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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними

етапами проведення бонітування ґрунтів в Україні, видами бонітування
ґрунтів і сферами практичного застосування набутих знань.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «Бонітування ґрунтів» є початковоюнормативною
дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для ОПП
бакалаврів, яка викладається на ІV курсі у VIII семестрі в обсязі 3
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Бонітування ґрунтів» є
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.

Література для
вивчення дисципліни

Основна література:
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.
Додаткова література:
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 почвУкраины : 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
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вилучення (викупу) земель” / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М.,
Трохимець С.М. – Рівне: НУВГП. – 2012. – 24 с. 8. Агроклиматический
атлас Украинской ССР. – Киев, 1964. 9. Земельно-оценочное
районирование территории Украинской ССР / [Ченков Б.Н., Канаш
А.П., Розумный И.А., Деревицкий А.В.] // Вопросы изучения земель и
ихоценка. – М.: ГИЗР, 1981. – С 77–82. 10. ЗУ-04. 87. Технические
указания по определению показателей бонитировки почвУ краинской
ССР для экономической оценки пахотных земель. – К.: Урожай, 1987. –
41 с. 11. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр / Г. П. Магазинщиков.
– Львів : Світ, 1991. – 452 с. 12. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка
и качественная оценка пахотных земель Украины. – Харьков : 13 типография.
– 2006. – 386 с. 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри і
порядок визначення втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”
№1279 від 17.11.1997 р. 14. 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. 15. Указания по сбору, обработке и аналізу данных о свойствах
почв для земельно-оценочных работ. – К. : УААН, 1979. – 28 с. 16.
Указания по земельно-оценочному (кадастровому) районированию
Украинской ССР. – К. : УААН, 1978. – 14 с. 17. Шкала бонітування
грунтів Львівської області. – Львів: Львівський філіал інституту
землеустрою УААН, 1993. – 52 с.
Інтернет-джерела:
1. https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Normatyvna-
oc-zemel-Pankiv-YAmelynets-2021.pdf.
2. http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakonechnyy-
YU.I.-Bonituvannia-gruntiv.pdf.
3. http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Praktychni-
KadastrPR-metodychka-Pankiv.pdf.

Тривалість курсу 90 годин
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять (з них 16 годин лекцій і 16 годин

практичних занять) та 58 годин самостійної роботи
Очікувані результати

навчання
Після завершення цього курсу студентбуде :

- Знати методи, завдання і області практичного застосування
бонітування ґрунтів, принципи, критерії та види бонітування
ґрунтів; методику проведення бонітування ґрунтів в Україні.

- Вміти самостійно проводити бонітетну оцінку ґрунтів одного з
господарств з проведенням повного циклу робіт; проводити
грошову оцінку земельної ділянки, де проведено бонітування
ґрунтів.

Softskills:
- доносити свою думку,
- управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі
під виконання практичної роботи;
- позитивно налаштовуватись на результат роботи і
контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:
ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та
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світоглядних наук.
ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх
у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору
інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і
систем.
ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології,
математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні
географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання
ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи
збалансованого використання ґрунтового покриву.
ПРН 16. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за
результати своєї професійної діяльності.
ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень,
принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної
життєдіяльності та здорового способу життя.

Ключові слова Ґрунт, бонітетна оцінка ґрунтів, бали бонітету, агровиробнича група.
Формат курсу Очний

Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого
розуміння тем

Теми Див. : Таблиця «Схема курсу»
Підсумковий

контроль, форма
Залік у кінці семестру оформляється за результатами поточної праці
студентів на курсі упродовж семестру

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із
ґрунтознавства і географії ґрунтів, морфології ґрунтів, фізики ґрунтів,
хімії ґрунтів, достатніх для сприйняття категоріального апарату
бонітування ґрунтів, розуміння джерел

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

До лекції – пояснювально-ілюстративний метод, презентація.
До практичної роботи – наочний метод, частково-пошуковий метод,
демонстраційний метод, розрахункові і статистичні методи.
До самостійної роботи – реферати, доповіді.
Методи контролю і самоконтролю – усний, письмовий, тестовий.

Необхідне обладнання Використовується обладнання, виходячи з особливостей навчальної
дисципліни, а саме: мультимедійний проектор, ноутбук, індивідуальні
завдання для проведення практичних робіт у вигляді фрагментів
картосхем ґрунтів сільських рад та табличного матеріалу до них.

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної

діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за таким співвідношенням:
• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30
• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів – 20
• залік: 50% семестрової оцінки;максимальна кількістьбалів – 50
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Академічна доброчесність: Списування, втручання в роботу інших
студентів – приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою



складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції
і лабораторні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача
про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх
видів письмових робіт, передбачених курсом. Усі пропущені
лабораторні заняття необхідно відпрацювати, усі лабораторні роботи
захистити. Література. Уся література, яку студенти не зможуть
знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях
без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих. Політика виставлення балів. Враховуються бали,
набрані на поточному тестуванні, лабораторних роботах і бали
підсумкового тестування.

Питання до заліку чи
екзамену.

1. Дати визначення поняття бонітування ґрунтів.
2. Які кадастри для оцінки земель використовувались в Галичині в кінці 18 –
поч. 19 ст. ?
3. Яка різниця між природною і потенціальною родючістю ґрунтів?
4. Які додаткові критерії використовуються при бонітуванні ґрунтів?
5. Що є основним об’єктом бонітування ґрунтів?
6. За якими показниками агровиробничі групи діляться на підгрупи і скільки
їх налічується в Україні?
7. Як враховуються негативні властивості ґрунтів при їх бонітуванні?
8. Перелічіть загальні вимоги, які ставляться до еталонного ґрунту.
9. За якою формулою розраховується бал бонітету певної культури за кожним
із основних критеріїв бонітування ґрунтів.
10. Яка різниця між бонітетною і якісною оцінкою ґрунтів?
11. Які нові підходи ввів В.В. Докучаєв для оцінки ґрунтів?
12. Дати визначення ефективної родючості ґрунтів.
13. Якими характеристиками повинні володіти основні критерії бонітування
ґрунтів?
14. Який показник необхідно брати до уваги при об’єднанні ґрунтів в
агровиробничі групи?
15. За якими показниками агрогрупи поділяються на розряди, перелічіть їх.
16. Які основні агрофізичні показники використовуються при бонітуванні
ґрунтів?
17. Дати визначення еталонного ґрунту.
18. Що таке коефіцієнт детермінації і як його розраховують?
19. З якою метою проводиться бонітування ґрунтів?
20. У чому полягає недосконалість проведеної у 1993 році бонітетної оцінки
ґрунтів.
21. Яка різниця між абсолютною і відносною родючістю ґрунтів?
22. Перелічіть основні етапи проведення бонітетної оцінки ґрунтів.
23. Скільки агровиробничих груп налічує номенклатурний список ґрунтів
України?
24. Якими символами позначається агровиробнича група, її розряд і підгрупа?
25. Перелічити матеріали, які використовуються при бонітуванні ґрунтів.
26. Як визначається потужність гумусового горизонту різних типів ґрунтів
для їхнього бонітування?
27. В якому порядку проводиться розробка шкал бонітування ґрунтів.
28. Яка різниця між бонітетною і економічною оцінкою земель?
29. Перелічити п’ять основних принципів бонітетної оцінки ґрунтів.
30. Дати визначення економічної родючості ґрунтів.
31. Який порядок проведення бонітетної оцінки ґрунтів?



32. Які чотири найголовніші показники (властивості) ґрунтів
використовуються при їх бонітуванні?
33. За якими критеріями виділені агровиробничі групи в Україні і їх кількість?
34. Перелічити основні принципи встановлення зв’язку між врожаєм і
властивостями ґрунтів.
35. Яка мінімальна кількість показників повинна бути у виборці при
бонітуванні ґрунтів?
36. Які три групи даних за терміном проведення ґрунтових обстеження
прийнято для бонітування ґрунтів України?
37. До якого періоду відносяться перші відомості про оцінку земель?
38. В чому полягає агроекологічний принцип бонітетної оцінки земель?
39. Дати визначення поняття відтворення родючості ґрунтів.
40. Які статистичні характеристики повинні розраховуватися для оцінки
правильності вибірки при бонітуванні ґрунтів?
41. Дати визначення поняття природно-сільськогосподарського району.
42. У чому полягає принцип адміністративної області при природно-
сільськогосподарському районуванні України?
43. Який зв’язок між вмістом гумусу і врожаєм сільськогосподарських
культур?
44. Основні методи (шляхи) вибору еталонного ґрунту.
45. Написати формулу розрахунку загального балу бонітету для певної
культури.
46. Які древньогрецькі мислителі розглядали питання якісної оцінки земель?
47. Дати визначення родючості ґрунтів.
48. Перелічити три основні види бонітування ґрунтів.
49. Яка роль кліматичного районування при проведені природно-
сільськогосподарського районування?
50. Які основні характеристики використовуються при виділенні природно-
сільськогосподарської зони?
51. Дати визначення агровиробничої групи.
52. Який зв’язок існує між потужністю гумусового горизонту і врожаєм
сільськогосподарських культур?
53. В чому полягає основний принцип еталонного ґрунту.
54. Для яких показників властивостей ґрунтів вводяться поправочні
коефіцієнти до розрахованих загальних балів бонітету окремих культур?
55. До якого часу відноситься земельний кодекс Геопоніка і які показники в
ньому покладені для оцінки якості земель?
56. Перелічити основні види родючості ґрунтів.
57. Дати визначення критеріїв бонітування ґрунтів.
58. Для яких цілей використовують бонітетну оцінку ґрунтів.
59. За якими показниками виділяються природно-сільськогосподарські
провінції?
60. Які основні критерії, за якими ґрунти об’єднуються в агровиробничі
групи?
61. Який зв’язок існує між гранулометричним складом і врожаєм
сільськогосподарських культу?
62. Для чого використовується екологічний коефіцієнт при бонітуванні
ґрунтів.
63. Як розраховується загальний бал бонітету по зоні вирощування культури,
як і стандарти для цього використовуються?
64. У якому трактаті київських князів розглядається питання якісної оцінки
земель?
65. Дати визначення потенціальної родючості ґрунтів.
66. Які показники використовуються при виділенні природно



сільськогосподарських округів?
67. Який зв’язок існує між вологістю ґрунтів і врожаєм
сільськогосподарських культур?
68. Дати визначення екологічного коефіцієнту і написати формулу його
розрахунку.
69. Написати формулу розрахунку балів бонітету за стандартними
показниками.
70. Як визначається потужність гумусового горизонту різних типів ґрунтів
для їхнього бонітування?

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Схема курсу

Тиж./
дата /
год.-

Тема, план, короткі тези

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,

самостійна,
дискусія,
групова
робота)

Література.*** Ресурси в інтернеті Завданн
я, год

Термін
виконанн

я

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.

Лекція 1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник / Ю. І.
Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 82 с.
2. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я.
Наврилюк ; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Высшая школа, 1974. – 272 с.
3. Медведев В. В. Бонитировка и качественная
оценка пахотных земель Украины / В. В.
Медведев, И. В. Плиско. – Харьков. 2006. – 386 с.

2

2 Основні принципи, критерії
та види бонітування
ґрунтів. Агроекологічний
принцип і родючість ґрунтів
– основа бонітування.
Комплексність у
встановленні головних
критеріїв. Родючість ґрунтів
– основа бонітетної оцінки.

Лекція 1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів : навч.-
метод. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 82 с.
2. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я.
Наврилюк ; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Высшая школа, 1974. – 272 с.
3. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
4. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр. –
Львів : Світ, 1991. – 452 с.

2

3 Виділення на карті зон
вирощування
сільськогосподарських
культур на території України

Практичне
заняття

1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник / Ю. І.
Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 82 с.
2. Агроклиматический атлас Украинской ССР. –
Киев, 1964.
3. Земельно-оценочное районирование
территории Украинской ССР / [Ченков Б.Н.,
Канаш А.П. и др.] // Вопросы изучения земель и
их оценка. – Москва, 1981. – С 77–82.
4. Почвоведение. Почва и почвообразование /
[под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова] / [Г. Д.

2



Белицина, В. Д. Васильевская, Л. А. Гришина и
др.]. – М. : Высш. шк., 1988. – Ч. 1. – 400 с.

4 Загальне бонітування
ґрунтів. Бонітування
стосовно різних сільського
сподарських культур та
земельних угідь. Основні
критерії бонітування ґрунтів
– їхні природні властивості
(потужність гумусового
горизонту, вміст гумусу та
фізичної глини, кислотність,
еродованість, оглеєння,
агрофізичні показники).
Етапи бонітування ґрунтів та
порядок проведення.

Лекція 1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник / Ю. І.
Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 82 с.
2. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я.
Наврилюк ; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Высшая школа, 1974. – 272 с.
3. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
4. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр / Г. П.
Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 452 с.

2

5 Агровиробниче групування
ґрунтів, його принципи і
методи. Загальні поняття,
техніка виділення
агровиробничих груп за
матеріалами ґрунтових
обстежень та застосування їх
при бонітетній оцінці ґрунтів.

Лекція 1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник / Ю. І.
Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 82 с.
2. Агроклиматический атлас Украинской ССР. –
Киев, 1964.
3 Земельно-оценочное районирование территории
Украинской ССР / [Ченков Б.Н., Канаш А.П. и
др.] // Вопросы изучения земель и их оценка. –
Москва, 1981. – С 77–82.
4. 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.

2

6 Визначення природно-
сільськогосподарського
району, де розташоване
господарство і складання
списку агровиробничих груп.
Агровиробниче групування
ґрунтів для цілей
бонітування.

Практичне
заняття

1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
2. Агроклиматический атлас Украинской ССР. –
Киев, 1964. 3 Земельно-оценочное районирование
территории Украинской ССР / [Ченков Б.Н.,
Канаш А.П. и др.] // Вопросы изучения земель и
их оценка. – Москва, 1981. – С 77–82.
4. 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.

2

7 Методика бонітування
ґрунтів в Україні. Збір і
опрацювання даних про
властивості ґрунтів та
урожайність культур.
Основні морфологічні,
фізичні і фізико-хімічні
властивості, які
використовуються при
бонітуванні ґрунтів. Вибір
еталонних ґрунтів.

Лекція 1. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з
бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В.
Медведєв. – Харків, 2015. – 100 с.
2. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
3. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я.
Наврилюк. – Москва, 1974. – 272 с.
4. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.

2

8 Збір даних про властивості Практичне 1. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з 2



ґрунтів, які використовують
для бонітування.

заняття бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В.
Медведєв. – Харків, 2015. – 100 с.
2. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
3. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я.
Наврилюк. – Москва, 1974. – 272 с.
4. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.

9 Розробка шкал бонітування
та складання карт
бонітетної оцінки.

Лекція 1. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з
бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В.
Медведєв. – Харків, 2015. – 100 с.
2. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
3. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
4. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
5.Указания по сбору, обработке и аналізу данных
о свойствах почв для земельно-оценочных работ.
– К. : УААН, 1979. – 28 с.

2

10 Складання шкали бонітету
ґрунтів певного господарства
(ділянки) по окремих
культурах.

Практичне
заняття

1. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з
бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В.
Медведєв. – Харків, 2015. – 100 с.
2. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
3. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировкапочв; 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
4. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
5. Указания по сбору, обработке и аналізу данных
о свойствахпочв для земельно-оценочных работ. –
К. : УААН, 1979. – 28 с.
6.Шкала бонітування грунтів Львівської області. –
Львів: Львівський філіал інституту землеустрою
УААН, 1993. – 52 с.

4

11 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.

Лекція Медведєв В. В. Методичні рекомендації з
бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В.
Медведєв. – Харків, 2015. – 100 с.
2. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и
качественная оценка пахотных земель Украины. –
Харьков, 2006. – 386 с.

2

12 Розрахунок загальних балів
бонітету окремих
сільськогосподарських угідь.
Розробка шкал загального

Практичне
заняття

1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
2. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв; 2-е изд.,

2



бонітування на основі єдиних
стандартів діагностичних
ознак і показників

перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
3. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
4. Указания по сбору, обработке и анализу
данных о свойствах почв для земельно-оценочных
работ. – К. : УААН, 1979. – 28 с.
5. Шкала бонітування грунтів Львівської області.
– Львів: Львівський філіал інституту
землеустрою УААН, 1993. – 52 с.

13 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.

Лекція 1. Медведєв В. В.,Пліско І. В. Методичні
рекомендації з бонітування ґрунтів України. –
Харків, 2015. – 100 с.
2. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
3. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв; 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
4. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
5. Указания по сбору, обработке и аналізу данных
о свойствах почв для земельно-оценочных работ.
– К. : УААН, 1979. – 28 с.
6. Почвоведение. Почва и почвообразование /
[под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова]. Москва,
1988. – Ч. 1. – 400 с.

2

14 Грошова оцінка окремої
земельної ділянки

Практичне
заняття

1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
2. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
3. Методика нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення: постанова
Кабінету Міністрів від 16.11.2016 р. № 831 //
Офіційний вісник України, 2016., № 93. ст. 3040.

2

15 Розрахунок втрат
сільськогосподарського
виробництва

Практичне
заняття

1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
2. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Відшкодування
втрат сільськогосподарського виробництва при
погіршенні якості земель сільськогосподарського
призначення // Землеустрій і кадастр. – № 4. –
2009. – С. 82–89.
3. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація
нормативів втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва. Київ, 2011.
4. Методичні вказівки до виконання
розрахунково-графічної роботи “Визначення
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва та збитків
заподіяних власникам землі і землекористувачам
внаслідок вилучення (викупу) земель” / Корнілов
Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М. – Рівне:
НУВГП. – 2012. – 24 с.
5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
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розміри і порядок визначення втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню” №
1279 від 17.11.1997 р.

16 Цільове призначення земель
України

Самостійна
робота

1. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
2. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв; 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
3. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и
качественная оценка пахотных земель Украины. –
Харьков : 13 типография. – 2006. – 386 с.
4. Указания по земельно-оценочному
(кадастровому) районированиюУкраинской ССР.
– К. : УААН, 1978. – 14 с.

5

17 Характеристика земель
сільськогосподарського
призначення

Самостійна
робота

1. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр. –
Львів : Світ, 1991. – 452 с.
2. Медведев В. В., И. В. Плиско. Бонитировка и
качественная оценка пахотных земель Украины. –
Харьков : 13 типография. – 2006. – 386 с.
3. Шкала бонітування грунтів Львівської області.
– Львів: Львівський філіал інституту
землеустрою УААН, 1993. – 52 с.

5

18 Право власності на землю Самостійна
робота

1. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировкапочв / Ф. Я.
Наврилюк ; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Высшая школа, 1974. – 272 с. 2. 2. Магазинщиков
Г. П. Земельний кадастр / Г. П. Магазинщиков. –
Львів : Світ, 1991. – 452 с.

5

19 Охорона земель і раціональне
землекористування

Самостійна
робота

1. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Відшкодування
втрат сільськогосподарського виробництва при
погіршенні якості земель сільськогосподарського
призначення // Землеустрій і кадастр. – № 4. –
2009. – С. 82–89.
2. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація
нормативів втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва. Київ, 2011.
3. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и
качественная оценка пахотных земель Украины. –
Харьков : 13 типография. – 2006. – 386 с.

5

20 Вплив забруднення і
деградаційних процесів на
стан земельних ресурсів

Самостійна
робота

1. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Відшкодування
втрат сільськогосподарського виробництва при
погіршенні якості земель сільськогосподарського
призначення // Землеустрій і кадастр. – № 4. –
2009. – С. 82–89.
2. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація
нормативів втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва. Київ: Земельна
спілка України, 2011.
3. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и
качественная оценка пахотных земель Украины. –
Харьков : 13 типография. – 2006. – 386 с.
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21 Концепція економічно-
безпечного землеробства

Самостійна
робота

1. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Відшкодування
втрат сільськогосподарського виробництва при
погіршенні якості земель сільськогосподарського

5



призначення // Землеустрій і кадастр. – № 4. –
2009. – С. 82–89.
2. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація
нормативів втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва. Київ, 2011.
3. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и
качественная оценка пахотных земель Украины. –
Харьков : 13 типография. – 2006. – 386 с.

22 Показники оцінки
агроекологічних умов
вирощування основних
сільськогосподарських
культур

Самостійна
робота

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. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
4. Почвоведение. Почва и почвообразование /
[под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова]. – М. :
Высш. шк., 1988. – Ч. 1. – 400 с.
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23 Нормативи агроекологічних
умов вирощування основних
сільськогосподарських
культур

Самостійна
робота

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 ихоценка. – М.: ГИЗР,
1981. – С 77–82.
3. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
4. Почвоведение. Почва и почвообразование /
[под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова] – М. :
Высш. шк., 1988. – Ч. 1. – 400 с.

5

24 Використання морфологічних
властивостей ґрунтів та
результатів фізичних і фізико-
хімічних аналізів ґрунтів для
проведення агроекологічної
оцінки земель

Самостійна
робота

1. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв; 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
2. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з
бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В.
Медведєв. – Харків, 2015. – 100 с.
3. Методика бонитировки почв Украины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
4. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
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25 Використання картограми
агровиробничих груп ґрунтів
для проведення бонітування
ґрунтів

Самостійна
робота

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 ихоценка. – М.: ГИЗР,
1981. – С 77–82.
3. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
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4. Почвоведение. Почва и почвообразование /
[под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова]. – М. :
Высш. шк., 1988. – Ч. 1. – 400 с.

26 Агроекологічні умови
вирощування основних с/г
культур

Самостійна
робота

1. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировкапочв; 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272 с.
2. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр. –
Львів : Світ, 1991. – 452 с.
3. Методика бонитировки почвУкраины : изд-во.
УААН. – 1992. – 101 с.
4. Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів :
навчально-методичний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 82 с.
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