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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Тематична картографія» є вибірковою навчальною 

дисципліною циклу професійної підготовки фахівців зі спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій». Викладається на третьому курсі, в п’ятому семестрі. 

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 4 кредити ECTS, 120 годин. 

Форма підсумкового контролю – іспит.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Тематична картографія» 

полягає в ознайомленні студентів з основними методами тематичного 

картографування на прикладі створення ґрунтових карт і допоміжних 

картографічних матеріалів.  

Завдання навчальної дисципліни «Тематична картографія» – сформувати 

у студентів навички щодо техніки великомасштабної польової зйомки 

земельних угідь, камеральної обробки отриманих даних,  складання кінцевого 

звіту про ґрунтові обстеження, а також використання ґрунтових карт для цілей 

землеустрою та кадастру. 

Навчальна дисципліна «Тематична картографія» логічно пов’язана з 

дисциплінами підготовки бакалавра – «Землевпорядне креслення», 

«Картографія», «Геологія і геоморфологія», «Гідрогеологія», «Основи 

землевпорядкування і кадастру», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», 

«Землевпорядні вишукування»,  «Землевпорядне проєктування»; забезпечує 

вивчення дисциплін підготовки магістра – «Методологія зонування земель», 

«Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель». 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати основні напрями тематичного картографування, методику 

створення тематичних карт, техніку великомасштабної зйомки земельних угідь 

та камеральної обробки отриманих даних; 

уміти складати матеріали кінцевого звіту про ґрунтові обстеження, а 

також використовувати наповнення ґрунтових карт для цілей землеустрою та 

кадастру. 

 Знання з дисципліни «Тематична картографія» необхідні студенту для 

успішного засвоєння знань і набуття практичних навичок і вмінь, передбачених 

програмою підготовки фахівця з геодезії та землеустрою. 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в обраній професії. 

ЗК 10. Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в 

комп’ютерних мережах. 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на картах 

та планах, приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів побудови 
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геодезичних мереж, математичної обробки геодезичних вимірів, організації та 

управління геодезичним виробництвом. 

ФК 4. Поглиблені знання теорії картографічних проекцій, процесів 

складання та видання карт, принципів тематичного картографування. 

ФК 12. Здатність уміння вибирати й розраховувати картографічні 

проекції, складати карти і плани різного змісту. 

ФК 13. Здатність проводити землевпорядні вишукування та розробляти 

проекти землеустрою, дотримуючись вимог чинного законодавства. 

Компетентності ЗК 2, ЗК 9, ЗК 10, ФК 3, ФК 4 набуваються на лекціях, 

лабораторних і практичних заняттях, а компетентності ФК 12, ФК 13 – на 

лабораторних і практичних заняттях. 

У підсумку навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. Здатність демонструвати знання теоретичних основ геодезії, 

вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і 

земельного кадастру. 

ПРН 4. Здатність демонструвати знання основ складання й оновлення 

карт, технологічних процесів підготовки карт до видання та їх видання. 

ПРН 5. Здатність демонструвати розуміння методів і технологій 

землевпорядного проектування, землеустрою, планування використання та 

охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного 

кадастру. 

ПРН 11. Здатність застосовувати методи землевпорядного проектування, 

територіального й внутрішньогосподарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-

економічного, екологічного, ландшафтного, природоохоронного характеру та 

інших чинників. 

 

Чому Ви маєте обрати цей курс? 

 З попереднього курсу «Картографія» Ви знаєте про багато різновидів 

карт. Одну з найбільших груп карт складають тематичні (або за іншою назвою – 

спеціальні) карти. Тематичні карти вирізняє або повнота й детальність 

характеристики одного з елементів змісту (наприклад, рельєфу на 

гіпсометричній карті), або наявність, окрім елементів загальногеографічної 

основи, спеціальних даних (наприклад, позамасштабних значків заводів і 

фабрик на економічній карті об’єктів важкої промисловості). Почасти окремі 

елементи загальногеографічної основи на тематичних картах взагалі не 

відображують (так, на ґрунтовій карті зазвичай відсутній рельєф, а на 

геологічній – ґрунтово-рослинний покрив і політико-адміністративні межі). 

 Прикладами фізико-географічних тематичних карт (карт природи) є 

загальні фізико-географічні, геологічні, астрономічні, гіпсометричні, 

атмосферних явищ, гідросфери, ґрунтові, ботанічні, зоогеографічні, кліматичні, 

медико-географічні карти. У курсі «Тематична картографія» головна увага 

прикута до ґрунтових карт, базової основи землевпорядного проєктування. 

Вивчаючи «Тематичну картографію», Ви навчитеся будувати ґрунтові карти що 
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називається «з чистого аркуша». Самостійно будете аналізувати результати 

польових досліджень, самостійно шукатимете зв’язки ґрунтів із наочним 

фактором ґрунтоутворення – рельєфом, самостійно креслитимете контури 

ґрунтів, оформлюватимете карту (у т. ч. і розфарбовуючи її). Практичні заняття 

проходитимуть в аудиторії, але у віртуальній реальності. 

 Набуті навички з побудови ґрунтових карт допоможуть Вам у фаховій 

діяльності, перш за все, фахово читати карти, розуміти зв’язки та залежності 

елементів змісту карт. Хто буде краще розбиратися в картах – той, який лише 

чув про них, чи той, хто своїми знаннями й руками створив карту? 

Команда викладачів готова надати Вам будь-яку допомогу під час 

вивчення курсу «Тематична картографія». Консультації можливі електронним 

зв’язком (електронною поштою) та очно у зазначений час консультації з курсу 

навчальної дисципліни. 

 

Анотація програми та основні модулі навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Види тематичних карт і методика картографування 

ґрунтів. 

 Тема 1. Вступ. 

1.1. Загальне поняття про тематичні карти та їх різновиди. 

1.2. Предмет і завдання ґрунтової картографії. 1.3. Поняття про 

ґрунтову карту і ґрунтову зйомку.  

     Тема 2. Загальні відомості про основу та наповнення ґрунтових карт. 

2.1. Типи картографічної основи. 2.2. Масштаби карт. 2.3 Умовні 

позначки. 2.4 Поняття про дешифрування та його види. 

 Тема 3. Методика великомасштабного картографування ґрунтів. 

3.1. Етапи картувальних робіт. 3.2. Особливості підготовчого 

періоду. 3.3. Маршрутне рекогносцирувальне обстеження території. 

3.4. Техніка польової зйомки. 3.5. Принципи виділення ґрунтових 

контурів та встановлення їх меж. 3.6. Обсяги робіт з вивчення 

фізичних якостей  ґрунтів. 3.7. Попередня камеральна обробка 

матеріалів польових досліджень. 3.8. Роботи камерального періоду. 

3.9. Складання допоміжних картографічних матеріалів. 

3.10. Оформлення звіту. 

Тема 4. Особливості методики детально-, середньо- та 

дрібномасштабного картографування. 

4.1. Детальна ґрунтова зйомка. 4.2. Ґрунтова зйомка середнього та 

дрібного масштабів. 4.3. Принципи складання оглядових карт. 

Тема 5. Польові дослідження та складання ґрунтових карт спеціального 

призначення. 

5.1. Загальне поняття про ґрунтово-картографічні дослідження 

спеціального призначення. 5.2. Дослідження цілинних і 

перелогових земель. 5.3. Ґрунтово-меліоративні дослідження. 

5.4. Обстеження еродованих територій. 

Тема 6. Коректування матеріалів ґрунтових досліджень. 
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6.1. Зміст і задачі коректування. 6.2. Особливості робіт підготовчого 

та польового періодів. 

Змістовий модуль 2. Використання матеріалів ґрунтових досліджень у 

народному господарстві. 

Тема 7. Складання допоміжних картографічних матеріалів спеціального 

призначення. 

7.1. Поняття про ґрунтові картограми та їх види. 7.2. Методика 

складання й оформлення картограм. 

Тема 8. Використання матеріалів ґрунтових досліджень у практиці 

сільськогосподарського виробництва. 

8.1. Ґрунтова карта як основа кількісної та якісної оцінки ґрунтів і 

земель. 8.2. Методика бонітування ґрунтів. 8.3. Поняття про якісну 

оцінку земель. 8.4. Значення та місце ґрунтових обстежень у 

структурі земельного кадастру. 8.5. Використання ґрунтових карт і 

картограм у різних видах виробничої діяльності. 

Тема 9. Принципи класифікації ґрунтів і земель. 

9.1. Генетична класифікація ґрунтів за Докучаєвим. 

9.2. Класифікація ґрунтів і земель за їх придатністю для 

сільськогосподарського виробництва. 

 Тема 10. Поняття про ґрунтово-геохімічне картографування. 

10.1. Задачі ґрунтово-геохімічних досліджень. 10.2. Типи ґрунтово-

геохімічних карт.10.3. Особливості методики ґрунтово-геохімічного 

картографування. 10.4. Способи відображення ситуацій на ґрунтово-

геохімічних картах, їх характеристика. 

 Тема 11. Основні засади ґрунтово-географічного районування України. 

11.1. Задачі ґрунтово-географічного районування. 11.2. Характе-

ристика таксономічних одиниць. 11.3. Типи рельєфу та агротипи 

ґрунтового покриву, їх умовні позначки і відповідність ґрунтово-

біокліматичним округам. 11.4. Поняття про природно-

сільськогосподарські райони та методику їх виділення. 

 

Теми практичних занять 

1. Польова книжка для опису ґрунтових розрізів: її форма та особливості 

заповнення. 

2. Складання великомасштабної ґрунтової карти за даними польових і 

лабораторних досліджень: без урахування рельєфу; з урахуванням рельєфу. 

 

Теми лабораторних занять 

1. Визначення забарвлення (кольору), вологості, механічного складу, 

структури та будови ґрунтів у польових умовах: забарвлення і вологість 

ґрунтів; механічний склад ґрунтів; структура та будова ґрунтів. 

2. Основи методики бонітування ґрунтів. 

 

Індивідуальне завдання 

 Розрахунково-графічна робота «Бонітування ґрунтів землекористування». 
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Методи навчання 

У ході лекційних занять задіяні пояснювально-ілюстративні методи 

навчання (унаочнені розповідь, пояснення); на практичних заняттях – 

пояснення (як пояснювально-ілюстративний метод) і репродуктивні методи 

(виконання вправ за зразком чи алгоритмом, опитування, тестування); на 

лабораторних заняттях – пояснення (як пояснювально-ілюстративний метод) і 

репродуктивні методи (виконання вправ/дослідів за зразком чи алгоритмом, 

спостереження та вимірювання в лабораторних або реальних умовах місцевості 

за визначеним алгоритмом, опитування, тестування). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Бонитировка почв / А. И. Серый и др. Киев: РИО УСХА, 1986. 75 с. 

2. Даценко Л. М. Теоретичні аспекти створення грунтово-геохімічних 

карт. Вісник геодезії та картографії. 1996. №1 (5). С. 76–81. 

3. Евдокимова Т. И. Почвенная съемка. М.: Изд-во МГУ, 1981. 264 с. 

4. Коптева З. Ф. Методика составления и использования 

крупномасштабных почвенных карт. М.: Изд-во ВСХИЗО, 1978. 71 с. 

5. Леонтьев Н. Ф. Тематическая картография. М.: Наука, 1981. 102 с. 

6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 

«Бонітування ґрунтів землекористування» для студентів усіх форм навчання зі 

спеціальності 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» / [укл. С. П. Лашко]. 

Кременчук: Вид-во КДПУ, 2001. 18 с. 

7. Научно-методические основы природно-сельськохозяйственного 

районирования Украинской ССР / Б. С. Носко и др. Агрохимия и почвоведение. 

К.: Урожай, 1985. Вып. 48. С. 3–8. 

8. Общесоюзная инструкция по почвенным исследованиям и составлению 

крупномасштабных почвенных карт землепользования. М.: Колос, 1973. 96 с. 

9. Природно-сельскохозяйственное районирование УССР / Б. М. Чепков и 

др. Агрохимия и почвоведение. К.: Урожай, 1985. Вып. 48. С. 8–22. 

10. Составление и использование почвенных карт / под ред. 

А. Д. Кашанского; 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1987. 273 с. 

Рекомендована допоміжна навчальна література: 

1. Гаврилюк Ф. Я. Полевые исследования и картирование почв. Ростов-

на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1981. 208 с. 

2. Лашко С. П. Шелковська І. М. Картографія. Лекційний курс: навч. 

посібник. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. 274 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Тематична картографія» для студентів денної та заочної форм 

навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»  

(у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. С. П. Лашко]. Кременчук: 

КрНУ, 2014. 36 с. 

4. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Тематична картографія» для студентів денної та заочної форм 
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навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Бакалавр» / [укл. С. П. Лашко]. Кременчук: КрНУ, 2018. 24 с. 

5. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни «Тематична картографія» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр» / [укл. С. П. Лашко]. Кременчук: КрНУ, 2018. 

24 с. 

6. Почвы СССР / Т. В. Афанасьева, В. И. Василенко, Т. В. Терешина, 

Б. В. Шеремет / отв. ред. Г. В. Добровольский. М.: Мысль, 1979. 380 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Ґрунти України (на сайті Карти України). URL: 

http://geomap.land.kiev.ua/soil.html  

2. Інтерактивна карта ґрунтів України: онлайн-карта. URL: 

https://superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy#close  

3. Картографія на GeoGuide. URL: 

http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map  

4. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

5. Портал Державної геодезичної мережі України. URL: 

https://dgm.gki.com.ua/. 

6. Верховна рада України. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/. 

 

Додаткові інформаційні матеріали 

1. Електронний курс «Тематична картографія». Онлайн-система навчання 

КрНУ [Електронний ресурс] / С. П. Лашко. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=750. 

Електронний курс використовується для забезпечення студентів усіма 

необхідними навчально-методичними матеріалами з навчальної дисципліни та 

для оцінювання знань студентів під час поточного й підсумкового контролю. 

Також може використовуватися для дистанційного навчання, наприклад, під 

час карантину, запровадженого внаслідок коронавірусної пандемії.  

Постійні матеріали електронного курсу «Тематична картографія»: 

 перелік тем навчальної дисципліни;  

 демонстраційний тест на вибір однієї правильної відповіді з декількох 

варіантів (без обмеження на час виконання);  

 тести поточного контролю за змістовими модулями; 

 тести підсумкового контролю. 

Тимчасові матеріали електронного курсу «Тематична картографія»: 

 методичні вказівки; 

 літературні матеріали. 

Спосіб зарахування на курс «Тематична картографія» аутентифікованих у 

Онлайн-системі КрНУ студентів – самореєстрацією. Кодове слово отримувати 

у лектора. 

http://geomap.land.kiev.ua/soil.html
https://superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy#close
http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map
https://land.gov.ua/
https://dgm.gki.com.ua/
http://krnu.org/course/view.php?id=750
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2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 

URL: http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

Політика курсу 

 Академічна доброчесність. У навчальному процесі студент має 

дотримуватися Кодексу академічної етики Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf). Очікується, 

що на проміжних і підсумковому контролі студент буде виконувати завдання 

індивідуально. Списування чи втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою для незарахування 

викладачем відповідного контролю знань студента, незалежно від масштабів 

обману.  

Відвідування занять. Студенти мають відвідувати усі лекції, практичні та 

лабораторні заняття по курсу. За неможливості відвідати заняття треба 

інформувати викладача. При цьому студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів навчальних робіт, передбачених курсом. 

Пропущені лекційні заняття студенти мають опрацювати самостійно, а 

практичні та лабораторні заняття – у присутності викладача чи лаборанта.  

Виконання практичних і лабораторних робіт. Підготовка до практичних і 

лабораторних занять передбачає попереднє ознайомлення з темою і завданнями 

заняття, а також вивчення відповідного матеріалу методичних вказівок. 

Виконання практичних і лабораторних робіт, як за формою, так і за змістом, 

має відповідати визначеним у методичних вказівках вимогам, та містити в собі 

дослід і/або розрахунки із наведенням необхідних креслень, отриманих на 

підставі індивідуальних вихідних даних за відсутності ознак повторюваності та 

плагіату. Бали за виконання практичних і лабораторних робіт нараховуються 

виключно після їх захисту. При цьому максимальним рейтингом оцінюється 

виконання практичних і лабораторних робіт згідно з розкладом занять за умови 

їх позитивного захисту. 

Самостійна робота. 66% часу, передбаченого на вивчення дисципліни 

«Тематична картографія» (а це 80 годин), відведено на самостійну роботу 

студента. Іншими словами, щоб освоїти курс у повному обсязі, студент має 

займатися самостійно удвічі більше часу, ніж під керівництвом викладача. 

Самостійну роботу треба чітко спланувати на весь період навчання (семестр). 

Опрацьований матеріал потрібно занотовувати (конспектувати). Засвоєння 

матеріалів курсу за повноцінним конспектом є набагато легшим і змістовнішим, 

ніж вивчення матеріалу безпосередньо із підручника (посібника).  

Консультації. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть 

консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але в кінцевому 

результаті мають подавати на перевірку самостійно виконане завдання, 

керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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Література. Конспект лекцій не може замінити навчальні підручники та 

посібники, оскільки лектор обмежений у часі і не має можливості викласти весь 

курс у повному обсязі. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана їм викладачем (в електронній формі). Студенти 

заохочуються також до використання інших літературних джерел, що 

допоможуть їм в опануванні курсу, у т. ч. тих, які відсутні в списку 

рекомендованих. 

Оцінювання студентів. Під час вивчення дисципліни «Тематична 

картографія» бали нараховуються за виконання практичних і лабораторних 

робіт, розрахунково-графічної роботи, модульних контрольних робіт, а також 

за іспит. Викладач зобов’язаний ознайомити студента із системою оцінювання 

на першому аудиторному занятті, у т. ч. і з можливими штрафами, наприклад, 

за пропуски занять без поважних причин або невчасне виконання й захист 

навчальних завдань. 

Для отримання високого рейтингу необхідно дотримуватися певних 

правил: 

‒ не пропускати аудиторні заняття та не запізнюватися на них; 

‒ попередньо готуватися до практичних і лабораторних занять; 

‒ чітко та вчасно (за навчальним планом) виконувати навчальні 

завдання; 

‒ не займатися сторонніми справами на заняттях; 

‒ уникати проявів академічного плагіату. 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: усне опитування (на всіх видах аудиторних занять), 

розрахунково-графічна робота, поточний контроль (у вигляді двох модульних 

контрольних робіт), підсумковий контроль (іспит).   

Під час оцінювання результатів навчання викладач керується 

Положенням про проведення поточного і семестрового контролю в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar).  

У КрНУ використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

Розподіл балів, які може отримати студент за виконання окремих видів 

навчальної роботи з дисципліни «Тематична картографія», наведений у таблиці. 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
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Розподіл балів за вивчення дисципліни «Тематична картографія» 

Вид роботи 
Сума 

балів 

Практичні роботи  10 

Лабораторні роботи 10 

Поточний контроль:  

– модульна контрольна робота № 1 (тести поточного контролю за 

програмою змістового модуля № 1) 
26 

– модульна контрольна робота № 2 (тести поточного контролю за 

програмою змістового модуля № 2) 
24 

Розрахунково-графічна робота 10 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього 100 

 

Модульна контрольна робота № 1 містить 20 тестових питань із 

множинним вибором (випадковий вибір із 30 питань) за тематикою першого 

змістового модуля (електронний курс «Тематична картографія» в Онлайн-

системі навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=750). Правильна 

відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється 

1,3 балами, неправильна відповідь – 0 балів.  

Модульна контрольна робота № 2 містить 20 тестових питань із 

множинним вибором (випадковий вибір із 30 питань) за тематикою другого 

змістового модуля (електронний курс «Тематична картографія» в Онлайн-

системі навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=750). Правильна 

відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється 

1,2 балами, неправильна відповідь – 0 балів.  

Модульні контрольні роботи зараховуються студенту за умови виконання 

цих робіт з якістю 50 і більше відсотків.  

Підсумковий тест (іспит) містить 20 тестових питань із множинним 

вибором (випадковий вибір із 60 питань) за тематикою першого та другого 

змістового модуля (електронний курс «Тематична картографія» в Онлайн-

системі навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=750). Правильна 

відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється 

в 1 (один) бал, неправильна відповідь – 0 балів. 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=750
http://krnu.org/course/view.php?id=750
http://krnu.org/course/view.php?id=750
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Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання, отриманих 

на аудиторних заняттях 

Номер 

роботи 
Тема Критерії оцінювання 

Оцінки 

у балах 

Макси-

мальний 

бал 

1 2 3 4 5 

Практичні роботи 

1 

Польова книжка для опису ґрунтових 

розрізів: її форма та особливості 

заповнення 

Виконання роботи 

Захист звіту 

4 

1 
5 

2 

Складання великомасштабної ґрунтової 

карти за даними польових і лабораторних 

досліджень: без урахування рельєфу; з 

урахуванням рельєфу 

Виконання роботи 

Захист звіту 

4 

1 
5 

Лабораторні роботи 

1 

Визначення забарвлення (кольору), 

вологості, механічного складу, структури 

та будови ґрунтів у польових умовах: 

забарвлення і вологість ґрунтів; 

механічний склад ґрунтів; структура та 

будова ґрунтів 

Виконання роботи 

Захист звіту 

3 

2 
5 

2 
Основи методики бонітування ґрунтів Виконання роботи 

Захист звіту 

3 

2 
5 

 Сума балів 20 
 

 

Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи 
№  

з/п 
Критерії оцінювання 

Мінімальний 

бал 

Максимальний 

бал 

1 

Правильність вибору коефіцієнтів поправок 

на неґативні властивості ґрунту, клімат і 

зрошення 

2 2 

2 Правильність розрахунків 2 2 

3 
Обґрунтованість висновків про перспективи 

використання ґрунтів за даними розрахунків 
1 2 

4 
Якість оформлення розрахунково-графічної 

роботи  
1 2 

5 Захист звіту 1 2 

Усього 10 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями і відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства.   

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланнями: http://krnu.org/course/view.php?id=750 та 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=750
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