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Передмова 

     Вивчення ґрунту  як своєрідного витвору біосфери, сформованого   у про-
цесі взаємодії живих організмів із  продуктами вивітрювання  літосфери вва-
жається  постійною потребою  кожної людини.  Враховуючи це, людина 
споконвіку  цікавиться  ґрунтом не тільки як компонентом природи, але   як 
основним  засобом її  виробничої діяльності. Проте розпізнати  ґрунт, його 
генетико-морфологічні ознаки і властивості  дозволяють  лише детальні ґру-
нтові дослідження, серед яких  провідне місце  відведено картуванню ґрунтів. 
     Картування ґрунтового покриву вважається  складним процесом, теорія, 
методологія і методика  якого  в Україні сформувалася  завдяки проведення  в 
1958-1967 рр.  великомасштабного  ґрунтового обстеження  на всій території 
колишніх колгоспів і радгоспів, на підставі чого  їм  були видані карти ґрунтів 
і відповідні ґрунтові картограми. Проте, ці матеріали  вже рахуються застарі-
лими, оскільки не  відображіють фактичного стану  ґрунтового покриву. 
    Якраз через це нині  виникає потреба в складанні  нових карт  для сучасних 
свільськогосподарських підприємств, окремих населених пунктів і в тому чи-
слі карти ґрунтів України, які б дали можливість  на сучаснеому рівні  оціни-
ти  ґрунтовий покрив, його структуру, зміни ґрунтового профілю, його влас-
тивості, які відбулися з часу  проведення останніх великомасштабних 
обстежень ґрунтів в Україні. 
     Одночасно треба  врахувати й те, що  без детальної інформації  не можна 
забезпечити  земельні відносини у суспільстві при різних формах  власності 
на землю, а також провести  вартісну  оцінку землі  при її  купівлі-продажі, 
або наданні  в оренду. 
     Картування ґрунтового покриву  відіграє велику роль в оцінці  земельно-
ресурсного потенціалу, без якої не  можливо  забезпечити  нормальне плану-
вання, використання та охорону земель, територіальний і внутрішнього-
сподарський землеустрій, земельний кадастр тощо. 
    Квартування ґрунтів є важливою складовою інформації  про навколишнє 
природне середовище і,насамперед, про ґрунтовий покрив як основний засіб 
сільськогоспларського виробництва. 
     Доброякісність картування ґрунтів  у значній мірі  залежить від  достатніх 
знань  про  систематику і класифікацію  ґрунтів, закономірності   у розпо-
всюдженні окремих типів ґрунтів, вмінні  використовувати  сучасні  методи 
аеро- і космічних знімань. 
     Враховуючи це, автор практикуму  поставив перед собою мету  розробити 
і  запропонувати проектним організаціям  таку  методику  картування ґру-
нтів, яку  можна буде  застосувати як при  великомасштабних ґрунтових об-
стеженнях, так і  при  проведенні кадастрових робіт окремих господарствах. 




