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Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Курс «Картографія грунтів та дешифрування грунтового 

покриву» являє собою спеціальну дисципліну, яка охоплює 
важливий розділ ґрунтознавства, який вивчає методи польового 
дослідження ґрунтів і способи складання ґрунтових карт. 
Найголовнішим завданням ґрунтового картографування, або 
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 
ґрунтово-картографічних робіт – 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. 
Ґрунтові карти і нариси з характеристикою ґрунтів господарств 
вкрай необхідні при: 
1.Розробці агротехнічних, меліоративних, протиерозійних і інших 
за-ходів, а також при застосуванні більш прогресивних шляхів 
підвищення родючості ґрунтів господарств. 
2.Проведенні державного обліку земельних фондів і освоєння 
нових земель. 
3.Внутрішньогосподарському землеустрої та введенні науково 
обґрунтованих сівозмін. 
4.Складанні районних і обласних ґрунтових карт. 
5.Плануванні і спеціалізації сільського господарства, проведенні 
масових сільськогосподарських дослідів. 
Метою вивчення дисципліни «Картографія грунтів та 
дешифрування грунтового покриву» студентами напрямку 
підготовки «Агрономія» є забезпечення глибокого і все 
стороннього вивчення основних методів складання ґрунтових 
карт та їх практично-го використання. 
Найважливішими завданнями ґрунтознавців на сучасному етапі 
ро-звитку є: 
-вивчення генетико-виробничих особливостей ґрунтів і розробка 
їх класифікації; 
- складання ґрунтових карт областей, районів та господарств; 
-бонітування ґрунтів та якісно-кількісний облік земельних 
ресурсів держави; 
- пошук нових шляхів підвищення родючості ґрунту, в тому числі 
освоєння і окультурення солонців; 
- охорона ґрунтів від ерозії, засолення та заболочування. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=170 
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Компетентності ФК1. Базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, 
плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
ФК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури 
та здійснювати технологічні операціі з первинної переробки i 
зберігання продукції. 
ФКЗ. Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних 
концепцій, правил i теорій, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських та інших рослин. 
ФК4. Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих 
технологічних задач. 
ФК5. Навички оцінювання, інтерпретаціі й синтезу теоретичної 
інформаціі та практичних, виробничих i дослідних даних в галузях 
сільськогосподарського виробництва. 
ФК6. Уміння застосування методів статистичної обробки дослідних 
даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в 
агрономїі. 
ФК7. Уміння науково-обгрунтовано використовувати добрива та засоби 
захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних i фізичних властивостей та 
впливу на навколишне середовище. 
ФК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі 
вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння ïx 
біологічних особливостей та використання як теоретичних, так i 
практичних методів. 
ФК9. Навички управління комплексними діями a6o проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах. 
ФК10. Здатність до лабораторного аналізу зразків грунту, рослин та 
продукцїі рослинництва із застосуванням сучасних методів наукових 
досліджень. 
ФК11. Здатність адаптувати системи обробітку грунту під культури 
сівозміни з врахуванням родючості, ухилу та експозицїі схилів, рівня 
грунтових вод, системи удобрения та наявної грунтообробної техніки. 

Програмні результати 
навчання 

ПPH1. Обговорювати i пояснювати основи, що сприяють 
розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню 
національної гідності й патріотизму, соціалізації особистості, схильності 
до етичних цінностей, знання економіки й права. 
ПPH2. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у 
галузі агрономїі. 
ПРНЗ. Відтворювати знання української та іноземної мов, зокрема 
спеціальної термінології для проведення літературного 
ПPH4. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін  
в обсязі,  необхідному  для володіння відповідними 
навичками в галузі агрономії. 
ПPH5. Демонструвати знання i розуміння принципів фізіологічних 
процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних 
та професійних дисциплін. 
ПPH6. Володіти статистичними методами опрацювання даних в 
агрономїі. 
ПPH7. Володіти на операційному рівні методами спостереження, 
опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’ектів i 
підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного 
різноманіття. 
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ПPH8. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної 
професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої 
професійної роботи у галузі агрономії. 
ПPH9. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих 
проблем відповідно до зональних умов. 
ПPH10. Проектувати й організовувати технологічні процеси 
вирощування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур 
відповідно до встановлених вимог. 
ПPH11. Проектувати та організовувати заходи вирощування 
високоякісної сільськогосподарської продукцїі та відповідно до діючих 
вимог. 
ПPH12. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 
сільськогосподарської продукцїі відповідно до діючих вимог. 
ПPH13. Планувати економічно вигідне виробництво 
сільськогосподарської продукцїі. 
ПPH14. Організовувати результативні i безпечні умови роботи.  
ПPH15. Здатність проводити лабораторні дослідження зразків 
грунту, рослин та рослинницької продукцїі за сучасними методами 
досліджень. 
ПPH16. Здатність працювати результативно в команді з іншими 
людьми, беручи до уваги різні фонові знання та розуміння своїх колег 
до визначених завдань. 

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

Складові навчальної дисципліни сприяють формуванню 
універсальних, корисних для будь-якого виду діяльності 
(міжпрофесійних) навичок, які дозволяють швидко адаптуватися 
до нових умов, змінювати сферу зайнятості, вирішувати 
нестандартні завдання: 
- допитливість, ініціативність – під час засвоєння 
теоретичного матеріалу лекційних занять та самостійної роботи 
для розширення знань із відповідних тем курсу; 
- цілеспрямованість, наполегливість – під час виконання 
практичних робіт, а також індивідуальних завдань для 
отримання додаткових балів; 
- адаптивність, командна робота – під час дискусійних 
обговорень тематичних питань курсу, участі в діловій грі, 
опрацювання практичних кейсів; 
- соціальна обізнаність і відповідальність – як результат 
урахування організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 
зв’язку та вчасного звітування про виконані види діяльності; 
- критичне мислення, лідерство, креативність – розуміння, 
аналіз, пошук вирішення актуальних проблем у розрізі 
дисципліни та висвітлення результатів під час навчальних 
занять, участі в конференціях і круглих столах та/або наукових 
публікаціях; 
- самонавчання для професійного та особистісного 
зростання – як результат виконання самостійної роботи, в тому 
числі з електронними навчальними ресурсами та 
інформаційними базами.   

Проведення лекційних занять передбачає демонстрацію 
презентацій із відповідним темі заняття теоретичним матеріалом 
та відеороликів щодо окремих технологічних операцій зберігання 
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та переробки продукції рослинництва. Частина лекційного 
заняття відводиться на діалогові технології, розгляд можливих 
практичних ситуацій у вигляді кейсових пакетів та дискусію. 
Студенти мають можливість публічного виступу із презентацією 

лекційного матеріалу. До кожної теми лекційних занять 
пропонуються тренувальні тести в Google-формі. Це забезпечує 
студентам поступову підготовку до проміжного контрольного 
тестування під час модулів, а також підсумкового контрольного 
тестування під час екзамену.  

Практичні заняття передбачають виконання завдань за 
індивідуальними вихідними даними.  

До проведення навчальних занять долучаються фахівці-
практики. 

Студенти всіх форм навчання мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо 
самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle та 
цифрового репозиторію НУВГП. 

Студенти отримують усі необхідні консультації для 
демонстрації знань та вмінь на наукових конференціях, круглих 
столах, у публікаціях, аудиторних дискусіях, написанні 
кваліфікаційної випускової роботи. 

Під час лекційних та практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  бібліотечні та 
інтернет фонди нормативно-правових документів (закони, 
постанови КМУ, ДСТУ), Google таблиці і Google-форми 
(корпоративна підписка), навчальні посібники, монографії, 
наукові та популярні статті. Студенти використовують методичний 
матеріал, підготовлений викладачем: презентації за лекціями, 
конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, занять і 
самостійної роботи. 

 

Структура навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 
Традиційне картографування грунтів 

ТЕМА 1. Проблеми та методологічні підходи в картографуванні ґрунтів 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПPH4  

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 2 

Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 8 14 

Опис теми 

Проблеми картографування ґрунтів. Структурний підхід. Порівняль-но-
географічний підхід. Ґрунт як об’єкт досліджень. Значення ґрунтового 
картографування в сільськогосподарському виробництві. Предмет та зав-дання 
курсу «Картографування ґрунтів». Історія розвитку картографуван-ня ґрунтів. 
Докучаєвський період розвитку картографування. Наукові ро-зробки в картографії 
С.А. Захарова, Л.І. Прасолова та ін. Сучасний період розвитку картографування 
ґрунтів 
Питання для самостійного опрацювання: Закон горизонтальних ґрунтових зон. 
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Закон вертикальних ґрунтових зон. Закон аналогічних топографічних рядів. Закон 
ґрунтової інтразональності. Закон ґрунтових мікрозон. Закон ґрунтових провінцій. 
Закон постійного співвідношення між ґрунтом і материнською гірською породою. 
Закон постійного співвідношення між формами поверхні і характером місцевих 
ґрунтів. Закон постійного співвідношення між ґрунтом і рослинним покри-вом. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
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benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 2. Підготовчі роботи при картографуванні ґрунтів. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПPH8 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 2 

Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 8 8 

Опис теми 

Організація підготовчих робіт. Організація і штат ґрунтової партії. Спорядження і 
обладнання. Тракторні експедиції. Складання плану-проекту ґрунтових 
досліджень. Складання кошторисів на проведення ґрунтових досліджень. 
Топографічна основа ґрунтових карт. Масштаб карт. Визначення відстаней по карті 
Питання для самостійного опрацювання: Найпростіші способи визначення 
відстаней в полі. Визначення крутизни схилів. Загальні поняття про рельєф 
місцевості. Побудова топографічних профілів. Застосування матеріалів 
аерофотозйомки при картографуванні ґрунтів. Умовні знаки та топографічних 
картах. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 

https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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2001. – 321с. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 3. Організація і проведення польових ґрунтово-картографічних робіт. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4  

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2 2 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
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Самостійна робота 10 10 

Опис теми 

Організація роботи ґрунтової партії в полі. Виїзд в поле і рекогносциро-вочне 
ознайомлення з територією. Техніка польового ґрунтового до-слідження. Типи 
ґрунтових розрізів. Закладення і розподіл ґрунтових ро-зрізів в полі. Загальні 
вказівки про реєстрацію ґрунтових розрізів і по веденню ґрунтових щоденників. 
Вивчення морфолого-генетичних ознак ґрунтів і їх картографічне значення. Будова 
профіля ґрунту. Генетична будова профіля і номенклатура генетичних горизонтів. 
Основні морфолого-генетичні ознаки ґрунту 
Питання для самостійного опрацювання: Вибір ґрунтових зразків. Техніка 
відбору монолітів ґрунтів. Охорона праці при проведенні польових робіт при 
картографуванні ґрунтів 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 4 Види ґрунтової зйомки. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПPH 12 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 10 2 

Опис теми 

Категорії складності ґрунтового покриву. Встановлення ґрунтових меж і нанесення 
на карту ґрунтових контурів. Уточнення ґрунтових меж при крупномасштабній 
ґрунтовій зйомці. Уточнення ґрунтових меж при допомозі поверхневих зразків. 
Застосування інструментальної вибіркової топографічної зйомки при картуванні 
ґрунтів. Крокомірний метод. Метод вибіркових ділянок. Оформлення ґрунтових 
карт. Точність ґрунтових карт. Експлікація ґрунтових карт. 
Питання для самостійного опрацювання: . Ґрунтова зйомка дрібного масштабу. 
Маршрутна і маршрутно-площинна ґрунтова зйомка. Суцільна дрібномасштабна 
ґрунтова зйомка. Ґрунтова зйомка середнього масштабу. Ґрунтова зйомка 
крупного масштабу. Де-тальна ґрунтова зйомка великої точності. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3  

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.).-

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
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[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 5. Обробка польової документації і укладання і оформлення авторського 
оригіналу грунтової карти. Складання картограм. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4 ПPH12 

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 4 10 

Опис теми 

Види робіт по обробці польової документації. Необхідні первинні ма-теріали. 
Вибір та реєстрація ґрунтових зразків для аналізів. Поправки до ґрунтових 
щоденників і польових ґрунтових карт. Складання зведеної відомості морфолого-
генетичних ознак найголовніших ґрунтів обстежува-ного району. 
Питання для самостійного опрацювання Складання відомості ґрунтових зразків. 
Складання плану аналітичних робіт. Набір аналізів для різних типів ґрунтів і 
ґрунтово-кліматичних зон. Оцінка результатів аналізів в агровиробничому 
відношенні. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 

http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3


14 

 

13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

Змістовий модуль 2 

Дистанційне зондування Землі та дешифрування 
ґрунтового покриву 

ТЕМА 6. Дешифрування грунтового покриву за факторами грунтоутворення  

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: ПРН 4 ПPH12 

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 4 10 

Опис теми 

Геологічна будова і структура грунтового покриву. Індикаційна роль рельєфу. 
Вплив клімату на формування грунтів. Гідрогеологічні умови та їх врахування під 
час грунтового обстеження 
Питання для самостійного опрацювання: Дешифрування грунтів за рослинним 
покривом. Особливості контурного дешифрування грунтів. Антропогенний вплив 
на структуру грунтового покриву. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
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Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 

[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 7. Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) та дешифрування грунтового покриву. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4 ПPH6 

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 10 10 

Опис теми 

Поняття про дистанційне зондування Землі та геоінформаційне забезпечення 
грунтово-картографічних досліджень. Шляхи автоматизації сучасних знімальних 
робіт. Поняття про тахео-метрію. Характеристика тахеометрів. Особливості 
електронних тахео-метрів. Склад головного меню приладів. Робота із сучасними 
електронни-ми тахеометрами. Поняття про супутникову навігацію. Історія 
розвитку. Супутникова система позиціонування (GPS). 
Питання для самостійного опрацювання: Сегменти структурної схеми GPS. 
Характеристика основного GPS-обладнання. Точність позиціонування. Способи 
диференційної корекції. Класифікація GPS-приймачів. Високоточна геодезична 
прив’язка. Використання GPS для картографування ґрунтів і геоінформаційних 
систем (ГІС). 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 8 Аерокосмічні методи в дешифруванні грунтового покриву 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПРН 14 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 10 10 

Опис теми 

Поняття про аерокосмічні знімання та їх класифікація. Вимірювальні 
властивості аерофотознімків. Основи теорії дешифрування аеро- та 
космічних знімків. 
Питання для самостійного опрацювання: Підготовчі роботи та попереднє 
камеральне дешифрування. Польові дослідження 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
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Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
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20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 9 Комп’ютерні технології при дешифруванні та картографуванні грунтового покриву 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4 ПPH14 

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 4 10 

Опис теми 

Поняття про комп’ютерні технології. Необхідні базові матеріали для 
забезпечення комп’ютерних технологій. Причини, що обмежують 
впровадження комп’ютерних технологій. Технічні засоби автоматизації 
картографування ґрунтів. Інформаційне забезпечення автоматизованого 
складання ґрунтових карт.  
Питання для самостійного опрацювання: Частини банку даних. Сучасні 

автоматизовані картографічні системи, їх використання при 

картографуванні ґрунтів. 
Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3  

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

Змістовий модуль 3 
Спеціальні види картографування грунтів 

ТЕМА 10. Агрохімічне картографування ґрунтів, та ґрунтове картографування для 
землеустрою 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПРН 14 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 2 10 

Опис теми 
Особливості агрохімічного картографування,  що дозволяє стежити за 
зміною агрохімічих показників ґрунту, диференційовано застосовувати 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
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добрива, залежно від вмісту поживних речовин у ґрунті. Поділ усіх робіт з 
агрохімічного картографування ґрунтів на етапи: підготовчий, польовий, 
камеральний.. 
Питання для самостійного опрацювання:. Створення агрохімчного нарису, де 
оцінюється родючість ґрунтів загалом, вказує шляхи підвищення їх 
родючості, результати розрахунків економічної ефективності системи 
застосування добрив 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
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17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 11 Задачі і мета ґрунтового картографування для нужд землеустрою. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПРН 14 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 4 10 

Опис теми 

Загальні положення. Методика досліджень. Картографічна основа для ґрунтових 
обстежень. 
Питання для самостійного опрацювання: Етапи проведення обстежень. Ґрунтові 
роботи по окремих етапах. Групування ґрунтів по придатності їх під ріллю. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 

https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 12. Ґрунтово-меліоративна, сольова, грунтово-ерозійна та ґрунтово-еколого-
агрохімічна зйомка. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПРН 14 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи 2  

Самостійна робота 8 10 

Опис теми Мета та завдання обстеження. Програма і методика обстежень. 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
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Меліоративна оцінка земель. Етапи проведення робіт. Картографування 
ґрунтів, що підлягають осушенню. Картографування зрошуваних ґрунтів.  
Питання для самостійного опрацювання: Сольове обстеження. Категорії 
складності територій при сольовому обстеженні. Набір аналізів. Складання 
карти засолених ґрунтів. Картограми солонцюватих ґрунтів. 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
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benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

ТЕМА 13 Картограми рівня ґрунтових вод і їх хімізму.  

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН 4, ПРН 14 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2  

Практичні роботи   

Самостійна робота 18 20 

Опис теми 

Мета та завдання обстежень. Види та типи ерозійного рельєфу. Категорії 
схилових земель по можливості прояву ерозійних процесів. Методика 
обстежень. Показники змитості ґрунтів. Складання картограм еродованості 
ґрунтів. Ґрунтово-екологічне обстеження, його мета та завдання.  
Питання для самостійного опрацювання: Етапи проведення обстежень і їх 
задачі. Обстеження і картографування деградованих та забруднених ґрунтів 
і земель і їх мета 

Лінк теми на MOODLE (Лекції з дисципліни): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 

Теми для для виконання практичних робіт: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9 

Мультимедійні матеріали: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4 
Лінки на відеосупровід: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15 

Лінк теми на MOODLE Підручники, посібники з дисципліни: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3 

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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 

https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-7
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-9
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-4
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-15
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=169#section-3
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навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території України:історія,перспективи,наукові 
основи/Р.І.Сосса.-К.:Наук.думка,2005.-292с. 
7.Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе. Харьков. 1962. 
8.Гринь Г.С. Как составить почвенную карту. Киев: Изд-во. АН УССР. 1956. 
9.Гаврилюк Ф.Я. Полевое исследование и картографирование почв. М. 
1965. 
10.Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
11.Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-К.:Аграрна 
освіта,2010.-269с. 
12.Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
13.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 2000.-
184с. 
14.Практикум по методике составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. Колос. 1987. 
15.Методика составления и использования крупномастабных почвенных 
карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 
16.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
17.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-
benefits/ 
18.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
19.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
20.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
21.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
22.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
23.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
24.Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
25.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

 

Методи оцінювання та структура оцінки 

Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної частини, 
підтверджене звітом студента про виконані види робіт, у тому числі самостійної роботи. 
Результати вчасно пройденого проміжного контрольного тестування (модуль 1, модуль 
2) можуть бути зараховані в якості підсумкового контрольного тесту (екзамен). За 
бажанням студента покращити підсумкові результати курсу, оцінки за модулі 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
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скасовуються і студент складає екзамен, де має змогу отримати максимальну кількість 
балів рівну сумі балів за модулі. 
Курсова робота оцінююється окремим модулем у 100 балів. 
Зміст роботи 60 балів. Захист роботи 40 балів. 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти (Нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15311 

Перелік критеріїв оцінювання та їх бальні значення: 
№ з/п вид навчальної діяльності оціночні бали сума балів 

Поточна складова 

1 
Вчасне виконання та захист 
практичних  робіт: 

5 балів за 1 роботу 5 х12 = 60 балів 

Модульна складова 

3 

Вчасне виконання модульного 
контрольного завдання (звітування за 
теоретичний курс, у тому числі з тем 
самостійного опрацювання) 

20 балів за 1 модуль 20 х 2 = 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

Підсумковий контроль (екзамен): 40 балів 40 балів 

Проміжні та підсумковий контроль проводяться на платформі Moodle через ННЦНО. 
Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в 
електронному журналі дисципліни і контролюється деканатом ННІАЗ. 

Поточний модульний контроль №1 складається з 30 випадкових тестових завдань 
трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених): 20 
х 0,4 балів = 8 балів; 2 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених та 
вставити пропущене слово): 9 х 1,0 балів = 9 балів; 3 рівень (вставити пропущене слово): 1 
х 3,0 бала = 3 бала. 

Поточний модульний контроль №2 складається з 30 випадкових тестових завдань 
трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених): 20 
х 0,4 балів = 8 балів; 2 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених та 
вставити пропущене слово): 9 х 1,0 балів = 9 балів; 3 рівень (вставити пропущене слово): 1 
х 3,0 бала = 3 бала. 

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 у галузі картографування грунтів – 2 бала; 
- участь у Всеукраїнській студентській Олімпіаді зі спеціальності «Агрономія» або 

«Картографія, дешифрування грунтів» - 2 бала; 
- участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Агрономія» або «Картографія» - 3 бала. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, перевірку звітів 

виконання практичних 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/; Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 

роботу екзаменаційної комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15311
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного 

господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ 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; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 

Вивченню дисципліни «Картографія грунтів та дешифрування 
грунтового покриву» передує опанування дисциплін: «Моніторинг 
грунтів», «Землеробство з основами гербології», «Грунтознавство з 
основами геології». 

Дисципліни, для вивчення яких обов’язкові знання даної 
дисципліни: «Агрохімсервіс», «Система застосування добрив». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Основна 
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. 
5.Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів: 
навч.Посібник/І.Я.Папіш,Т.С.Ямаленець.-Львів:Вид.центр ЛНУ ім.Івана 
Франка,2009,.-450с. 
6.Сосса Р.І.Картографування території 
України:історія,перспективи,наукові основи/Р.І.Сосса.-
К.:Наук.думка,2005.-292с. 

Допоміжна 
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. 
4. Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М. 1987. 
5. Морозов В.В. Геоінформаційні системи в 
агросфері/В.В.Морозов,Шапоринська,О.В.Морозов,В.І.Пічура.-
К.:Аграрна освіта,2010.-269с. 
6. Паньків З.П. Земельні ресурси: навч .посібник/З.П. Паньків.-Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-272с. 
7.Грунтознавство часткове: навч. посіб. Для студ./Д.Г.Тихоненко; 2-ге 
вид.,переробл. Та доп.-Х.:Харк. Держ. Аграр. Ун.-т ім. В.В. Докучаєва, 
2000.-184с. 
8. Практикум по методике составления и использования 

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
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/


29 

 

крупномастабных почвенных карт (Под ред. Л.Н. Александровой). М. 
Колос. 1987. 
9. Методика составления и использования крупномастабных 
почвенных карт (Под ред. Поддубного). М. Колос. 1978. 

Інформаційні ресурси 
1.ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255 
2.Органічне землеробство: визначення, стандарти, переваги 
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-
standards-benefits/ 
3.Директива 2009/28/EC Режим доступу: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=
EN 
4.Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     
http://www.kmu.gov.ua/ 
5.Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
6.Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
7.Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 
8.Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
9.Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

Інформаційні 
ресурси 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладан
ня 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та підсумковий контроль 
(екзамен) встановлені згідно Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова 
редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного 
матеріалу здійснюється згідно з правилами ННЦНО 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan та Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

У разі незгоди студента з результатами оцінювання, в день здачі екзамену 
в деканат ННІАЗ подається апеляційна скарга, де аргументовано викладено 
суть питання. До скарги додається роздрукований варіант всіх відповідей 
цього студента 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/ 

 

Правила 
академічної 
доброчеснос

ті 

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/ 

У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, здобувач не 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54255
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
https://youmatter.world/en/definition/organic-farming-definition-standards-benefits/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/


30 

 

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/ 

Студенти 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 

У випадку пропуску студентом заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 
відпрацювати можна під час консультацій, де студент отримує відповідне 
індивідуальне завдання і звітує про його виконання в узгоджені з викладачем 
терміни. Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри агрохімії,  
ґрунтознавства та землеробства 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AtZgZeFNYskpD7xdl06qfwhz6dyITFA57
HhgJmMXqmg/pubhtml?gid=883482214&single=true 

Для роботи з інформаційними ресурсами та проведенні розрахункових 
завдань студенти мають можливість використовувати на заняттях мобільні 
телефони та ноутбуки. При карантині заняття проводяться в дистанційній 
формі з використанням Google Meet за корпоративними профілями. 

Неформальн
а та 
інформальна 
освіта 

Студент має можливість визнання (перезарахування) результатів навчання в 
розрізі тематики курсу, які він набув у неформальній та інформальній освіті, 
згідно Положення про неформальну та інформальну освіту в НУВГП  
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti 

Відповідна кількість годин може бути зарахована студенту в результаті 
успішного проходження ним відкритого онлайн-курсу з теми Картографія 
грунтів або Дешифрування грунтового покриву. Курс на платформі «ВУМ on-
line може бути зарахований як відпрацювання лекційного заняття та 
виконання самостійної роботи на тему 13Картограми рівня ґрунтових вод і їх 
хімізму. Для цього студенту необхідно представити підтверджуючий документ 
(сертифікат) про успішне проходження онлайн курсу. 

ДОДАТКОВО 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації 
про 
дисципліну* 

Впродовж терміну вивчення курсу, студент має право звертатися до 
викладача за додатковим поясненням лекційної теми, змісту практичних 
завдань, самостійної роботи усно (під час занять і консультацій), або письмово 
(корпоративною електронною поштою, через систему повідомлень Moodle). 
Відвідування консультацій є добровільним. У разі виконання студентом 
науково-дослідної роботи з тематики курсу, за потреби можуть призначатись 
додаткові індивідуальні консультації у будь-якій зручній для студента і 
викладача формі (аудиторна, онлайн, телефонний зв’язок).  

Незалежне оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості 
освіти НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 
 

Оновлення* Силабус переглядається викладачем кожного навчального року та 
оновлюється відповідно змін до законодавчих і нормативних документів у 
сфері управління та поводження з відходами, а також актуальних світових і 
вітчизняних наукових розробок у сфері утилізації відходів виробництва і 
споживання. 
Ідеї та рекомендації студентів щодо наповнення навчальної дисципліни, 
оновлення окремих тем та оптимізації методів викладання отримуються 
шляхом опитування (усного та анкетування) студентів щодо їх задоволеності 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AtZgZeFNYskpD7xdl06qfwhz6dyITFA57HhgJmMXqmg/pubhtml?gid=883482214&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AtZgZeFNYskpD7xdl06qfwhz6dyITFA57HhgJmMXqmg/pubhtml?gid=883482214&single=true
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
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освітнім рівнем курсу, в тому числі його практичної складової. Враховуються 
також пропозиції представників бізнесу та фахівців, залучених до викладання 
дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданні кафедри агрохімії, 
ґрунтознавства та землеробства і Раді з якості ННІАЗ та в разі їх відповідності 
програмним результатам навчання за стандартом вищої освіти вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 – Аграрні науки та 
продовольство, спеціальності 201 Агрономія 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/201-agronomiya-bakalavr.pdf 
враховуються при оновленні силабусу та викладанні дисципліни. 
 

 

Навчання 
осіб з 

інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за дотриманням 
вимог нормативних документів НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
 
 

Практики, 
представник

и бізнесу, 
фахівці, 

залучені до 
викладання 

 

Польовий Володимир Мефодійович – директор Інституту сільського 
господарства Західного Полісся НААН України 

Інтернаціона
лізація 

CZ.1.07/2.4.00/31.0026: Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a 
oblasti bioenergií do praxe  
https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/popis.php?id=15 
https://www.manage.gov.in/ftf-itt/prgReports/ciphet.pdf 
https://www.sciencedirect.com/book/9780128141380/integrated-processing-
technologies-for-food-and-agricultural-by-products 
http://unaab.edu.ng/funaab-
ocw/opencourseware/Food%20and%20Crop%20Storage%20Technology.pdf 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
 
 

 

 

Лектор                               В.М. Фурман, к.с.-г.н., доцент 
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