навчання.  

 лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 
мультимедійним супроводом. На практичних заняттях 
розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних 
ситуацій: використовується роздатковий матеріал (наочність) 
для формування у аспірантів системного мислення; 

 проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

 задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, 
навчальної літератури, а також періодичних видань. 
При викладанні навчальної дисципліни для активізації 
навчального процесу передбачено застосування сучасних 
навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції, дискусії, 
кейс-метод, метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, 
метод "переваги та недоліки". 
До проведення навчальних занять долучаються фахівці-
практики. 
Під час лекційних та практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  бібліотечні та 
інтернет фонди нормативно-правових документів (закони, 
постанови КМУ, ДСТУ, ISO), Google таблиці і Google-форми 
(корпоративна підписка), навчальні посібники, монографії, 
наукові та популярні статті. Здобувачі використовують 
методичний матеріал, підготовлений викладачем: презентації 
за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до 
практичних занять (лабораторні роботи) і самостійної роботи. 
Здобувачі всіх форм навчання мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо 
самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle та 
цифрового репозиторію НУВГП. 
Здобувачі отримують усі необхідні консультації для 
демонстрації знань та вмінь на наукових конференціях, круглих 
столах, у публікаціях, аудиторних дискусіях, написанні 
дисертації. 

Порядок та критерії 
оцінювання 

Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та 
практичної частини, підтверджене звітом здобувача про 
виконані види робіт, у тому числі самостійної роботи. 
Результати вчасно пройденого проміжного контрольного 
тестування (модуль 1, модуль 2) зараховуються в якості 
підсумкового контрольного тесту (залік).  
Модульний контроль проводиться на платформі Moodle через 
ННЦНО. Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, 
фіксується викладачем в електронному журналі дисципліни і 
контролюється відділом аспірантури. 
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Отримання додаткових балів (бонусів) поточної складової 
оцінки передбачено в наступних випадках: 

- підготовка презентації, повідомлення (есе) на тему 
відповідно тематики курсу – 1 бал; 

- виступ на науковій конференції, або публікація за 
результатами власних теоретичних або практичних розробок з 
обраної теми досліджень – 2 бала. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне 
опитування, перевірку звітів виконання практичних занять 
(лабораторних робіт); комп’ютерне тестування. 
Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у 
межах курсу відбувається згідно нормативних документів 
НУВГП: Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова 
редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та Додатку до 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
… для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5Q
NYnWtU/view; Порядку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та відповідного Додатку 
для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5
diaJD/view; Положення про навчально-науковий центр 
незалежного оцінювання Національного університету водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказу ректора НУВГП від 
16.09.2019 № 00502 "Про введення в дію нової системи 
оцінювання навчальних досягнень студентів" 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Поєднання навчання 
та досліджень 

Здобувачі, які успішно складають модульні контролі з 
навчальної дисципліни та вчасно виконують завдання 
лабораторних робіт мають можливість долучитися спільно з 
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. 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. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и качественная 
оценка пахотных земель Украины. Харьков : 13 типография, 
2006. 386 с. 
4. Осипчук С.О. Номенклатурний список агровиробничих 
груп ґрунтів України. Природно-сільськогосподарське 
районування України. Київ : Урожай, 2008. 192 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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5. 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. 
6. Ґрунтознавство з основами геології: навч. посіб./ О.Ф. 
Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький. Київ : 
Оранта, 2005. 648 с. 
7. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение 
сельскохозяйственных культур. Киев : Аграрная наука, 1997. 321 
с. 
8. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, 
результаты, задачи. 2-ое издание. Харьков : Городская 
типография, 2012. 536 с.  
9. Р.Г., Розумный И.А. Оценка пригодности климата и почв к 
возделыванию сельскохозяйственных культур. В сб.: 
«Почвенно-экологические условия возделывания 
сельскохозяйственных культур». Киев : Урожай, 1991. с. 145-
171. 
10. Медведев В.В., Плиско И.В. Прогноз изменений бонитетов 
почв Украины. Ґрунтознавство, Днепропетровский Нац. ун-т, 
2003, т.4, № 1-2. с.11-18.  
11. Медведєв В.В., Лісовий М.В. (відповідальні редактори). Стан 
родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов 
сучасного землеробства. Харків : Штрих, 2001. 100 с. 
12. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 № 1378-
IV: за станом на 28.06.2015 / Верховна Рада України. Офіц. вид. 
на сайті Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua. 
Ідентифікатор – 1378. 15. 
13. Фурман В.М., Люсак А.В., Олійник О.О. Ґрунтозахисна 
контурно-меліоративна система землеробства: навч. посіб. 
Рівне: вид-во ФОП Мельнікова М.В., 2016. 215с. 
14. Фурман В.М., Люсак А.В., Олійник О.О., Ковальчук Н.С. 
Технологія раціонального землекористування : навч. посіб. 
Рівне : НУВГП, 2021. 344 с. 

Інформаційні ресурси 
15. Кабінет Міністрів України. URL : http://www.kmu.gov.ua/ 
16. Законодавство України . URL : http://rada.gov.ua/  
17. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL : 
http://www.nbuv.gov.ua/ 
18. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
(м. Рівне, пл. Короленка, 6). URL : http://libr.rv.ua/ 
19. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75). URL : http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
20. OECDiLibrary: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-
food/data/oecd-agriculture-statistics_agr-data-en  
21. Навчальні матеріали онлайн: http://pidruchniki.ws 

Методичне забезпечення 
1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії 
Національного університету водного господарства та 
природокористування. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://pidruchniki.ws/
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 URL : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 
2. 5-01-216M Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оцінка якості 
ґрунтів» для здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 
201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 
денної, вечірньої і заочної форм навчання [Електронне 
видання]/ Веремеєнко С.І., Олійник О.О., Кучерова А.В. Рівне : 
НУВГП, 2021. 30 с.  
 URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22317 

Дедлайни та 
перескладання 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів встановлені 
згідно Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова 
редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та Додатку до 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
для здобувачів третього (освітньо - наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5Q
NYnWtU/view. 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного 
матеріалу здійснюється згідно з правилами ННЦНО 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti та Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та відповідного Додатку для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5
diaJD/view 
У разі незгоди здобувача з результатами оцінювання, в день 
здачі контролю знань в деканат ННІАЗ подається апеляційна 
скарга, де аргументовано викладено суть питання. До скарги 
додається роздрукований варіант всіх відповідей цього 
здобувача під час виконання спроби. Директор ННІ скликає 
апеляційну комісію щодо розгляду скарги на яку запрошується 
студент та представник ННЦНО, згідно Порядку звернень 
здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

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 

Практики, 
представники 

До викладання курсу долучаються представники підприємств та 
організацій, зайнятих у сфері розробки та використання 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22317
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

природних ресурсів, представники аграрних підприємств ТОВ 
«Захід Агропром» та ТОВ «Дедденс Агро», представники 
Інституту сільського господарства Західного Полісся ННАН 
України. На базі трьох останніх названих підприємств 
організовано філії кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства з метою налагодження тісної співпраці та 
ефективної взаємодії у веденні практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів та науково-
дослідницької діяльності здобувачів освіти освітніх рівнів PhD та 
магістр за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Правила академічної 
доброчесності 

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу 
проводиться згідно Положення про організацію освітнього 
процесу в Національному університеті водного господарства та 
природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ та 
відповідного Додатку до Положення для здобувачів третього 
(освітньо - наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-
RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view  
У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, 
здобувач не отримує бали і повинен виконати завдання 
повторно, згідно Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а 
викладач Кодексу честі наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників Національного університету водного 
господарства та природокористування 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj 
Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності: сайт Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти https://naqa.gov.ua/; сторінка НУВГП “Якість 
освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 

Вимоги до 
відвідування 

Лекції та практичні заняття відбуваються в офлайн або онлайн 
режимі згідно розкладу. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 
У випадку пропуску здобувачем заняття (лікарняні, мобільність, 
т. ін.) відпрацювати можна під час консультацій, де здобувач 
отримує відповідне індивідуальне завдання і звітує про його 
виконання в узгоджені з викладачем терміни. Розклад 
консультацій доступний на сторінці кафедри агрохімії, 
грунтознавства та землеробства: http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-
agz.  
Для роботи з інформаційними ресурсами та виконанні 
розрахунків здобувачі мають можливість використовувати на 
заняттях мобільні телефони та ноутбуки. При карантині заняття 
проводяться в дистанційній формі з використанням Google Meet 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-agz
http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-agz
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за корпоративними профілями. 

Оновлення Силабус переглядається викладачем кожного навчального року 
та оновлюється відповідно змін до законодавчих і нормативних 
документів, а також актуальних світових і вітчизняних наукових 
розробок у сфері «Агрономія». 
Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної 
дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації методів 
викладання отримуються шляхом опитування (усного та 
анкетування) здобувачів щодо їх задоволеності освітнім рівнем 
курсу, в тому числі його практичної складової. Враховуються 
також пропозиції представників бізнесу та фахівців, залучених 
до викладання дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданнях кафедр 
агрохімії, ґрунтознавства та землеробства і екології, ТЗНС та ЛГ 
та Раді з якості ННІАЗ. У випадку їх відповідності програмним 
результатам навчання за ОНП Агрономія, всі пропозиції 
враховуються при оновленні силабусу та викладанні 
дисципліни. 

Академічна 
мобільність. 
Інтернаціоналізація 

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/  

Лектор                              С.І. Веремеєнко, д.с.-г.н., професор 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/

