
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код. ПП.07. 
2. Назва. Картографія ґрунтів.  
3. Тип. Вибірковий 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання. 5. 
6. Семестр. 2. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 3,5. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Фурман В.М., к. с.-г. н., доцент 
9. Результати навчання. Забезпечення глибокого і всебічного вивчення основних методів 

складання ґрунтових карт та їх практичного використання. В результаті вивчення курсу 
«Картографія ґрунтів»  студенти повинні знати основні закономірності розповсюдження ґрунтів 
на земній поверхні, етапи проведення картографічних робіт та їх зміст, організацію, штат та 
спорядження ґрунтової партії, обов’язки штатних одиниць партії, топографічну основу 
ґрунтових карт, методи польових досліджень, види ґрунтової зйомки та вміти на основі 
отриманих знань скласти ґрунтову карту, остаточну класифікацію ґрунтів та ґрунтовий нарис, а 
також використовувати на практиці ґрунтові карти та картограми різного призначення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи – модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:. «Ґрунтознавство з 
основами геології», «Хімія», «Агрохімія», «Ботаніка з основами фітоценології». 

12. Зміст курсу. 
 Проблеми та методологічні підходи в картографуванні ґрунтів. Основні закономірності 

розміщення ґрунтів на земній поверхні. Підготовчі роботи при картографуванні ґрунтів. 
Організація і проведення польових ґрунтово-картографічних робіт. Методи складання ґрунтової 
карти. Види ґрунтової зйомки.  

Обробка польової документації. Укладання та оформлення авторського оригіналу ґрунтової 
карти. Складання картограм. Агрохімічне картографування ґрунтів. Ґрунтове картографування 
для землеустрою. Ґрунтово-меліоративне та сольове обстеження. Ґрунтово-ерозійне та 
ґрунтово-еколого-агрохімічна зйомка. Методи електронної тахеометрії та супутникової 
навігації при картографуванні ґрунтів. Аерокосмічні методи та комп’ютерні технології в 
картографуванні ґрунтів.  

13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Картографія ґрунтів: підручниик / (Тихоненко Д.Г., Дехтярьов В.В., Горін М.О., 

Веремеєнко С.І., Фурман В.М., Гавва Д.В.); за ред. Д.Г.Тихоненка- Х.:Майдан, 2014.-394с. 
2. Веремеєнко С.І. Картографія ґрунтів: навчальний посібник / С.І. Веремеєнко, В.М. 

Фурман – Рівне: НУВГП, 2013. – 228 с. 
3. Позняк С.П. Картографування ґрунтового покриву / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт 

– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 500с. 
4. Картографія ґрунтів. Колектив авторів: за ред. Д.Г. Тихоненка. – Харків, 2001. – 321с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год. Методи: 

інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 
16. Мова викладання. Українська. 
В.о. завідувача кафедри                                                                   С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.Code. PP.07. 
2. Title. Cartography of soils.   
3.Type. Selective.  
4. Level of High Education. MSc (2nd cycle) level 
5.Academic year. 5.  
6.Semester. 2.  
7.Credits. 3,5.  
8.Lecturer name, academic degree and position. Furman V.M., PhD, Associate professor. 
9.Results of studies. The provision of deep and comprehensive study of the basic methods of drafting of the 

ground maps and the practical use of them. As a result of study of course «Cartography of soils»  students must 
know basic conformities to the law of distribution of soils on an earthly surface, stages of maintenance of 
cartographic works and their maintenance, organization, state and equipments of the ground party, duties of 
regular units  parties, topographical basis of the ground maps, methods of the field researches, types of the 
ground survey, and be able on the basis of the acquired knowledge to make the ground map, a final 
classification of soils and a ground essay, and also use the ground maps of the different setting in practice. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 
11.Obligatory previous educational disciplines. «Geology», «Soil Science», «Chemistry»,  
«Agricultural Chemistry», «Botany», «Geodesy», «Ecology».  
12.Contents. 
Problems and methodological approaches are in mapping of soils. Basic conformities to the law of placing of 

soils are on an earthly surface.  First mining is at mapping of soils. Organization and maintenance of the field 
ground-cartographic works. Methods of drafting of the ground map. Types of the ground survey.  Treatment of 
the field document. Conclusion and registration of original author of the ground map. Drafting of cartogram. 
Agricultural chemistry of mapping of soils. The ground mapping for organization of the use of land. Ground- 
reclamation and salt inspection. Ground-erosive and agricultural land ecological and chemical survey.  Methods 
of electronic tachometry and satellite navigation at mapping of soils. Aerospace methods and computer 
technologies for the mapping of soils. 

Recommended literature. 
1. Cartography of soils: handbook / (Tikhonenko DG, Dehtyarev, V.V., Gorin, M.O., Veremeenko, S.I., 

Furman, V.M., Gavva, D.V.); For ed. D.G.Tikhonenko- X. : Maidan, 2014.-394p. 
2. Veremeenko, S.I., Furman, V.M. Soil mapping: Tutorial. - Rivne: NUVGP, 2013 - 228 p. 
3. Poznyak, S.P., Kraseha, Y.N., Kit, M.G. Mapping the soil cover. - Lviv: Publishing Center of Ivan Franko 

National University of Lviv. 2003 - 500p. 
4. Cartography of soils. The team of authors. Ed. D.G. Tikhonenko - Kharkiv 2001. - 321c. 
14. Planned activities and teaching methods 
20 hours Lectures, 16 hours. Practical work, 69 h. Independent work. Together - 105 hours. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of 
multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test : test, at the end of the 10 th semester. 
Current control (100 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                                         S. Trusheva, PhD, Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


