
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код. 
2. Назва. Бонітування ґрунтів та оцінка якості земель. 
3. Тип. Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання. 5-й. 
6. Семестр. I. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Олійник О.О., к.с.-г.н., доцент. 
9. Результати навчання. Формування у студента теоретичних основ та практичних навичок 

проведення оцінки ґрунтів та земель, спрямованих на раціональне і високоефективне 
використання земельних ресурсів країни, на підвищення ґрунтової родючості і урожайності 
сільськогосподарських культур. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни.  
«Ґрунтознавство з основами геології», «Землеробство», «Система застосування добрив», 

«Методика агрохімічних досліджень», «Картографія ґрунтів». 
12. Зміст курсу. 
Методологічні основи агровиробничого групування ґрунтів. Сучасні підходи до проведення 

бонітування ґрунтів. Аналіз та сутність методичного підходу до бонітування грунтів. Прикладання 
результатів якісного оцінювання земель до прогнозування врожайності і оцінювання діяльності 
сільськогосподарських підприємств на земельних ділянках. 

Методологічні основи оцінки земель. Загальні положення внутрігосподарської оцінки земель. 
Оцінка продуктивних властивостей землі. Оцінка технологічних властивостей земель. Визначення 
показників внутрігосподарської оцінки земель. Застосування даних оцінки земель для розміщення 
посівів сільськогосподарських культур. Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності. 
Принципи оцінки земельних ділянок. Принцип користувача. Методичні підходи експертної оцінки 
земельних ділянок. Оцінка земельних ділянок, які використовуються як сільськогосподарські 
угіддя.  

13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Медведев В.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины / В.В. 

Медведев, И.В. Плиско – Харьков : изд-во «13 типография», 2006. – 386 с. 
2. Булигін С.Ю. Оцінка і прогноз якості земель: навчальний посібник / С.Ю. Булигін, А.В. 

Барвінський, А.О. Ачасова – Харьков : ХНАУ, 2008. – 237 с. 
3. Ступень М.Г. Оцінка земель: навчальний посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, І.Р. 

Залуцький, О.Я. Микула; за заг. ред. М.Г. Ступеня. – Львів : „Новий світ – 2000”, 2005. – 308с. 
4. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник // 

М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; за заг. ред. М.Г. Ступеня. – Львів: „Новий світ – 
2000”, 2006. – 336. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 
30 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180 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 (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці 9 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді, виконання 

курсової роботи. 
16. Мова викладання. Українська. 

В.о. завідувача кафедри                                                                        С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. 
2. Title. Soil quality and land quality assessment. 
3. Type.  The normative. 
4. Level of High Education.  MSc (2nd cycle) level 
5. Academic year. 5. 
6. Semester. I 
7. Credits. 6. 
8. Lecturer name, academic degree and position. Oksana Oleinik, PhD, Associate professor. 
9. Results of studies.  
Forming theoretical foundations and practical skills of assessment of soil and lands aimed at rational and 
highly efficient use of land resources of the country to improve soil fertility and crop yields. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, practical work,  students individual work 
11. Mandatory previous educational disciplines. 
"Soil with the Basics of Geology", "Farming", "System of Fertilizers Application", "Methods of 
Agrochemical Research", "Soil Cartography". 
12. Contents. 
Modern approaches to the soil quality assessment. Analysis and nature of the methodical approach to soil 
assessment. Applying the results of qualitative evaluation of land to yield forecasting and evaluation of 
farms. 
Methodological basis of evaluation of lands. General principles of land evaluation inside the farm. 
Assessment of productive properties of lands. Evaluation of technological properties of soils. Defining 
parameters of land evaluation inside the farm. Application of land assessment data for the placement of 
agricultural crops. Legal regulation of land evaluation. The principles of land assessment. The user 
principle. Methodological approaches of land peer review. Assessment of lands which are in the 
agricultural use. 
13. Recommended literature. 
1. Medvedev V.V. Bonitation and qualitative assessment of arable land in Ukraine / V.V. Medvedev, I.V. 
Plisko - Kharkov: publishing house "13 printing house", 2006 - 386 p. 
2. Bulygin S. J. Estimates and projections of lands' quality: Textbook / S.Y. Bulygin, A. V.Barvinsky, A 
.O. Achasova - Kharkiv: KhAI, 2008 - 237 p. 
3. Stupen, M.G. Valuation of land: Tutorial / M.H.Stupen, R.Y.Hulko, I.R. Zalutsky, O.J Mykula: the 
Society. Ed. M.G. Stupen. - Lviv: "New World. - 2000", 2005. - 308 p. 
4. Stupen, M.G. The theoretical basis of the state land cadastre: Tutorial / M.G. Stupen, R.Y Gulko, O.J. 
Mykula etc .: Ed. M.G. Stupen. - .Lviv: "New World - 2000" 2006 - 336. 
14. Planned activities and teaching methods 
30 hours Lectures, 30 hours. Practical work, 120 h. Independent work. Together - 180 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 (40 points): exam test, at the end of the 9th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                      S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


