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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
 (шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

Бонітування ґрунтів Напрям підготовки  
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

103 Науки про Землю 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

___бакалавр_____ 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

немає  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

немає 

Вид контролю:  

залік залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 0,6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомлення студентів з історією виникнення і розвитку робіт по 

бонітуванню ґрунтів, видах, принципах і критеріях їхнього бонітування. етапах і 

порядку проведення робіт, а також з методикою природно-сільськогосподарського 

районування. 

Завдання: набуття теоретичних знань про бонітування ґрунтів і їх якісну оцінку, 

а також принципи і критерії проведення бонітування ґрунтів; вивчення методів 

загального бонітування ґрунтів, бонітування стосовно різних сільськогосподарських 

культур і земельних угідь, а також етапів робіт і порядку їх проведення; 

ознайомлення з принципами сільськогосподарського районування і агровиробничими 

групами ґрунтів та використання їх при бонітетній оцінці ґрунтів, а також з 

методиками бонітування ґрунтів в Україні та в зарубіжних країнах; набуття 

практичних знань і навиків самостійного проведення бонітування ґрунтів за 

методикою, прийнятою в Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: методи, завдання і області практичного застосування бонітування 

ґрунтів, принципи, критерії та види бонітування ґрунтів; методику бонітування 

ґрунтів. 

вміти: самостійно проводити бонітетну оцінку ґрунтів одного з господарств з 

проведенням повного циклу робіт; проводити грошову оцінку земельної ділянки, де 

проведено бонітування ґрунтів. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Вступ. Предмет, зміст, методи, завдання і сфери практичного 

застосування бонітетної оцінки ґрунтів. Історія розвитку робіт з бонітування. Якісна 

оцінка ґрунтів і земельний кадастр. Земельна реформа в Україні і необхідність 

бонітування ґрунтів. Стан бонітування ґрунтів у нашій країні. 

Тема 2. Основні принципи, критерії та види бонітування ґрунтів. 

Агроекологічний принцип і родючість ґрунтів – основа бонітування. Комплексність у 

встановленні головних критеріїв. Родючість ґрунтів – основа при бонітетній оцінці. 

Тема 3. Загальне бонітування ґрунтів. Бонітування стосовно різних 

сільськогосподарських культур та земельних угідь. Основні критерії бонітування 

ґрунтів - їх природні властивості (потужність гумусового горизонту, вміст гумусу та 

фізичної глини, кислотність, еродованість, оглеєння, агрофізичні показники). Етапи 

бонітування ґрунтів та порядок проведення. 

Тема 4. Агровиробниче групування ґрунтів, його принципи і методи. Загальні 

поняття, техніка виділення агровиробничих груп за матеріалами ґрунтових обстежень 

та застосування їх при бонітетній оцінці ґрунтів. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Методика бонітування ґрунтів в Україні. Збір і опрацювання даних про 

властивості ґрунтів та урожайність культур. Основні морфологічні, фізичні і фізико-
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хімічні властивості, які використовуються при бонітуванні ґрунтів. Вибір еталонних 

ґрунтів. 

Тема 6. Розробка шкал бонітування та складання карт бонітетної оцінки. 

Тема 7. Концепція бонітування земель В. В. Медведєва. Земля як об’єкт 

бонітування. Концепція бонітування ґрунтів. Критерії бонітування ґрунтів. 

Властивості орних ґрунтів в аспекті бонітування. Клімат – обов’язковий критерій 

бонітування земель. Сільськогосподарське поле як складний об’єкт бонітування. 

Тема 8. Методика бонітування земель. Картографічна основа. Бонітувальні 

шкали. Загальні та часткові еталони. Вагові та поправочні коефіцієнти. Способи 

генералізації індивідуальних характеристик орних земель в комплексну бонітетну 

оцінку. Розрахунок бонітетів. Класифікація ґрунтів України за родючістю та 

придатністю до вирощування сільськогосподарських культур. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Модуль 1 

Тема 1. Вступ. 

Предмет, зміст, 

методи, завдання 

бонітетної оцінки 

ґрунтів. 

11 2 2   7       

Тема 2. Основні 

принципи, критерії та 

види бонітування 

ґрунтів. 

11 2 2   7       

Тема 3. Загальне 

бонітування ґрунтів. 

Бонітування стосовно 

різних 

сільськогосподарських 

культур та земельних 

угідь. 

11 2 2   7       

Тема 4. 

Агровиробниче 

групування ґрунтів, 

його принципи і 

методи. 

11 2 2   7       

Разом за змістовним 

модулем 1 

44 8 8   28       



6 

 

  

Змістовий модуль 2. 

Модуль 2 

Тема 5. Методика 

бонітування ґрунтів в 

Україні. 

12 2 2   8       

Тема 6. Розробка шкал 

бонітування та 

складання карт 

бонітетної оцінки. 

11 2 2   7       

Тема 7. Концепція 

бонітування земель В. 

В. Медведєва. 

11 2 2   7       

Тема 8. Методика 

бонітування земель. 

12 2 2   8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 8 8   30       

ІНДЗ         - - -  

Усього годин 90 16 16   58       

 

5. Теми семінарських занять 

– 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виділення на карті зон вирощування 

сільськогосподарських культур на території України 

2 

2 Визначення природно-сільськогосподарського району, де 

знаходиться господарство і складання списку 

агровиробничих груп. Агровиробниче групування ґрунтів 

для цілей бонітування. 

2 

3 Збір даних про властивості ґрунтів, які 

використовуються при бонітуванні. 

2 

4 Складання шкали бонітету ґрунтів певного господарства 

(ділянки) по окремих культурах. 

4 

5 Розрахунок загальних балів бонітету окремих 

сільськогосподарських угідь 

Розробка шкал загального бонітування на основі єдиних 

стандартів діагностичних ознак і показників 

2 

6 Грошова оцінка окремої земельної ділянки 2 

7 Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва 2 

Разом 16 
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7. Теми лабораторних занять 

– 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Цільове призначення земель України 5 

2 Характеристика земель сільськогосподарського призначення 5 

3 Право власності на землю 5 

4 Охорона земель і раціональне землекористування 5 

5 Вплив забруднення і деградаційних процесів на стан 

земельних ресурсів 

5 

6 Концепція економічно-безпечного землеробства 5 

7 Показники оцінки агроекологічних умов вирощування 

основних сільськогосподарських культур 

6 

8 Нормативи агроекологічних умов вирощування основних 

сільськогосподарських культур 

5 

9 Використання морфологічних властивостей ґрунтів та 

результатів фізичних і фізико-хімічних аналізів ґрунтів для 

проведення агроекологічної оцінки земель 

6 

10 Використання картограми агровиробничих груп ґрунтів для 

проведення бонітування ґрунтів 

5 

11 Агроекологічні умови вирощування основних с/г культур 6 

Разом  58 

 

9. Індивідуальні завдання 
– 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

11. Методи контролю 

В основі методу поточного контролю знань студентів з предмету „Бонітування 

ґрунтів” є опитування студентів за вивчення лекційного матеріалу, виконання 

практичних робіт, письмові опитування два рази в семестр. Оцінка результатів 

самостійної роботи. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

12 12 12 12 12 12 14 14 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з бонітування ґрунтів України / І. В. 

Пліско, В. В. Медведєв. – Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2015. – 100 с. 

2. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів : навчально-методичний посібник / Ю. І. 

Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 82 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я. Наврилюк ; 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Высшая школа, 1974. – 272 с. 

2. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр / Г. П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. 

– 452 с. 

3. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва при погіршенні якості земель сільськогосподарського призначення // 

Землеустрій і кадастр. – № 4. – 2009. – С. 82–89. 

4. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація нормативів втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва. Київ: Земельна спілка України, 2011. 

5. Методика бонитировки почв Украины : изд-во. УААН. – 1992. – 101 с. 

6. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення: постанова Кабінету Міністрів від 16 листопада 2016 р. № 831 // 

Офіційний вісник України, 2016., № 93. ст. 3040. 

7. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків 

заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) 
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земель” / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М. – Рівне: НУВГП. – 2012. – 

24 с. 

Допоміжна 
1. Агроклиматический атлас Украинской ССР. – Киев, 1964. 

2. Земельно-оценочное районирование территории Украинской ССР / [Ченков Б.Н., 

Канаш А.П., Розумный И.А., Деревицкий А.В.] // Вопросы изучения земель и их 

оценка. – М.: ГИЗР, 1981. – С 77–82. 

3. ЗУ-04. 87. Технические указания по определению показателей бонитировки почв 

Украинской ССР для экономической оценки пахотных земель. – К.: Урожай, 1987. – 

41 с. 

4. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр / Г. П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. 

– 452 с. 

5. Медведев В. В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины / В. 

В. Медведев, И. В. Плиско. – Харьков : 13 типография. – 2006. – 386 с. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри і порядок визначення втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню” №1279 від 17.11.1997 р. 

7. Почвоведение. Почва и почвообразование / [под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова] / 

[Г. Д. Белицина, В. Д. Васильевская, Л. А. Гришина и др.]. – М. : Высш. шк., 1988. – 

Ч. 1. – 400 с. 

8. Указания по сбору, обработке и анализу данных о свойствах почв для земельно-

оценочных работ. – К. : УААН, 1979. – 28 с. 

9. Указания по земельно-оценочному (кадастровому) районированию Украинской 

ССР. – К. : УААН, 1978. – 14 с. 

10. Шкала бонітування грунтів Львівської області. – Львів: Львівський філіал 

інституту  землеустрою УААН, 1993. – 52 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 


