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ВСТУП 

 

Роботи з вивчення та обстеження об’єктів проєктування з метою одержання 

необхідних матеріалів для реалізації землевпорядного виробничого процесу 

називають вишукувальними. Основне завдання вишукувань – це комплексне 

вивчення природних і економічних умов району об’єктів проєктування. Метою 

проведення землевпорядних вишукувань є отримання необхідних матеріалів для 

розроблення економічно доцільних і технічно обґрунтованих рішень при 

проєктуванні й організації землеволодінь (землекористувань), а також даних для 

складання прогнозу зміни навколишнього природного середовища після 

упровадження проєкту в життя. 

Дослідженню підлягають усі компоненти природного середовища: рельєф, 

атмосфера, гідросфера, літосфера та біосфера. Для оцінки району 

землепорядкування компклесно проводять такі види вишукувань: 

– агрогосподарські вишукування – забезпечують одержання необхідних 

відомостей про організацію території, що склалася, особливостей сучасного та 

напрямок перспективного використання кожної ділянки; 

– топографо-геодезичні вишукування – дозволяють отримати інформацію про 

рельєф і ситуацію місцевості, є підставою не тільки для проєктування, але і для 

проведення інших видів вишукувань і обстежень; 

– інженерно-геологічні вишукування надають можливість отримати уявлення 

про геологічну будову місцевості, фізико-геологічні явища, міцність ґрунтів; 

– ґрунтові вишукування – мають на меті визначення виду грунтового 

покриття на території району, що обстежується; 

– геоботанічні вишукування – спрямовані на вивчення рослинного покриву; 

– агрохімічні вишукування – проводять для вивчення змісту в ґрунті 

поживних речовин чи загального рівня техногенного забруднення земель; 
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– кліматичні вишукування – проводять для зборання відомостей про силу 

панівних і шкідливих вітрів, настання заморозків, особливо небезпечні 

морозобійні ділянки тощо. 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, ґрунтові, геоботанічні, 

агрохімічні, кліматичні та меліоративні вишукування є спеціальними. 

Лабораторні роботи призначені для закріплення теоретичних знань, 

поглибленого вивчення практичного аспекту засвоєного матеріалу, набуття 

навичок виконання окремих елементів комплексу землевпорядних вишукувань. 

Основна мета лабораторних робіт полягає у виробленні у студентів уміння 

активно використовувати отримані знання і виконувати різні види робіт під час 

вишукувань. 

Лабораторні роботи оформлюють у вигляді пояснювальної записки на 

аркушах формату А4 чи в зошиті, розграфленому в клітинку, чітким розбірливим 

почерком або з використанням ПЕОМ. 

Повністю виконане і оформлене завдання подається на перевірку викладачу 

і, після відповідного підпису, підлягає прийманню. Під час приймання 

лабораторних робіт з’ясовуються практичні знання студента. 

У методичних вказівках наведені стислі теоретичні відомості, критерії 

оцінювання та подано список літератури, необхідної для підготовки до виконання 

робіт. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: методику топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних і 

лісогосподарських вишукувань; 

уміти: використовувати картографічні матеріали для проведення топографо-

геодезичних вишукувань, проводити оцінку ґрунтових, геоботанічних і 

лісогосподарських умов земельної ділянки. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Топографо-геодезичні вишукування 

Мета: закріплення практичних навичок читання топографічної карти чи 

плану і отримання за їх допомогою необхідних відомостей про місцевість. 

Посібники та приладдя: комплект навчальних карт і планів, альбом 

умовних знаків, креслярське та вимірювальне приладдя. 

Короткі теоретичні відомості 

Описи за картами і планами широко використовують на попередній стадії 

топографо-геодезичних вишукувань для загального ознайомлення з 

досліджуваним об’єктом, планування дослідження, визначення раціональної 

методики, вибору вихідних картографічних матеріалів. Опис абсолютно 

необхідний і на завершальному етапі, коли потрібно надати змістовну 

інтерпретацію отриманих результатів.  

Опис – це традиційний і загальновідомий прийом аналізу карт; його мета 

полягає в тому, щоб виявити наявність на карті досліджуваних явищ, особливості 

їх розміщення і взаємозв’язку.  

Техніка опису проста, але підпорядкована деяким обов’язковим вимогам. 

Приступаючи до опису, необхідно передусім оцінити якість самої карти, серії карт 

або атласу, отримати уявлення про їх сучасність, детальність, принципи 

складання, особливості активів, що не є картографічною проекцією. Слід вивчити 

легенду, приділяючи головну увагу принципам класифікації зображуваних явищ і 

безпосередньо способу зображення. 

Описуючи будь-яке явище або територію, дуже важливо дотримуватися 

порядку від загального до конкретного, тобто надавати спершу характеристику 

основних, визначальних ознак, потім детально проаналізувати окремі особливості. 

У підсумку чітко формулюються висновки.  
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Основні принципи, які повинні відповідати науковому опису, складеному за 

картами і планами: 

– логічність, упорядкованість і послідовність опису; 

– відбір і систематизація фактів; 

– уведення в опис елементів порівняння, аналогії, зіставлення з 

використанням кількісних показників; 

– оцінка описуваних явищ або процесів з огляду конкретних завдань 

дослідження; 

– чітке формулювання висновків і рекомендацій. 

Для інженера-землевпорядника топографічна карта і план є найважливішим 

джерелом різноманітних відомостей про природні та соціально-економічні умови 

району. За допомогою карти можна отримати перше детальне комплексне 

уявлення про вивченість місцевості, форми та особливості її рельєфу, рослинність, 

гідрографію, сировинні та паливно-енергетичні ресурси, наявні промислові 

підприємства, населені пункти, інженерні мережі та ін. Усі ці дані складають зміст 

топографічної карти та зображуються на ній умовними знаками і пояснювальними 

підписами.  

Опис території за виділеною топографічною картою проводять у такій 

послідовності: 

1) рельєф; 

2) маскування місцевості; 

3) рослинний покрив і ґрунти; 

4) населені пункти; 

5) гідрографія; 

6) дорожня мережа. 
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Рельєф 

Під час складання опису місцевості вказують її тип (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Типи місцевості за характеристиками рельєфу 

Тип місцевості 

Основні характеристики рельєфу 

Висота над рівнем 

моря, м 

Відносні висоти 

на 2 км, м 

Переважна 

крутизна 

схилів, градус 

Рівнина 

Горбиста 

Низькогірська 

Середньогірська 

Високогірська 

Ознака нехарактерна 

те саме 

500–1000 

1000–2000 

більше 2000 

до 25 

25–200 

200–500 

500–1000 

білше 1000 

до 1 

2–5 

5–10 

10–25 

понад 25 

 

За умовами прохідності (поза дорогами) місцевість ділиться за ступенем її 

пересіченості ярами, балками, річками, канавами та іншими перешкодами на 

слабопересічену (під природніми перешкодами знаходиться менше 10 % усієї 

площі), середньопересічену (площа під перешкодами займає близько 20 %) і 

сильно пересічену (площа під перешкодами займає більше 30 %). 

Описуючи рельєф, потрібно вказувати, де розміщена ділянка (на вододілі, на 

схилі, у долині, у заплаві та ін.), структуру рельєфу, максимальні та мінімальні 

висоти, їх амплітуду, коливання крутості схилів, форму найбільш значних схилів. 

У таблиці 1.2 наведена структура опису рельєфу. 
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Таблиця 1.2 – Опис рельєфу 

 

а) горизонталі основні; б)  горизонталі основні 

потовщені; в) горизонталі додаткові 

(напівгоризонталі); г) горизонталі допоміжні (на 

довільній висоті); д) підписи горизонталей у 

метрах; е) покажчики напрямку схилів 

(бергштрихи) 

 

Позначки висот: а) командних; б) характерних 

точок місцевості 

 

Позначки висот біля орієнтирів «Окремі камені»  

(2 – висота каменя в метрах)  

 
Окремі камені (2 – висота каменя в метрах) 

 Скупчення каміння 

 
а) Ями (6 – глибина в метрах); б) кургани (5 – 

висота в метрах) 

 

Яри та водориї (вимоїни): а) шириною в масштабі 

карти більше 1 мм; б) шириною до 1 мм (120,20 –- 

ширина між бровками; 10 і 4 – глибина в метрах 

 

Обриви (6 – висота в метрах) 

 

Маскування місцевості 

За умовами спостереження та маскування місцевість поділяється на 

відкриту, напівзакриту й закриту (табл. 1.3). 

За особливостями природних умов розрізняють місцевість районів: Арктика, 

тундра, лісова, лісоболотна, лісостепова, степова, пустелі. 
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Таблиця 1.3 – Типи місцевості за умовами спостереження та маскування 

Вид місцевості Площа під природніми 

масивами, % 

Площа, яка не проглядається 

з командних висот, % 

Відкрита 

Напівзакрита 

Закрита 

10 

20 

30 

25 

50 

75 

 

Описуючи геодезичну вивченість району, указують усі наявні пункти 

геодезичних мереж. 

Рослинний покрив і ґрунти 

Під час описування рослинності вказують наявну на ділянці природну 

рослинність (ліси, чагарники, луки тощо) і штучні насадження (сади, городи, 

плантації тощо). Окрім цього, необхідно зазначити особливості розміщення 

рослинного покриву та відомі або такі, що можна визначити, кількісні і якісні 

характеристики (порода, товщина, висота, вік). Ліси за віком поділяються на 

молоді, середньолітні та зрілі (табл. 1.4). За густотою розрізняють густі (крони 

дерев зімкнуті), середні (відстань між кронами приблизно дорівнює їх діаметру) і 

рідкі (відстань між кронами досягає п’яти їх діаметрів). 

Таблиця 1.4 – Типи місцевості за умовами спостереження та маскування 

Вік лісу Висота дерев, м Діаметр стовбурів на висоті 

1,3 м 

Молодий 

Середньолітній 

Зрілий 

до 4 

8–30 

понад 30 

5–15 

15–25 

понад 25 

 

У таблиці 1.5 подано структуру опису рослинного покриву і ґрунтів. 
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Таблиця 1.5 – Опис рослииного покриву і ґрунтів 

 

 

Мішані ліси: характеристика деревостанів у м: 16 – 

вистоа дерев, 0,25 – діаметр стовбура (см), 5 – 

відстань між деревами) а) просіки в лісі (4 – 

ширина просіки), 10 – номер лісового кварталу 

  

Поодинокі дерева, які мають значення орієнтирів 

або культурно-історичне значення 

 

 

Сади фруктові. Рідколісся 

 

 

Трав’яна рослинність: а) лучна, б) зарості очерету 

 

 

Болота: а) непрохідні та важкопрохідні, б) прохідні 

 

 

Піски  

 

Населені пункти 

Населений пункт – населене місце (оселище, селище, поселення), первинна 

одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі 

(городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір). Належать до  

міських рад і об’єднаних територіальних громад. 

Описуючи населені пункти необхідно вказувати їх тип, кількість жителів, 

адміністративне значення, розміщені в них об’єкти промисловості, соціальної та 

культурної сфери. 

У таблиці 1.6 наведена структура опису населених пунктів. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80
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Таблиця 1.6 – Опис населених пунктів 

 

Квартали великих міст 

 
Квартали малих міст і селищ, сіл і дачних поселень 

 Поодинокі двори і окремі будівлі, що не 

виражаються в масштабі карти 

Міста 

ДЕМИДІВ від 100 000 до 500 000 жителів  

НУЙНО від 50 000 до 100 000 жителів 

МАРКІВ від 10 000 до 50 000 жителів  

ЗАГОРЯНИ до 10 000 жителів 

Селища 

КОРОВАЙ від 5 000 до 10 000 жителів  

КАМ’ЯНЕ від 1 000 до 5 000 жителів  

ДОБРЯНКА до 1 000 жителів 

Села 

Вілька понад 3 000 жителів  

Іванівка від 1 000 до 3 000 жителів  

Синява від 500 до 1000 жителів  

Михайлівка від 100 до 500 жителів  

Матвіївка до 100 жителів (0,04 – кількість жителів у тисячах) 
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Гідрографія 

У таблиці 1.7 наведено структуру опису гідрографічних об’єктів. 

Таблиця 1.7 – Опис гідрографічних об’єктів 

 

Річки та струмки (121,1 – позначки урізів води) 

Дамби (зем – матеріал споруди, 3 – ширина по верху, 5 

– висота в метрах) 

Підписи судноплавних річок 

Стрілки показують напрямок і швидкість течії річки 

(0,1 – швидкість течії в м/с) 

Характеристика річок і каналів: 250 – ширина в 

метрах, 2,8 – глибина в метрах, П – вид ґрунту дна 

Броди: 0,5 – глибина, 15 – довжина в метрах, Т – 

особливості ґрунту, 0,1 – швидкість течії в м/с 

Пороми: 80 – ширина річки в метрах, 4 x 3 – розмір 

вантажної палуби порому в метрах, 10 – 

вантажопідйомність у тоннах 

Мости. Характеристика мостів: К – матеріал споруди; 

8 – висота низу ферми над рівнем води в метрах (на 

судноплавних річках), 400 – довжина моста в метрах, 

13 – ширина проїжджої частини в метрах, 50 – 

вантажопідйомність у тоннах 

Постійні знаки берегової сигналізації, що мають 

значення орієнтирів 

Пристані, причали 

Греблі проїжджі 

Колодязі з вітряним двигуном 

Джерела необладнані 
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Описуючи водні об’єкти, потрібно охарактеризувати напрям і швидкість 

течії річок, ширину і глибину їх русла, ухил рік, наявність островів, старорічин, 

порогів, водоспадів, особливості донних ґрунтів, судохідність, види берегів, 

конфігурацію та площу озер і боліт, їх зв’язок з рельєфом та річковою мережею. 

Дорожня мережа 

У таблиці 1.8 наведено структуру опису дорожньої мережі. 

Таблиця 1.8 – Опис дорожньої мережі 

Залізниці та залізничні споруди  

 

неелектрифіковані:   а)  одноколійні;   б)    двоколійні;   

в) станції; г) роз’їзди, платформи, зупинні пункти 

 
електрифіковані: а) одноколійні; б) двоколійні 

 
вузькоколійні, станції на них і насипи (2 – висота насипу 

в метрах) 

Автомагістралі 

 

 

Автомагістралі (8,5 – ширина однієї проїжджої смуги в 

метрах, 2 – кількість проїжджих смуг, Ц – матеріал 

покриття) 

 

 

Автомобільні дороги з удосконаленим покриттям (8 – 

ширина проїжджої частини в метрах, 12 – ширина 

земляного полотна в метрах, А – матеріал покриття); 

лісонасадження біля доріг і насипи (2 – висота насипу в 

метрах) 

 

 

Автомобільні дороги з покриттям (6 – ширина проїжджої 

частини в метрах, 10 – ширина земляного полотна в 

метрах, А – матеріал покриття); труби, виїмки (2 – 

глибина виїмки в метрах) 

 Автомобільні дороги без покриття (покращені ґрунтові 

дороги) 5 – ширина дороги в метрах 

 Путівці 

 Польові та лісові дороги 
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Описуючи дорожню мережу слід охарактеризувати усі залізничні й 

автомобільні шляхи, що перетинають ділянку, їх якісні та кількісні 

характеристики (тип покриття, ширина). Окрім цього, указують, на яких дорогах є 

мости, і наводять характеристики цих мостів (довжина ширина, 

вантажопідйомність). 

Порядок виконання роботи  

1. Надати загальну характеристику рельєфу місцевості. 

2. Охарактеризувати гідрографію території. 

3. Описати рослинний покрив території. 

4. Охарактеризувати населені пункти, розміщені на території. 

5. Охарактеризувати дорожню мережу. 

Зміст звіту 

   Звіт з лабораторної роботи оформлюють на аркушах формату А4 

відповідно до порядку проведення заняття та подають для захисту викладачеві.  

Контрольні запитання 

1. Які розрізняють типи місцевості за характеристиками рельєфу? 

2. Як класифікується місцевість за умовами прохідності? 

3. Як характеризують рельєф місцевості за картою? 

4. Які дані вказують під час описування гідрографії місцевості? 

5. Що вказують під час описування рослинного покриву місцевості? 

6. Які дані наводять, описуючи населені пункти за картою? 

7. Як характеризують дорожню мережу ділянки місцевості? 

Література: [1, 2, 3]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Ґрунтові вишукування 

Мета: охарактеризувати ґрунтові карти і ознайомитися з порядком і 

методикою уточнення контурів різновидів ґрунтів за профілями з оцінкою їх 

придатності для сільськогосподарських потреб.  

Короткі теоретичні відомості 

Окремою складовою землевпорядних вишукувань є ґрунтові вишукування, 

для виконання яких використовують спеціальний класифікаційний поділ ґрунтів 

на окремі таксономічні одиниці, які частково відображають на ґрунтових картах.  

Ґрунтові карти – це відображення поширення ґрунтів на земній поверхні, їх 

особливості і властивості. Залежно від вмісту карти поділяють на загальні, на яких 

змальовують географічне поширення класифікаційних генетичних груп ґрунтів; 

грунтово-меліоративні – додатково показують меліоративні особливості ґрунтів 

(запаси солей, фільтраційну здатність, уміст каменів тощо); ґрунтово-ерозійні – 

ступінь еродованості (або дефоліації) ґрунтів. Окрім названих загальних карт, 

складають аналітичні карти (картограми, наприклад агрохімічна картограма), на 

яких показують ареали різних значень одного або декількох властивостей ґрунту, 

наприклад кислотності, солонцюватості, засоленості гранулометричного 

(механічного) складу. За масштабами карти класифікують на детальні (1:5000 і 

більше), великомасштабні (1:10000–1:50000), середньомасштабні (1:100000–

1:300000), дрібномасштабні (1:500000–1:2000000), оглядові (1:2500000 і дрібніше).  

Оглядові – карти (зйомки) крупних регіонів, крупних країн, материків, 

планети в цілому. Дрібномасштабні – карти крупних адміністративних підрозділів, 

країн, автономних республік. На них відображають географічні закономірності 

залягання ґрунтового покриву, виділяють таксономічні одиниці ґрунтів на рівні 

типів і підтипів. Середньомасштабні  – карти (зйомки) адміністративних районів, 

областей, автономних областей, карти первинного дослідження території. 
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Відображаються всі таксономічні одиниці, але досить схематично. 

Великомасштабні найширше використовують у практиці ґрунтово-картографічних 

досліджень, це карти (зйомки) площ землекористувань окремих господарств, на 

яких відображаються всі таксономічні одиниці ґрунтів. Детальні  складаються 

вибірково для окремих територій з дуже складним, комплексним ґрунтовим 

покривом, для сільськогосподарських дослідних станцій, спеціальних досліджень.  

Усі роботи зі складання великомасштабних ґрунтових карт  поділяються на 

3 періоди: підготовчий, польовий, камеральний.  

Головним завданням  підготовчого періоду є повне вивчення літератури, 

наявного ґрунтово-картографічного матеріалу, організація експедиції тощо. Від 

своєчасного та правильного вирішення підготовчих питань у більшості випадків 

залежить успіх польових робіт. 

У підготовчий період необхідно вивчити й опрацювати всі опубліковані та 

рукописні (фондові) матеріали про ґрунти, чинники ґрунтоутворення на території, 

яка буде досліджуватися. Матеріали вивчають у такому порядку:  

– загальна фізико-географічна література, за якою визначають географічне 

розташування господарства, його географічні координати, належність до 

елементів ґрунтово-географічного, геоморфологічного, кліматичного 

районування;  

– спеціальні карти та література з геології, геоморфології, клімату, 

рослинності, ґрунтів, економіки. Необхідно зробити з карт копії, з літератури – 

виписки в робочий зошит. Особливу увагу слід приділити морфогенетичним 

показникам головних ґрунтів району досліджень, опису розрізів, результатам 

аналізів.  

Глибоке та різнобічне попереднє вивчення літературних джерел допоможе в 

польовій роботі. З огляду на те, що майже на всій площі сільськогосподарських 

земель України вже проведено ґрунтові обстеження в різні роки, такі матеріали 
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необхідно відшукати й активно використовувати, не забуваючи критично 

аналізувати.  

Складання ґрунтової карти неможливе без якісної картографічної підстави, 

оскільки ґрунтовий покрив переважно залежить від рельєфу місцевості. 

Картографічною підставою можуть слугувати план землевпорядкування з 

горизонталями або аерофотознімок з горизонталями. Довгий час топографічні 

карти були базовою картографічною підставою для проведення ґрунтової зйомки 

будь-якого масштабу. 

У підготовчий період складають попередній номенклатурний 

(систематичний) список ґрунтів. Це перелік усіх типів, підтипів, родів і видів 

ґрунтів, які можуть зустрітися на досліджуваній території. Список складається на 

підставі вивчення літератури про ґрунтовий покрив за таким принципом: спочатку 

– автоморфні ґрунти, потім – гідроморфні. Автоморфні розміщуються за 

географічним принципом – північні, а потім південні ґрунти, наприклад світло-сірі 

лісові, сірі лісові, темно-сірі лісові, чорноземи опідзолені, чорноземи вилугувані, 

чорноземи типові.  

Стосовно конкретної топографічної основи цей список уточнюється з 

урахуванням впливу рельєфу, гідрографічної мережі, заболоченості. Наприклад, у 

разі розчленованого рельєфу до списку потрібно внести слабо-, середньо- та 

сильнозмиті ґрунти; за наявності річок – алювіальні, лучні; боліт – болотні тощо. 

У таблиці 2.1 подано класифікаційний поділ ґрунтів. 
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   При проведенні ґрунтових вишукувань використовують такі методи: 

1. Профільний метод покладених в основу всіх ґрунтових досліджень. Він 

потребує вивчення ґрунту з поверхні на всю глибину його товщі, послідовно, по 

генетичних горизонтах до материнської породи.  

2. Порівняльно-історичний метод дає можливість дослідити минуле ґрунтів і 

ґрунтових горизонтів порівняно із сучасними процесами. 

3. Морфологічний метод – спосіб пізнання властивостей ґрунту за зовнішніми 

ознаками:  

– забарвленням; 

– структурою; 

– новоутвореннями; 

– глибиною; 

– послідовністю залягання горизонтів тощо. 

    Він є базисним для проведення польових ґрунтових досліджень і є 

підставою для польової діагностики ґрунтів. 

4. Метод ґрунтових монолітів базується на принципі фізичного 

моделювання ґрунтових процесів (переміщення вологи, солей, обміну іонів) на 

ґрунтових колонках (монолітах) непорушеної будови. 

5. Метод ґрунтових лізиметрів використовують для вивчення процесів 

вертикальної міграції речовин у природних ґрунтах з використанням великих 

посудин.  

6. Метод ґґрунтово-режимних спостережень застосовується для вивчення 

кінетики сучасного ґрунтоутворення на підставі замірів параметрів (умісту солей, 

гумусу, азоту, інших елементів живлення) протягом вегетаційного періоду, року, 

декількох років через задані проміжки часу. 
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7. Радіоізотопні методи застосовуються для вивчення міграції елементів на 

основі мічених атомів (радіоактивних ізотопів); співвідношення різних ізотопів у 

ґрунтах використовують для визначення віку ґрунту.  

8. Лабораторно-експериментальні методи (фізичні, фізико-хімічні, хімічні та 

біологічні аналізи) використовуються для аналізу речовинного складу ґрунтів 

(гранулометричного, мінералогічного, хімічного тощо). 

  Пробу ґрунтів у польових умовах відбирають за: 

– рельєфом ділянки; 

– глибиною відбору проби; 

– картою поля; 

– журналом для відбору проб ґрунтів. 

Для відбору проб ґрунтів урахування форм рельєфу є першочерговим 

завданням.  За рельєфом земельні ділянки поділяються на такі: 

– рельєф ділянки рівний: уздовж діагоналі ділянки (метод конверта) відбирають 

буром проби кожні 100–150 м. Кожну пробу потрібно розім’яти, видалити інші 

тіла.  

– рельєф ділянки нерівний: умовно розділити ділянку на ту кількість частин, що 

відповідає зміні рельєфу. З кожної ділянки відбирають середню пробу. 

 

Рис. 2.1 – Урахування форм рельєфу 

а – рельєф ділянки рівний; б – рельєф ділянки нерівний 

 

Глибина відбору проби – 20 см (орний шар). На карті поля позначають місце 

відбору проби за допомогою GPS. Дані про пробу записати в журналі реєстрації 
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проб ґрунту (користуватись однією системою нумерації, яка поширена в даному 

регіоні). 

На рис. 2.2 зображено позначення місця відбору проб на карті. 

 

Рис.2.2 – Позначення місця відбору проб на карті 

 

Розподіл різновидів ґрунтів здійснюють за профілями залежно від площі та 

якості ґрунтів. Уточнення і внесення контурів на карту здійснюють після 

розрахунку площ, придатних для сільськогосподарського використання. 

У таблиці 2.1 наведено кількість розрізів ґрунтів залежно від площі. 

Таблиця 2.1 – Розподіл кількості розрізів ґрунтів залежно від площі 

М
ас

ш
та

б
 

к
ар

ти
 Кількість гектарів на місцевості залежно 

від категорії складності 

Кількість см2 на карті 

відповідного масштабу за 

категоріями складності 

I II III IV V I II III IV V 

1:2000 3 2 1,5 1 0,5 75 50 37 25 12 

1:5000 7 5 4 3 2 28 20 16 12 8 

1:10000 25 (15) 20 (2) 18 (3) 15 (4) 10 (5) 25 20 18 15 10 

1:25000 80 (0,5) 
65 

(0,75) 

50 

(1,25) 

40 

(2,0) 

25 

(2,5) 
12,8 10,4 8,0 6,4 4,0 

1:50000 
150 

(0,1) 

130 

(0,15) 

110 

(0,25) 

80 

(0,5) 

50 

(0,75) 
6,0 5,2 4,4 3,2 2,0 

у дужках – кількість необхідних розрізів 
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Серед ґрунтів сільськогосподарського призначення визначають наявність на 

поверхні каменів (слабка, середня, сильна кам’янистість). 

Визначення кам’янистості ґрунтів і відображення на карті. Градації 

кам’янистості з розрахунку кількість м2 на 1 га: 

– малокам’янисті 5–20; 

– середньокам’янисті 20–50; 

– багатокам’янисті 50–100; 

– дуже багатокам’янисті >100 м2 на 1 га. 

У таблиці 2.2 подано систему показників для контролю за родючістю ґрунтів 

під час ґрунтових вишукувань. 

Таблиця 2.2 – Система показників для контролю за родючістю ґрунтів під 

час ґрунтових вишукувань 

Процес, режим Показник 

1 2 

Баланс поживних речовин Уміст елементів живлення у ґрунтах, добривах, 

культурах, насінні, атмосферних опадах, хімічних 

меліорантах. Надходження біологічного азоту 

(симбіотична і несимбіотична азотофіксація). 

Надходження елементів живлення з пилом. Утрати 

елементів живлення з природними водами 

(горизонтальні та вертикальні токи), з твердим 

стоком (ерозія) та внаслідок дефляції 

Баланс гумусу Уміст гумусу у вихідних об’єктах і його 

періодичні зміни (під час закінчення ротації). 

Уміст поживних речовин в органічних добривах; 

швидкість мінералізації та гуміфікації органічної 

речовини 
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       Продовження табл. 2.2 

1 2 

Кислотно-лужний режим Гідролітична кислотність, актуальна кислотність, 

лужність, ємність катіонного обміну, ступінь 

насичення основами 

Сольовий режим  Уміст натрію, хлору, сульфатів, суми солей, 

електропровідність ґрунтових вод 

Окиснювально-відновний 

режим 

Динаміка окиснювально-відновних потенціалів 

Фізичні та водні властивості Щільність, пористість, вологість, різні показники 

водного режиму, температура, будова, 

гранулометричний склад, структура 

Поживний режим Уміст рухомих поживних речовин (макро- і 

мікроелементів) 

Біологічна активність Чисельність деяких видів мікроорганізмів, 

виділення СО2, активність ґрунтових ферментів, 

інтенсивність нітрифікації та розкладання 

целюлози 

Санітарно-гігієнічний стан 

(забрудненість пестицидами, 

важкими металами,  фтором 

та іншими токсикантами)  

Нагромадження агелону, акрексу, актеліну, 

атразину, а також Pb, Cd, Hg, Ni, Sn, Fe, As, 

поліциклічних ароматичних вуглеводів та їх 

токсикантів 

Ерозія і дефляція Рівень еродованості 

               

             

Порядок виконання роботи 

1. Розраховувати кількість розрізів, необхідних для уточнення контурів 

різновидів ґрунту на площі: 20 га; 40 га; 60 га; 80 га; 100 га. 



26 

 

2. Провести розрахунки кількості гектарів з кам’янистістю. 

3. Використовуючи картографічні матеріали провести стислий опис 

ґрунтових умов земельної ділянки. 

4. Надати рекомендації щодо оптимальної кількості проведення ґрунтових 

розрізів для різних типів ґрунтів. 

Зміст звіту 

   Звіт з лабораторної роботи оформлюються на аркушах формату А4 

відповідно до порядку проведення заняття та подають для захисту викладачеві.  

Контрольні запитання 

1. Поняття ґрунтових карт. 

2. Характеристика основних методів проведення ґрунтових вишукувань. 

3. Класифікаційний поділ ґрунтів. 

4. Методика проведення профільного обстеження ґрунтів. 

5. Охарактеризувати показники для контролю за родючістю ґрунтів під час 

ґрунтових вишукуваннь. 

Література: [4, 5, 6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Агрохімічні вишукування для оцінювання якості ґрунтів 

Мета: ознайомитися з підходами до проведення агрохімічних вишукувань, 

розробити рекомендації для агрохімічних паспортів і провести розрахунок 

оцінювання якості ґрунтів.  

Короткі теоретичні відомості 

Агрономічна хімія (агрохімія) – це наука, яка вивчає процеси живлення 

рослин і способи застосування добрив у сільськогосподарському виробництві. Для 

вивчення впливу добрив на біологічні процеси в ґрунтах, урожай, якість 

сільськогосподарської продукції агрохімія застосовує різні види досліджень: 
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– польові та вегетаційні; 

– польові тимчасові та тривалі стаціонарні; 

– виробничі досліди в сівозмінах у різних зонах; 

– лабораторні аналізи. 

Агрохімічні вишукування проводяться за участю агрохімічних зональних 

лабораторій, що входять до складу агрохімічної служби. Зазвичай їх проводять у 

три етапи: підготовчий, польовий, камеральний. Під час підготовки вишукувань 

ознайомлюються з матеріалами раніше проведених досліджень, а також вивчають 

матеріали ґрунтового обстеження території. Під час польових робіт проводять 

обстеження ґрунтів, польові досліди з добривами, готують дані для 

картографування. Під час камерального етапу аналізують зразки ґрунтів, добрив, 

рослин, кормів та ін. 

Завданням агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського   

призначення є визначення показників якісного стану ґрунту, їх зміни внаслідок  

господарської діяльності, а також умов для раціонального використання 

мінеральних, органічних добрив у господарствах усіх  форм власності, збереження 

від забруднення, відтворення їх родючості.  

Об’єктами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського   

призначення   є  рілля,  у  тому  числі зрошувана, осушена; сіножаті і пасовища; 

багаторічні насадження.  

Агрохімічну паспортизацію орних  земель  здійснюєть через кожні 5 років, 

сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – кожні 5–10 років; вона є 

обов’язкова для всіх землевласників і землекористувачів.  

Відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки 

використовуються в процесі регулювання земельних відносин у разі:  

– передачі у власність або надання в користування, у тому числі в оренду, 

земельної ділянки; 
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– зміни власника земельної ділянки або землекористувача; 

– проведення грошової оцінки земель; 

– визначення розмірів плати за землю; 

– здійснення контролю за станом родючості ґрунтів.  

На підставі польових обстежень і лабораторних аналізів виготовляють 

агрохімічні картограми, складають технологічну та проектно-кошторисну 

документацію і розробляють рекомендації щодо ефективного використання   

мінеральних і органічних добрив, мікродобрив, хімічних меліорантів,  

мікробіологічних препаратів, регуляторів росту рослин, застосування сидеральних 

культур.  У радіоактивно забруднених районах складають проєкти  реабілітації 

земель сільськогосподарського призначення.  

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – документ, що  містить  дані 

щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення  токсичними  

речовинами  та  радіонуклідами.   

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є результатом агрохімічної 

паспортизації всіх земель сільськогосподарського призначення, яка  проводиться  

з  метою державного контролю за зміною  показників  родючості,  забруднення 

ґрунтів токсичними  речовинами  і  радіонуклідами,  раціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення.  

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки видають у двох  

примірниках,  один  з  яких зберігається у землевласника або землекористувача, а 

інший – у центральному органі виконавчої влади з  питань формування та 

забезпечення реалізації державної аграрної політики.  

Результати  агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення використовуються для проведення грошової (нормативної та  

експертної) оцінки земель; визначення розмірів плати за землю; планування 

заходів щодо відтворення родючості ґрунтів і підвищення урожайності  
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сільськогосподарських культур; коригування агротехнологій і сівозмін;  

проведення еколого-агрохімічного районування (зонування) території, 

моніторингу земель і ґрунтів; визначення сировинних зон для вирощування 

сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів дитячого та 

дієтичного харчування та придатності для ведення органічного землеробства;  

розроблення рекомендацій щодо раціонального і екологічно безпечного 

застосування агрохімікатів і в інших випадках, передбачених законодавством.  

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки використовують для 

розрахунку  нормативів гранично допустимого забруднення ґрунтів, якісного 

стану ґрунтів, показників деградації земель і ґрунтів, оптимального   

співвідношення  культур  у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських  

регіонах, які встановлюються  для  досягнення  високих  і  стабільних урожаїв і 

запобігання  виснаженню і втраті  родючості  ґрунтів унаслідок ґрунтовтоми.  

Відомості щодо рівнів забезпечення поживними  речовинами ґрунтів  і  

забруднення  токсичними  речовинами  і радіонуклідами вносять до агрохімічного 

паспорта поля,  земельної ділянки кожні 5 років.  

Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою  

під час  передачі  земельних  ділянок  у власність, користування,  надання дозволу 

на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної 

ділянки, консервації та рекультивації земель і в інших   випадках, передбачених 

законодавством.  

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки підписує уповноважена  

посадова  особа центрального органу виконавчої влади з питань формування  та  

забезпечення  реалізації державної аграрної політики, а в разі її відсутності – 

особа, яка виконує її обов’язки.  

Для більш практичного розуміння проведення агрохімічних вишукувань для 

конкретного сільськогосподарського підприємства викладач надає можливість 
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ознайомитися із прикладами агрохімічних картограм ФГ «Великообухівське». 

Приклад агрохімічного паспорта поля ФГ «Великообухівське» Миргородського 

району Полтавської області поданий у Додатку 1. 

Як еталон (стандарт) беруть оптимальне значення діагностичного показника, 

який оцінюється у 100 балів, що цілком відповідає одному з основних екологічних 

законів землеробства – закону оптимуму. 

У таблиці 3.1 наведено стандарти (еталони) для мінеральних ґрунтів. 

Таблиця 3.1 – Стандарти (еталони) для мінеральних ґрунтів 

Гумус запаси  в  шарі  0–100  см  –  500  т/га;  вміст  у  шарі 

0–20 см – 6,2 % 

Максимально можливі запаси продуктивної вологи у 

шарі 0-100 см 

200 мм 

Для азоту 225 мг/кг за Корнфілдом; 100 мг/кг – за Тюріним–

Кононовою 

Для рухомого фосфору 250 мг/кг за Кірсановим; 200 мг/кг – за Чіріковим;  

60 мг/кг – за Мачігіним 

Для обмінного калію 170 мг/кг за Кірсановим, 200 мг/кг – за Чіріковим;  

400 мг/кг – за Мачігіним 

Мікроелементи 

Для некарбонатних і 

малокарбонатних ґрунтів 

(метод Пейве-Рінькіса) 

марганець – 71, цинк – 1,6, мідь 3,4, кобальт – 2,3, 

молібден – 0,71, бор – 0,23 мг/кг  

Для карбонатних грунтів 

(метод Крупського-

Олександрової) 

марганець – 21, цинк – 5,1, мідь – 0,51, кобальт –  

0,31 мг/кг  
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За ступенем забезпеченості ґрунту для зернових культур кількість Р2О5 

розрізняють ґрунти, які наведені у таблиці 3.2. 

 Таблиця 3.2 – Забезпеченість ґрунтів Р2О5 

1 Дуже низька кількість < 3 мг Р2О5 на 100 г ґрунту 

2 Низька кількість 3–8 мг/100 г ґрунту 

3 Середня 8–15 мг/100 г ґрунту 

4 Висока 20–30 мг/100 г ґрунту 

 

Ступінь забезпеченості ґрунту від кількості К2О в мг на 100 г ґрунту для 

зернових культур. 

Таблиця 3.3 – Забезпеченість ґрунтів К2О 

1 Дуже низька < 3 мг К2О на 100 г ґрунту 

2 Низька  3–7 мг К2О на100 г ґрунту 

3 Середня 7–10 мг К2О на 100 г ґрунту 

4 Висока 10–15 мг К2О на 100 г ґрунту 

5 Дуже висока 15–20 мг К2О на 100 г ґрунту 

 

Таблиця 3.4 – Розподіл кислотності ґрунтів за ступенем рН 

1 Сильнокислі < 4,5 

2 Середньокислі 4,6–5,0 

3 Слабокислі 5,1–5,5 

4 Близькі до нейтральних 5,6–6,0 

5 Нейтральні  7 
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Підходи до проведення оцінки якості земель 

Для кожного діагностичного показника, який є одним з основних (типових) 

критеріїв, спочатку розраховують бал бонітету як процентне відношення 

фактичного значення ознаки до еталону за формулою 3.1: 

                                                                                  
Е

Ф
Боз  ,                                                                (3.1) 

де Боз – бал типової діагностичної ознаки; Ф – фактичне значення ознаки; Е – 

еталонне значення ознаки. 

З усіх вирахуваних у такий спосіб основних типових критеріїв для даного 

ґрунту розраховується середній бал за рівнянням: 
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  ,                         (3.2) 

де Б – середньозважений бал поля, земельної ділянки; ММЗПВ – максимально 

можливі запаси продуктивної вологи; Г – гумус; N – азот, що легко гідролізується; 

Р – рухомий фосфор; К – обмінний калій; В – бор; Мо – молібден; Мn – 

марганець; Сu – мідь; Со – кобальт; Zn – цинк. 

Примітка: усі показники подані в балах. 

Приклад 

Загальна площа поля – 100 га. Його ґрунтовий покрив складається з 3-х 

відмін: 

– чорнозем опідзолений: площа – 50 га; бонітет – 83 бали; 

– чорнозем опідзолений слабозмитий: площа – 30 га; бонітет – 68 балів; 

– темно-сірий лісовий грунт: площа – 20 га; бонітет – 79 балів. 

Підставляючи ці дані в формулу, обчислимо середньозважений показник 

якості ґрунтового покриву поля: 
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Але це поле знаходиться на відстані 30 км від промислового комбінату і має 

незначний рівень забруднення важкими металами, якому відповідає поправковий 

коефіцієнт 0,9. Уводячи його в наведену формулу, отримаємо зведений показник 

родючості з урахуванням екологічного стану ґрунту, який дорівнює 70,2 бала (78 х 

0,9 = 70,2). 

Корегування нормативної врожайності проводиться на найбільш істотні 

чинники, спочатку на еродованість, заболоченість, засоленість, а потім на 

гранулометричний склад, ступінь кислотності, уміст рухомих поживних речовин 

тощо. Кількість поправкових коефіцієнтів обмежується чотирма залежно від 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов. 

Розрахункову врожайність на конкретному полі визначають за рівнянням: 

                                      )....( 321 nнорроз ККККУУ                                                               (3.3) 

де Уроз. – урожай розрахунковий, ц/га; Унор. – урожай нормативний, ц/га; К1, К2, 

К3...Кn – поправкові коефіцієнти; 1) ґрунт – дерново-підзолистий супіщаний; 

нормативна врожайність зернових – 20 ц/га; уміст гумусу – 1,1 %; рН 6,5; уміст 

рухомого фосфору (за Кірсановим) – 110 мг/кг; уміст обмінного калію (за 

Кірсановим) – 70 мг/кг ґрунту; поправковий коефіцієнт (К1) на вміст гумусу – 0,9; 

поправочний коефіцієнт (К2) на ступінь кислотності – 1,0; поправковий коефіцієнт 

(К3) на вміст рухомого фосфору – 1,1; поправковий коефіцієнт (К4) на вміст 

обмінного калію – 0,8. 

Уроз = 20 ц/га х(0,9 х1,0 х1,1 х0,8) = 15,8 ц/га 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними засадами проведення агрохімічних 

вишукувань для оцінки якості ґрунтів. 
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2. Проаналізувати приклади агрохімічних паспортів і надати рекомендації 

щодо агрохімічного стану ґрунтів земельної ділянки. 

3. Вибрати середню кількість забезпеченості (Р2О5 і К2О) для ґрунтів 

сільськогосподарського призначення. 

4. Провести за варіантами викладача розрахунок середньозваженого 

показника якості ґрунтового покриву поля. 

Зміст звіту 

   Звіт з лабораторної роботи оформлюють на аркушах формату А4 

відповідно до порядку проведення заняття та подають для захисту викладачеві.  

Контрольні питання 

1. З якою метою проводять агрохімічні вишукування? 

2. Структура агрохімічного паспорта. 

3. Використання відомостей агрохімічного паспорту для земельних 

відносин. 

4. Показники еталону для мінеральних ґрунтів. 

5. Підходи до проведення агрохімічних вишукувань для оцінки якості 

земель. 

Література: [7, 8, 9]. 

 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Геоботанічні та лісогосподарські вишукування 

Мета: набуття практичних навичок проведення польового обстеження 

ділянок під час виконанні геоботанічних і лісогосподарських вишукувань.  

Короткі теоретичні відомості 

Геоботаніка – наука про фітоценози та сформований ними рослинний 

покрив. 
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Рослинне  угруповання, або фітоценоз – це історично складена сукупність 

видів рослин, що існує на території  з більш-менш однорідними кліматичними, 

ґрунтовими та іншими умовами, характеризується певним видовим складом, 

структурою і взаємодією рослин між собою та із зовнішнім середовищем.  

Геоботанічні дослідження проводять з метою: а) інвентаризації природних 

рослинних ресурсів – лісу, степу, луків, боліт, пісків; б) нанесення на карту 

досліджених територій; в) написання звітів, монографій про обстежені території. 

Як і будь-які вишукування, геоботанічні дослідження можна розділити на три 

періоди: підготовчий, польовий, камеральний. 

Основними типами польових геоботанічних досліджень є: рекогносцировка, 

маршрутні, детально-маршрутні, напівстаціонарні та стаціонарні дослідження. 

По закінченні польових робіт складають попередній звіт про основні 

результати польової роботи і список зібраних матеріалів. У списку вказують, які й 

скільки описів рослинності було виконано, скільки було взято зразків дерев і 

кущів на ботанічний аналіз, скільки було проведено серій спостережень за 

температурою, вологістю й іншими особливостями мікроклімату, скільки 

гербарних листів було зібрано і т. д. На підставі списку визначають, які аналізи 

необхідно провести і складають план обробки зібраних матеріалів. 

 У лісовому фонді України здійснюють переважно періодичне повторне і 

безперервне лісовпорядкування. 

Первинне лісовпорядкування здійснюють у лісах, які впорядковуються 

вперше. Характерною його особливістю є повна організація території об’єкта в 

натурі. 

Періодичне повторне лісовпорядкування здійснюють у раніше 

впорядкованих об’єктах після закінчення ревізійного періоду. Під час його 

проведення можливе здійснення часткового корегування внутрішньогосподарської 

організації лісового фонду, виконують повний обсяг лісотаксаційних робіт, 
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проводять закладання необхідної кількості та видів пробних площ і повторну 

перелікову таксацію всіх пробних площ, які збереглися від минулих 

лісовпорядкувань, виконання необхідних видів обстежувальних робіт. Таксацію 

лісу здійснюють з максимально можливим збереженням контурів таксаційних 

виділів, установлених попереднім лісовпорядкуванням, і з урахуванням змін, що 

відбулися унаслідок господарської діяльності. 

У камеральний період аналізують такі показники лісогосподарської 

діяльності за минулий період: динаміка лісового фонду; виконання 

лісогосподарських робіт за їхніми видами і обсягами, порівняно з проєктом 

лісовпорядкування. 

Безперервне лісовпорядкування зазвичай проводять в об’єктах інтенсивного 

ведення лісового господарства і лісокористування, де частка щорічного охоплення 

виділів господарськими діями, що призводять до зміни категорій земель або 

переважаючої породи, складає більше 2 %. 

За безперервного лісовпорядкування щорічною інвентаризацією 

охоплюється лише та частина лісового фонду, яка задіяна господарськими 

заходами або зазнала істотних змін унаслідок стихійних явищ чи прийняття нових 

земель. Унаслідок його проведення щорічно оновлюється характеристика лісового 

фонду, визначаються поточні плани рубок і господарських заходів з їх 

територіальним розміщенням, здійснюється контроль за їх виконанням.  

Інвентаризація лісів, як самостійний вид лісовпорядних робіт, може бути 

призначена у випадках, коли в якій-небудь частині лісового підприємства виникає 

необхідність термінового уточнення експлуатаційних запасів деревини, або 

обсягів і товарності пошкодженої деревини до проведення чергового 

лісовпорядкування. 

Під час таксації лісу територія кожного лісового кварталу (урочища) 

розділяється на первинні лісогосподарські облікові одиниці – таксаційні виділи. 
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Таксаційний виділ – це обмежена ділянка лісового фонду, однорідна за своїм 

господарським значенням і таксаційною характеристикою, що відрізняється від 

таксаційних характеристик суміжних ділянок на величину, передбачену 

нормативами, і вимагає проведення на всій своїй площі однакових господарських 

заходів.  

Для проведення геоботанічних і лісогосподарських вишукувань вибрано 

полігон,   який   розташований  на  території  ПСПММ «Придніпровський» 

(додаток 2). 

Дослідні ділянки – це бази одержання конкретних кількісних і якісних 

характеристик, необхідних для підтвердження та екстраполяції даних на 

аналогічних ділянках, для порівняння ознак і показників з іншими з метою 

доведення правильності зроблених наукових висновків. Метод закладання 

дослідних ділянок передбачає використання цілого ряду інших супровідних 

методик; методу визначення та аналізу флористичного складу; методу оцінювання 

функціонального стану фітоценозу; застосування фізичних методів дослідження: 

температурного, світлового, водного, повітряного режиму в фітоценозах; методів 

кількісного і якісного обліку продукції та фітомаси фітоценозу тощо. На 

дослідних ділянках у польових умовах проводять різнобічні дослідження тих чи 

інших ознак рослинних угруповань. 

Проведення геоботанічних і лісогосподарських вишукувань проводять за 

такими показниками. 

1. Місцерозташування пробної (дослідної) земельної ділянки  

(розташування, площа, конфігурація, ґрунти). 

2. Характеристика дерев і чагарників (породний склад деревостану і 

трав’яного покриву, вік деревостану, діаметр стовбура, висота дерев і чагарників, 

ширина крони, стан і координати). 
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3. Опис трав’яного покриву (видовий склад травостою, ярусність, 

домінантність, проєктивне покриття виду, сталість і життєвість виду, трапляння чи 

рясність виду, наявність господарських груп рослин, кормова цінність). 

Породний склад деревостану і трав’яного покриву 

Породний склад простого насадження або ярусу в складному насадженні 

визначають за процентним співвідношенням запасів деревних порід (елементів 

лісу) і записують формулою, яка складається із символьних (буквених) позначень 

деревних порід згідно з галузевим класифікатором часткою участі кожної деревної 

породи у складі, що подана у вигляді коефіцієнта (цілої цифри). Сума всіх 

коефіцієнтів формули складу дорівнює 10.  

Деревні породи, запас яких складає до 5 % від загального запасу насаджень 

(ярусу), записують у формулу породного складу знаком «+». На першому місці у 

формулі складу ставиться основний елемент лісу. 

Наприклад, на території земельної ділянки є монодомінінтні угруповання 

(100 %) сосни звичайної – 10 Сзв, 80 % сосни звичайної і 20 % берези 

бородавчастої – 8Сзв2Бб, 80 % сосни звичайної, 20 % берези бородавчастої та 5 % 

клена гостролистого – 8Сзв2Бб+Кл. У формулу деревостану не ставлять відсоток, 

якщо участь дерев менше 10 %, а також назву підросту, підліску і чагарників. 

Під час описування підросту під наметом лісу і відновлення на не вкритих 

лісовою рослинністю лісових землях визначаються такі показники: породний 

склад за співвідношенням кількості життєздатних екземплярів; середній вік; 

середня висота; їхня кількість у тис. шт. на 1 га. 

Під час описування підліску указують: породний склад і його зімкнутість 

(основні види чагарників і ступінь їх густоти). Градації густоти установлюються 

регіональними нормативами в межах груп чагарникових порід. За відсутності 

нормативів для оцінювання густоти (зімкнутості) підліску рекомендуються такі 
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градації: повнота 0,8–1,0 (більше 5 тис. кущів на 1 га); повнота 0,5–0,7 (2,5 тис. 

кущів на 1 га); повнота 0,1–0,4 (до 2 тис. кущів). 

Вік деревостану 

За віком насадження розділяються, якщо вони відносяться до різних вікових 

груп, а в межах групи віку у разі різниці їхнього віку – на період, який перевищує 

тривалість класу віку. 

Як вік деревостану прийнятий середній вік переважаючого елемента лісу 

основного ярусу. Тривалість класу віку для хвойних, твердолистяних і 

м’яколистяних  насаджень  установлено  10  років,  для  швидкоростучих  порід – 

5 років, чагарників – 1 рік. 

Структура  ярусів деревостану  і трав’яного покриву 

Ярус – елемент вертикальної структури фітоценозу. Яруси розрізняють 

візуально із-за неоднорідності вертикального розподілу фітомаси. Виділяють 

ярусність надземну і підземну. Завдяки ярусному розташуванню рослин в 

угрупованнях найбільш повно використовують природні умови (світло, тепло, 

ґрунт). Від належності до певного ярусу залежить якість життя, оскільки 

екологічні умови на різних ярусах неоднакові. 

У лісах яруси утворені рослинами окремих життєвих форм (за 

Серебряковим), визначають такі яруси: 

– ярус A – деревостан (ярус дерев); 

– ярус B – підлісок (ярус чагарників); 

– ярус C – трав’яний (ярус трав’янистих рослин); 

– ярус D – мохово-лишайниковий ярус. 

Одним з важливих показників ярусу дерев є ступінь зімкнення крон. Ступінь 

зімкнення крон – це відношення площі, зайнятої кронами, до загальної площі 

ділянки, що описують. Цей показник оцінюється візуально, виражається в десятих 

частках одиниці (або у відсотках). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Діаметр стовбура 

Вимірювання діаметра стовбура, його частини здійснюють за допомогою 

мірної вилки, мірної скоби, рідше – складного метра або стрічки. Діаметр 

вимірюють як відстань між двома паралельними дотичними. Діаметр стовбура 

визначають на висоті 1,3 м (для дерев). 

Для визначення висоти дерев у лісі використовують найрізноманітніші 

інструменти. Щоб визначити висоту дерева, необхідно визначити вертикальні 

кути на верхню і нижню частини стовбура дерева та відстань до нього. Звичайні 

класичні оптичні інструменти дозволяють визначити висоту дерева за допомогою 

таблиць або графіків (номограм) залежно від знайдених значень вертикальних 

кутів і похилої відстані до дерева. Електронні висотоміри дозволяють виконувати 

ці обчислення автоматично. 

Інвентаризаційні роботи проведено індивідуальним способом з нанесенням 

на план подеревної зйомки.  

Стан насаджень оцінювали за трибальною системою. 

1. Якісний стан дерев визначали за такими ознаками: 

 а)  добрий – дерева здорові, нормально розвинуті, ознак хвороб,  шкідників 

і пошкоджень стовбура немає; 

 б) задовільний – дерева здорові, але з уповільненим ростом, нерівномірно 

розвинутою кроною, з незначними механічними пошкодженнями; 

 в) незадовільний – дерева занадто ослаблені, стовбур має скривлення; 

крона слабо розвинута; наявність сухих гілок; суховершинність; механічні 

ушкодження стовбура значні. 

2. Якісний стан чагарників визначали за такими ознаками: 

 а) добрий – чагарники нормально розвинуті, здорові, сухих стебел та 

механічних пошкоджень і хвороб немає;  
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 б)  задовільний – чагарники здорові, з ознаками уповільненого росту, з 

наявністю сухих гілок, крони однобічні, сплюснені, стебла частково знизу оголені; 

є незначні механічні пошкодження та пошкодження шкідниками; 

 в)  незадовільний – ослаблені, перерослі, сильно оголені знизу, є сухі гілки, 

із сильними механічними пошкодженнями та хворобами. 

Висота дерева 

Для вимірювання висоти дерева застосовують різні прилади та обладнання. 

На практиці найчастіше використовують мірну вилку, екліметр і маятниковий 

висотомір. Висоту дерева можна також визначити за допомогою двох віх (рис. 

4.1). Одна вішка повинна дорівнювати росту спостерігача, а друга – вища за нього. 

Під час візування на вершину дерева повинна бути пряма лінія АВ'В, через 

вершини віх на вершину дерева. Спосіб заснований на визначенні сторін подібних 

трикутників, тому ухил місцевості не має значення. Трикутники ABC і подібні 

АВ'С ', а сторони їх пропорційні одна одній. В'С ": ВС = АС ': АС; В'С" різниця в 

довжині віх. Відстані АС" і АС вимірюють рулеткою. Вирахувавши ВС і 

врахувавши ріст спостерігача hн, отримують висоту дерева Нд. 

                                                                ннд h
СА

АССВ
hВСН 




 ,                                            (4.1)    

 

            

Рис. 4.1 – Вимірювання висоти дерева за допомогою віх і мірної вилки 
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Ширина крони 

Таксаційний показник «ширина крони» – це поперечник найширшої частини 

крони, який вимірюється за проєкцією крони на земну поверхню або спеціальним 

приладом – кроновимірювачем. Вимірюється  у метрах. 

 

Рис. 4.3 – Вимірювання ширини крони 

 

Опис трав’яного покриву 

Проєктивне покриття – це горизонтальна проєкція листків, крон і гілок у 

цілому на займану поверхню ґрунту. У практиці звичайно визначають проєктивне 

покриття – загальне для всього фітоценозу, ярусне – відповідно для певного ярусу, 

видове – виду, індивідуальне – для окремої рослини. Проєктивне покриття 

виражається у відсотках. 

Ярусність – це вертикальний поділ травостою за вимогливістю видів до 

умов місцезростання. Для трав’янистих угруповань виокремлюють або окремі 

яруси за висотою чи життєвими формами рослин, або під’яруси за генетично-

морфологічним почленуванням видового складу угруповання. Ярусність 

визначають тоді, коли виявлена  чітка вертикальна розшарованість травостою. 
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Висоту рослин подають у метрах або сантиметрах. Замірювання роблять від 

поверхні ґрунту до верхівки суцвіть.  

Після польового періоду вишукувань проводять камеральну обробку 

отриманих даних.  

Насамперед заповнюють таблиці, які наведені у додатку 3 і проводять аналіз 

кількості деревно-чагарникових порід. Наприклад, у дендрологічному складі 

зелених насаджень є 14 видів дерев та 1 вид чагарників, серед яких тополя 

канадська – 68 штук (31,34 %), тополя пірамідальна – 65 (29,95 %), береза 

бородавчаста – 20 (9,22 %),  робінія звичайна – 9 (4,15 %), тополя чорна – 7 (3,24 

%), туя західна – 5 (2,3 %), клен ясенелистий – 4 (1,84 %), абрикоса звичайна – 3 

(1,38 %), обліпиха крушиновидна – 3 (1,38 %), вишня садова – 2 (0,92 %).  

Кінцевим етапом проведення вишукувань є план земельної ділянки з 

подеревною зйомкою дерев і чагарників (додаток 3). На плані зображують 

контури крон дерев, прив’язку до дорожньої мережі, біля кожного дерева у 

чисельнику пишуть № породи, а у знаменнику – №  дерева у інвентаризаційній 

відомості.  

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями проведення геоботанічних і 

лісогосподарських вишукувань. 

2. Проаналізувати забезпечення планово-картографічними матеріалами 

об’єкта дослідження. 

3. Сформувати робочі бригади і отримати від викладача на полігоні пробну 

(дослідну) площадку. 

4. Провести вишукування відповідно до запропонованої методики. 

5. Оформити польовий щоденник. 

6. Провести подеревну зйомку дерев і чагарників і оформити у вигляді 

плану земельної ділянки. 
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Зміст звіту 

   Звіт з лабораторної роботи оформлюються на аркушах формату А4 

відповідно до порядку проведення заняття та подають для захисту викладачеві.  

Контрольні питання 

1. Мета проведення геоботанічних і лісогосподарських вишукувань. 

2. Порядок проведення вишукувань. 

3. Охарактеризувати первинне і періодичне лісовпорядкування. 

4. За якими показниками проводять вишукування? 

5. Визначити поняття «дослідна ділянка». 

6. Охарактеризувати опис дерев і чагарнииків. 

7. Охарактеризувати опис трав’яного покриву. 

Література: [10, 11]. 

 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Бали за виконання і захист лабораторних робіт нараховуються виключно 

після захисту кожної з робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни. 

При цьому максимальним рейтингом – 15 балів – оцінюється виконання всіх робіт 

згідно з розкладом занять за умови їх захисту не пізніше одного тижня після 

відповідного лабораторного заняття.  

Таблиця 1 – Розподіл балів 

Вид занять 

Лабораторна робота 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

- 3 2 3 2 5 15 

 

 

 



45 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных 

работ / Н. Н. Бурихин и др. М.: Агропромиздат, 1986. 384 с. 

 2. Практикум по землеустроительному проектированию и организации 

землеустроительных работ / Ф. И. Пальчиков и др. М.: Колос, 1977. 240 с. 

 3. Справочник по землеустройству /сост.: Косинский В. В. М.: Моск. рабочий, 

1976. 328 с. 

 4. Балаєв А. Д., Петренко Л. Р. Концептуальні моделі гумусного стану 

чорноземів. Вісник аграрної науки. 1999.  № 4. С. 10–14. 

 5. Тарарико Ю. О. Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів та 

підвищення продуктивності екосистеми. К. : Аграрна наука, 2004. 124 с. 

 6. Дида А. П., Геник Я. В., Хоєцький П. Б. Дослідження ґрунтів в польових 

умовах: навчально-методичний посібник. Львів, 1999. 34 с. 

7. Лапин А. Г., Усов М. А. Основы агрохимии: учебник. М.: Агропромиздат, 

1990. 221 с. 

8. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Порядок 

ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки» від 11жовтня 2011 р.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-11. 

9. Оцінка якості земель: методичні вказівки. К. , 2005.   37 с. 

10. Шенников А. П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. 477 с. 

11. Раменский Л. Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова /Л. 

Г. Раменский. Л. : Наука, 1971. 334 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1517-11


46 

 

Додаток 1  

Приклад агрохімічного паспорта поля ФГ «Великообухівське»  

 

Область Полтавська Район Миргородський 

Населений пункт Велика Обухівка   

Землекористувач ФГ 

«Великообухівське» 

Тип 

сільськогосподарських 

угідь 

Рілля 

Код поля, земельної ділянки Площа поля,  

земельної ділянки, га 

30,00 

Координатна прив’язка   

Код, назва та площа ґрунтів (га) – 53 – чорноземи типові малогумусні та 

чорноземи сильнореградовані, 55 – чорноземи типові та чорноземи 

сильнореградовані слабо змиті 

Показники стану ґрунту Методи визначення 

Середньозважені 

величини за 

роками 

обстежень 

2007 2015 

1 2 3 4 

1. Глибина гумусного горизонту, см 

Гранулометричний склад ґрунту: 

фізична глина, % 

мул, % 

Щільність ґрунту, г/куб. см. 

Максимально можливий запас 

продуктивної вологи в 0–100 см, мм * 

   

2. Кислотність, мг-екв/100 г: 

гідролітична 

Показники рН: 

сольовий 

водний 

Сума увібраних основ (Ca+Mg), мг-

екв/100 г 

Тип засолення 

Ступінь засолення (при pHвод>7,0) 

Уміст у ґрунті: 

гумусу, % 

елементів живлення (мг/кг ґрунту): 

азоту, що легко гідролізується 

азоту за нітрифікаційною здатністю 

– 

– 

– 

Потенціометричний 

– 

 

 

 

 

 

Тюріна 

 

Корнфілда 

 

 

 

5,8 

 

 

 

 

 

 

3,70 

 

84,0 

 

 

 

6,3 

 

 

 

 

 

 

3,30 

 

133,0 
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сірки 

3. Рухомих сполук (мг/кг ґрунту): 

фосфору 

калію 

 

Чирікова 

Чирікова 

 

65,3 

69,3 

 

90,7 

146,3 

Рухомих форм (мг/кг ґрунту): 

бору 

 

Бергера-Труога 

 

1,17 

 

0,93 

молібдену 

марганцю 

кобальту 

міді 

цинку 

кадмію 

свинцю 

ртуті 

Пейве-Рінькіса 

Атомно-адсорбційний 

– 

– 

50,76 

0,36 

0,33 

0,45 

 

0,19 

1,70 

55,45 

0,58 

0,16 

0,57 

 

0,13 

0,65 

4. Залишки пестицидів мг/кг ґрунту: 

дихлордифенилтрихлоретан і його 

метаболіти гексахлоран 

(сума ізомерів) 

інші** 

Щільність забруднення, Кі/кв. км: 

цезієм–137; 

стронцієм–90 

   

Агрохімічна оцінка, в балах 

Еколого-агрохімічна оцінка, в балах 

   

  Примітка:  * Довідкові дані єдиного крупномасштабного обстеження.   

          ** Найбільш поширені в області.            
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Додаток 2  

Фрагмент полігону на території ПСПММ «Придніпровський» (м. Кременчук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3  

Подеревна зйомка пробної ділянки 

 



 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Землевпорядні вишукування» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та 

землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Укладач       к. б. н., доц. Н. П. Гальченко 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

проф. В. В. Артамонов 

 

 

 

 

Підп. до др.___________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._____. Наклад ____ прим. Зам. № ___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ КрНУ 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 



 

РЕЦЕНЗІЯ 

на методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Землевпорядні вишукування» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності  

193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр» 

Автор методичних вказівок – доц. Н. П. Гальченко 

Обсяг вказівок – 50 стор. 

 

Основне завдання вишукувань – це комплексне вивчення природних і 

економічних умов району об’єктів проєктування. Для оцінювання району 

землевпорядкування проводять агрогосподарські, топографо-геодезичні, 

інженерно-геологічні, ґрунтові, геоботанічні, агрохімічні, кліматичні, 

меліоративні та інші вишукування. При оцінюванні природних умов території 

можуть вирішуються досить різноманітні завдання. 

Розроблені методичні вказівки повністю відповідають навчальній і робочій 

програмам навчальної дисципліни «Землевпорядні вишукування». Вони дають 

студенту детальні пояснення щодо вирішення основних завдань під час 

проведення землевпорядних вишукувань. 

Виконання усіх лабораторних робіт вимагає глибокого знання різних видів 

вишукувань, що проводяться при землеустрої. Набуті практичні навички будуть 

корисними для студентів при виконанні різних землевпорядних робіт. 

Рекомендую методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Землевпорядні вишукування» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Бакалавр» до тиражування у редакційно-видавничому відділі університету в 

кількості 5 (п’яти) примірників. 

 

Доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру, 

кандидат технічних наук                                   В. І. Козарь  


