
 



 



 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна забезпечує аспірантам теоретичні і практичні 

заняття з оцінки земель сучасними методами. Проблема оцінки 

земельних ресурсів завжди була однією з найважливіших. Реформи, 

які проводяться в Україні потребують чіткої організації 

взаємовідносин між суб’єктами нерухомості. Дисципліна 

забезпечує аспірантам теоретичні і практичні заняття з оцінки 

земель і ґрунтів.  

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: 

• функції родючості: критерії, показники, параметри, 

показники родючості згідно з ДСТУ 4362:2004; 

• еталонні (оптимальні) значення показників; 

• санітарні методи оцінка якості ґрунтів; 

•  про екологічне нормування антропогенного навантаження 

на ґрунти; 

• про паспортизацію земель; 

При вивченні курсу аспіранти повинні вміти: 

• оцінювати родючість через еколого-агрохімічний паспорт 

поля; 

• зробити комплексне оцінювання через індекси родючості; 

• провести нормування окремих властивостей (засолення, 

вмісту гумусу та поживних елементів, фізичних властивостей 

тощо). 



 

Анотація 

В курсі «Оцінка якості ґрунтів» розглядаються функції ґрунту 

та визначаються: критерії, показники та параметри родючості. 

Визначаються еталонні (оптимальні) значення показників. 

Приводиться технологія нормування окремих властивостей 

(засолення, вмісту гумусу та поживних елементів, фізичних 

властивостей тощо). Звертається увага на санітарну оцінку якості 

ґрунтів.  

Щодо комплексної оцінки якості звертається увага на 

процедуру паспортизації ґрунтів і земель. Визначається якість 

ґрунтів за еколого-агрохімічним паспортом поля. Розглядаються 

технології бонітування ґрунтів. 

Обсяг дисципліни складає 120 годин або 4 кредитів, у тому 

числі, 14 годин лекцій, 14 години практичних, 28 – консультацій та  

64 години самостійної роботи. 



 

Summary 

The course "Assessment of Soil Quality" considers the functions of 

the soil and determines: criteria, indices and parameters of fertility. The 

reference (optimal) values of indicators are determined. The technology 

of valuation of certain properties (salinity, humus content and nutrient 

elements, physical properties, etc.) is given. Attention is drawn to the 

sanitary assessment of soil quality. 

Regarding the complex quality assessment, attention is drawn to 

the procedure for certification of soils and land. The quality of soil is 

determined by the ecological-agrochemical passport of the field. 

Technologies of soil boning are considered. 

The volume of discipline is 120 hours or 4 credits, including 14 

hours of lectures, 14 hours of practical, 28 - consultations and 64 hours 

of independent work. 



 

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦІПЛІНИ, ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В 

КРЕДИТАХ 

Мета курсу полягає у визначення складові інформаційного та 

організаційного забезпечення оцінки якості ґрунтів та процедури 

такої оцінки. 

Завдання курсу полягає у параметризації агрономічної та 

санітарної оцінки якості ґрунтів, а саме у визначенні 

• морфологічних показників; 

• агрофізичних показників; 

• хімічних та агрохімічних показників; 

• фізико-хімічні показників. 

В завдання курсу «Оцінка якості ґрунтів» полягає також у 

визначенні параметрів санітарної оцінки та комплексному 

оцінюванню якості ґрунтів через індекси родючості та бонітування 

ґрунтів. 

Предмет курсу є методи оцінки якості ґрунтів. 

Об’єктом дисципліни є ґрунт. 

Обсяг дисципліни складає годин: 120 год. або 4 кред. з них: 

лекцій – 14 год. або 0,47 кред. практичних – 14 год. або 0,47 кред. 

самостійна робота – 64 год. або 2,13 кред., консультації – 28/0,93 

кред. 



 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Для досконального засвоєння навчальної дисципліни «Оцінка 

якості ґрунтів» необхідно знання таких курсів: 

• Ґрунтознавства з основами геології; 

• Агрохімії; 

• Мікробіології; 

• Землеробство. 



 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

У відповідності з навчальним планом підготовки доктора 

філософії за наукової спеціальністю 202 «Агрономія» третього 

освітньо-наукового рівня дисципліна «Оцінка якості ґрунтів» 

викладається аспірантам на 2-му курсі очної освіти навчання за їх 

вибором. 

Курс викладається для здобувачів вищої освіти у кількості 4 

чоловіки, одна академічна група. 

Усього Всього на дисципліну по денній формі навчання 

відводиться 120 годин або 4 кредитів, в тому числі – 28 аудиторних 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура навчальної дисципліни  

«Оцінка якості ґрунтів» 
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОЦІНКА ЯКОСТІ ГРУНТІВ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.Оцінка 

якості ґрунтів за 

окремими 

агрономічними 

показниками  

Лекції 1, 2, 3, 4 

Практичні роботи 1, 2, 3, 

4 

Модуль 2. Санітарна 

оцінка ґрунтів 

Лекції 5, 6, 7 

Практичні роботи 5, 6, 7 
 

Самостійна робота 

Консультації 

Залік 



 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛІНИ 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ГОДИН І КРЕДИТІВ 

 

Дисципліна "Оцінка якості ґрунтів" складається з чотирьох 

модулів та екзамену: 

Модуль 1. Оцінка якості ґрунтів за окремими 

агрономічними показниками. 

Лекції - 8 годин, практичні роботи – 8 годин, самостійна 

робота - 32 години. 

Модуль 2. Санітарна оцінка грунтів. 

Лекції - 6 годин, практичні роботи – 6 години, самостійна 

робота - 32 години. 



 

Таблиця 2 

СКЛАД, ОБСЯГИ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗМІСТОВНИХ 

МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛІНИ «ОЦІНКА ЯКОСТІ ҐРУНТІВ» 
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Модуль 1. Оцінка 

якості ґрунтів за 

окремими 

показниками 

64/2.13 30-50 8 8 32 16 1-4 3 

Модуль 2. Санітарна 

оцінка ґрунтів 
56/1.87 30-50 6 6 32 12 5-8 7 

Разом (залік) 120/4.0 60-100 14 14 50    



 

ПЕРЕЛІК І КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

Модуль І. Оцінка  якості ґрунтів за окремими 

агрономічними показниками. 

Лекція 1. Поняття якості ґрунту. показники якості ґрунту (2 

години). 

Визначення якості ґрунту, функції ґрунту. Якість ґрунту та 

якість земельної ділянки. Система показників якості ґрунту. 

Лекція 2. Агрономічні критерії якості ґрунтів. Морфологічні 

показники родючості (2 години). 

Перелік агрономічних параметрів родючості ґрунтів. 

Морфологічні показники – потужність гумусового шару, глибина 

глеєвого горизонту. Вплив процесів ерозії на потужність 

гумусового горизонту. 

Лекція 3. Фізичні показники родючості (4 години). 

Щільність ґрунту. Критерії та вплив на урожайність. 

Структура ґрунту. Показники структури. Антропогенні впливи на 

структуру та щільності ґрунту. 

Лекція 4. Хімічні та агрохімічні показники родючості (4 

години). 

Вміст гумусу, основних елементів живлення, вміст 

мікроелементів в ґрунті. Критерії якості за вмістом мікро- та 

макроелементів живлення. Сольовий склад ґрунту. Засолення 

ґрунтів: алгоритм оцінки та критерії. 

Модуль ІІ. Санітарна оцінка ґрунтів 

Лекція 5. Властивості ґрунтів і їх забруднення (2 години) 



Ґрунтово-агрохімічні бар’єри. Буферність ґрунтів. Процеси 

фільтрації вологи та капілярного підняття. 

Лекція 6. Оцінка хімічного забруднення. Концепція ГДК (6 

години). 

Властивості ґрунтів та міграція забруднюючих речовин. 

Хімічне забруднення та його нормування. Забруднення ґрунтів 

важкими металами. Забруднення радіонуклідами. Забруднення 

пестицидами. Забруднення кислотними опадами. Концепція ГДК. 

Лекція 7. Оцінка бактеріологічного забруднення (2 години). 

Біологічне забруднення. Види та джерела біологічного 

забруднення ґрунтів. Оцінка бактеріологічного забруднення ґрунтів 

 



 

ПЕРЕЛІК І ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3 

 

№№ Теми практичних занять 
Кількість 

годин 

Модуль 1. Оцінка якості ґрунтів за окремими показниками 

1. 
Оцінити якість ґрунту за морфологічними 

показниками родючості 
2 

2. 
Розрахувати вплив ерозії ґрунтів на потужність 

гумусового шару ґрунту 
2 

3. 
Оцінити якість ґрунту за фізичними показниками 

родючості 
2 

4. 
Оцінити якість ґрунту за хімічними показниками 

родючості 
2 

Модуль 2. Санітарна оцінка ґрунтів 

5. 
Оцінити ступінь забруднення ґрунтів важкими 

металами 
2 

6. 
Оцінити ступінь забруднення ґрунтів 

радіонуклідами 
2 

7. 
Оцінити ступінь забруднення ґрунтів залишками 

добрив та інших хімічних речовин 
2 

 



ТЕМИ ТА ФОРМА КОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ 

ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

До самостійної роботи аспірантів при вивченні дисципліни 

“Оцінка якості ґрунтів” відносять: 

• самостійне опрацювання теоретичного матеріалу; 

• самостійне вивчення окремих тем та питань на основі 

навчально-методичної літератури; 

• підготовка та виконання курсової роботи; 

• підготовка до поточного контролю знань (опитування, 

тестування, контрольні роботи, колоквіуми); 

• підготовка до заліків. 

 

Перелік питань, що винесені на самостійну роботу 

аспірантів 

Модуль 1. Оцінка якості ґрунтів за окремими показниками 

– 12 год. (0,40 кред.) 

• морфологічні показники родючості ґрунтів; 

• агрофізичні показники родючості ґрунтів; 

• агрохімічні показники родючості ґрунтів; 

• фізико-хімічні показники родючості галогенних ґрунтів. 

Форма контролю та перевірка – усне опитування 

Модуль 2. Санітарна оцінка ґрунтів – 12 год. (0,40 кред.) 

• деякі властивості ґрунтів та поведінка забруднюючих 

речовин у ґрунті; 

• хімічне забруднення та його нормування; 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ 

 

1. Дефініції термінів «якість ґрунтів і земель».  

2. Види оцінки земель та грунтів. 

3. Функції ґрунту. Оцінювання екологічних функції ґрунту. 

4. Морфологічні критерії родючості. 

5. Поняття якості грунту. показники якості грунту. 

6. Визначення якості грунту, функції грунту. Якість грунту та 

якість земельної ділянки. Агрономічні критерії якості грунтів. 

7. Морфологічні показники родючості. Глеєвий горизонт. 

8. Морфологічні показники родючості. Потужність гумусового 

горизонту. 

9. Вплив ерозії на морфологічні показники родючості. 

10. Фізичні показники родючості. Антропогенні впливи на 

структуру та щільності грунту. 

11. Хімічні та агрохімічні показники родючості. Критерії та 

оцінка якості грунту за вмістом мікро- та макроелементів 

живлення. 

12. Хімічні та агрохімічні показники родючості. Сольовий 

склад грунту. Засолення грунтів: алгоритм оцінки та критерії. 

13. Фізико-хімічні показники родючості. Ємність катіонного 

обміну як критерій якості грунтів.  

14. Фізико-хімічні показники родючості. Склад поглинених 

основ. Осолонцювання грунтів: критерії визначення. 

15. Фізико-хімічні критерії родючості. рН грунтового розчину і 

його вплив на урожайність сільськогосподарських культур. Оцінки 

рН. 



16. Показники якості грунтів Міністерства сільського 

господарства США (USDA)  

17. Показники якості грунтів у Німеччині, Франції, 

Великобританії та Росії. 

18. Оцінка бактеріологічного забруднення грунтів. 

19. Оцінка хімічного забруднення. Концепція ГДК. 

20. Оцінка хімічного забруднення. Властивості ґрунтів та 

міграція забруднюючих речовин. Хімічне забруднення та його 

нормування. Концепція КДК. 

21. Оцінка хімічного забруднення. Забрудення грунтів 

важкими металами та радіонуліїдами: критерії та оцінки. 



22.  

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ ТА СХЕМА 

ПОТОЧНОГО ТА ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

АСПІРАНТІВ 

Успішність аспірантів оцінюється шляхом проведення 

поточного, підсумкового контролю. Дані про успішність здобувача 

вищої освіти заносяться в «Журнал» обліку відвідування занять та 

контролю успішності здобувачів вищої освіти”, “Залікову 

відомість”, “Екзаменаційну відомість”. 

Важливим елементом системи контролю знань є встановлення 

межі кількісної оцінки рейтингу здобувача вищої освіти. В 

університеті прийнято 100-бальну оцінювальну шкалу. 

Рейтинг аспірантів складається з загальної кількості балів, 

отриманих як на проміжному контрольному заході та семестровому 

екзамені, так і за поточну роботу. Максимальна кількість балів за 

навчальну дисципліну, що може отримати аспірант протягом 

семестру за всі види роботи, становить 100.  

За кожним з елементів модуля аспірант отримує оцінку в 

балах. Сума балів, набраних здобувачем вищої освіти під час 

виконання всіх видів робіт за модуль, додається. 

Умовою допуску до контрольного заходу є мінімальна сума 

балів, яку аспірант має набрати у разі виконання усіх елементів 

модуля. 

Якщо аспірант не набрав необхідної суми балів, то він не 

допускається до контрольного заходу і йому рекомендується 

набрати цю кількість балів за рахунок виконання індивідуального 



домашнього завдання, поточного тестового контролю знань та 

інших видів робіт. 

За всі контрольні заходи протягом семестру з навчальної 

дисципліни, вихідною формою контролю з якої передбачено 

екзамен, аспірант може отримати до 60 балів. Аспірант, який 

отримав протягом семестру за всі контрольні заходи 45 і більше 

балів, може бути звільнений від складання екзамену. При цьому до 

залікової книжки аспіранта виставляються оцінки за системою 

оцінювання ECTS та національною шкалою  відповідно до табл. 5, 

6. 

Аспірант має право складати підсумковий семестровий 

екзамен (у письмовій формі) під час екзаменаційної сесії для якої 

він допускається, якщо  за виконання всіх контрольних заходів, 

передбачених протягом семестру, аспірант набирає 36 і більше 

балів. У цьому випадку оцінка за екзамен складається із суми балів, 

отриманих протягом семестру, (бали не переводяться в 100 бальну 

шкалу оцінювання ЕСТS) і балів, отриманих під час складання 

екзамену. При цьому аспірант може отримати на екзамені до 40 

балів. Якщо кількість балів отриманих на іспиті менше 24 балів, то 

аспірант отримує незадовільну оцінку. 

Аспіранти, що набрали впродовж семестру менше 36 балів (із 

можливих 60) до сесії не допускаються і автоматично отримують 

незадовільну оцінку. До складання екзамену такі аспіранти можуть 

бути допущені тільки після того, як наберуть необхідну кількість 

семестрових балів. 



Аспіранти, які хворіли і мають відповідні довідки медичних 

установ або були відсутні з інших поважних причин і не могли 

брати участь у контрольному заході, проходять контроль під час 

спеціально встановлених додаткових занять за узгодженням з 

викладачем графіком, що розроблює деканат факультету. 

Якщо аспіран на екзамені отримує незадовільну оцінку, то він 

має право на одне перескладання екзамену викладачеві, друге 

перескладання екзамену приймає комісія, створена за вказівкою 

декана факультету. Якщо аспірант отримує незадовільну оцінку під 

час складання комісії, його відраховують з університету. 

Умовою допуску до КЗ є мінімальна сума балів, яку аспірант 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модуля. Якщо 

аспірант не набрав суму балів, то він не допускається до КЗ і йому 

рекомендується набрати цю кількість балів за рахунок виконання 

лабораторних робіт. 

За всі КЗ з дисципліни протягом семестру аспірант може 

отримати від 0 до 60 балів. 

Аспірант, який набрав за всі КЗ менше 54 балів, здає 

підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі) 

в екзаменаційну сесію, до якого він допускається, якщо має за 

виконання всіх передбачених елементів модуля мінімальну суму 36 

балів. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4 

Шкала переведення балів в традиційні (національні) 

оцінки успішності. 

Традиційна 4-бальна 

оцінка успішності 

(національна) 

За шкалою 

оцінювання ЕСТS Оцінка в балах 

Незадовільно – 2 ЕХ 23-0 

Задовільно – 3 DЕ 24-30 

Добре – 4 ВС 31-36 

Відмінно – 5 А 37-40 

 

Шкала рейтингової оцінки знань аспірантів з дисципліни 

«Якість ґрунтів та їх оцінка» наведена в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Шкала рейтингової оцінки знань аспірантів з дисципліни 

«Оцінка якості ґрунтів» 

Вид контролю знань 

Рейтинг модулів 

(бали) За семестр 

макс/мін 
1-й модуль 2-й модуль 

Письмове поточне 

тестування 
10/5 10/5 20/10 

Оцінювання самостійної 

роботи 
20/15 10/5 30/20 

Колоквіум або письмова 

контрольна робота 
10/5 10/5 20/10 

Оцінювання виконання 

практичної роботи 
15/10 15/10 30/20 

Разом по модулям 50/30 50/30 100/60 
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