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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» вивчає ґрунти, їх утворення 

(генезис), еволюцію, будову, склад, властивості, закономірності поширення, 

шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, 

передусім у зв’язку з формуванням родючості та її підвищенням у різних 

природно-антропогенних ландшафтах.  

Мета й завдання курсу «Ґрунтознавство» визначаються його важливістю 

як однієї з центральних природничих та агрономічних дисциплін, яка вивчає 

ґрунт різнопланово: 

•  генетично — походження самостійного природно-історичного тіла, 

компонента і дзеркала ландшафту; 

•  екологічно — «геодерма» (від лат.— шкіра) планети, надзвичайно впливова 

підсистема біосфери, довкілля для біоти; 

•  агрономічно — середовище для культурних рослин, що вирощуються з 

метою отримання стабільно високих, доброякісних та екологічно чистих 

урожаїв;  

•  економічно — головний і незамінний засіб сільськогосподарського 

виробництва (ґрунт є складовою частиною поняття “земля”). 

Ґрунтознавство нині вивчається в умовах актуалізації продовольчої, 

екологічної, демографічної та аграрної проблем, конкретизованих через 

окультурювання ґрунтів, підвищення їх родючості, охорону від деградації та 

забруднення, раціональне використання, збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур гарантованої якості з одночасним зміцненням 

притаманного біосфері ґрунтово-ценотичного біорозмаїття. Водночас постали 

завдання прогнозування змін земельних ресурсів, ґрунтово-екологічного 

моніторингу, агрохімічного окультурювання ґрунтів добривами, здатними 

підвищити врожаї вирощуваних культур при скороченні посівних площ без 

зменшення валових зборів врожаю. 

Студенти екологічних спеціальностей вивчають ґрунтознавство як логічно 

подовжений курс геології для опанування спеціальними знаннями до курсів 



«Екологічна геохімія», «Методи еколого-геологічних досліджень», 

«Моніторинг довкілля» та до навчальної практики «Екологічна зйомка».  Все це 

обумовлює необхідність вивчення дисципліни «Грунтознавство» студентами 

спеціальності «Прикладна екологія».  

До складання іспиту допускаються студенти, які відвідали або 

опрацювали семінарські заняття, проявивши середній рівень знань (від 3 до 5 за 

п’ятибальною системою оцінювання). 

Оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю – іспиту –  

здійснюється за п’ятибальною системою. 

Кожен студент повинен відповісти на три питання у письмовій або усній 

формі (з переліку питань, що наведено нижче). 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

1. Охарактеризуйте предмет і зміст ґрунтознавства. Розкрийте його зв’язок з 

іншими науками 

2. Охарактеризуйте грунт як природне тіло. Визначить його функції 

3. Охарактеризуйте загальну схему ґрунтоутворення 

4. Охарактеризуйте походження і розвиток грунту як природного тіла 

5. Охарактеризуйте чинники і умови ґрунтоутворення 

6. Охарактеризуйте ґрунтотворні (материнські) породи, їх значення 

7. Охарактеризуйте та порівняйте типи грунтотворчих процесів – 

підзолистого та дернового 

8. Охарактеризуйте та порівняйте типи грунтотворчих процесів – 

буроземного та чорноземного  

9. Охарактеризуйте та порівняйте типи грунтотворчих процесів – болотного 

та солончакового 

10. Охарактеризуйте грунт як природне тіло та його фазову будову 

11. Охарактеризуйте генетико-морфологічну будову грунту 

12. Охарактеризуйте морфологічні ознаки, які використовують в описі 

профілю грунту 



13. Охарактеризуйте мінералогічний склад грунту 

14. Охарактеризуйте гранулометричний склад грунту та його значення 

15. Охарактеризуйте механічні елементи грунту, наведіть їх класифікацію та 

властивості 

16. Охарактеризуйте особливості хімічного складу грунту. Яке значення має 

вміст поживних елементів у грунтах та їх доступність рослинам? 

17. Охарактеризуйте систему органічної речовини в грунті та визначить її 

джерела  

18. Охарактеризуйте органічну частину грунту та процеси перетворення 

органічних речовин в грунті 

19. Охарактеризуйте процес гумусоутворення. Від чого залежить його 

інтенсивність? 

20. Охарактеризуйте склад і властивості гумусу. Яку екологічну роль він 

виконує? 

21. Охарактеризуйте груповий і фракційний склад гумусу. Що таке баланс 

гумусу та які шляхи його регулювання? 

22. Охарактеризуйте колоїди грунту та наведіть схему колоїдної міцели 

23. Наведіть класифікацію грунтових колоїдів та охарактеризуйте 

24. Охарактеризуйте види вбирної здатності грунту 

25. Охарактеризуйте реакцію грунту та проаналізуйте її значення 

26. Наведіть загальну характеристику кислотності грунту та заходи боротьби 

з надмірною кислотністю 

27. Порівняйте обмінну та гідролітичну кислотність грунту та 

охарактеризуйте буферність грунту та її значення 

28. Охарактеризуйте лужність грунту та заходи боротьби з надмірною 

лужністю 

29. Охарактеризуйте загальні фізичні властивості грунту та визначить їх 

значення 

30. Охарактеризуйте фізико-механічні властивості грунту та визначить їх 

значення 



31. Охарактеризуйте структуру та структурність грунту та їх значення 

32. Охарактеризуйте умови утворення та втрати структури грунту 

33. Охарактеризуйте форми, стан і значення води в грунті. Що таке водний 

баланс грунту? 

34. Охарактеризуйте водні властивості грунту. Яке значення має водний 

баланс грунту? 

35. Охарактеризуйте типи водного режиму грунту та заходи з регулювання 

водного режиму 

36. Охарактеризуйте склад і значення грунтового повітря, визначить 

повітряні властивості грунту 

37. Визначить теплові властивості грунту, охарактеризуйте значення і 

джерела тепла в грунті 

38. Охарактеризуйте тепловий режим грунту та заходи з його регулювання 

39. Охарактеризуйте категорії та показники родючості грунту 

40. Охарактеризуйте родючість грунту та прийоми її відтворення та 

підвищення 

41. Які існують класифікації грунтів? Детально охарактеризуйте українську 

класифікацію грунтів 

42. Що розуміють під номенклатурою грунтів? Охарактеризуйте методи 

діагностики грунтів 

43. Охарактеризуйте загальні закономірности географічного поширення 

грунтів 

44. Що таке грунтово-біокліматичний пояс? Порівняйте бореальний та 

суббореальний пояси 

45. Що таке грунтово-біокліматичний пояс? Порівняйте тропічний та 

субтропічний пояси 

46. Охарактеризуйте грунтово-географічне та агроґрунтове районування 

України 

47. Охарактеризуйте особливості генезису та еволюції техногенних грунтів. 

Наведіть класифікацію техногенних  



48. Охарактеризуйте генетико-морфологічну будову і властивості 

техногенних грунтів України 

49. Охарактеризуйте стан використання та охорони земель в Україні 

50. Охарактеризуйте склад і цільове призначення земель України 

51. Охарактеризуйте порядок встановлення та зміни цільового призначення 

земель України 

52. Охарактеризуйте види ерозії грунту 

53. Охарактеризуйте чинники та умови виникнення і розвитку ерозійних 

процесів 

54. Охарактеризуйте шкоду та еколого-економічну оцінку збитків внаслідок 

ерозії грунтів  

55. Охарактеризуйте закономірності поширення еродованих грунтів на 

Україні 

56. Охарактеризуйте організаційно-господарські та агротехнічні заходи 

боротьби з ерозією грунтів 

57. Охарактеризуйте лісомеліоративні та гідротехнічні заходи боротьби з 

ерозією грунтів 

58. Охарактеризуйте принципи агровиробничого групування грунтів 

59. Охарактеризуйте принципи і методику бонітування грунтів 

60. Охарактеризуйте сутність економічної оцінки земель та сфери 

використання бонітування грунтів 

61. Охарактеризуйте завдання та передумови охорони грунтів 

62. Охарактеризуйте охорону грунтів від переущільнення та забруднення 

63. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення неорганічними 

відходами і викидами  

64. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення важкими металами 

65. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення радіоактивними 

речовинами 

66. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення екскрементами тварин 

та від засолення 



67. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення пестицидами 

68. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення мінеральними 

добривами 

69. Охарактеризуйте поняття, завдання та зміст моніторингу грунтів 

 

ЗНАННЯ СТУДЕНТІВ ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ КРИТЕРІЯМИ: 

 

“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на додаткові 

запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно; 

“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на додаткові 

запитання будуть не повними; студент не відповів на одне питання, проте інші 

два розкрито. 

“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зовсім 

витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях; студент відповів повністю 

на одне питання. 

 “незадовільно”  — студент не відповів на жодне питання, або помилки у 

відповідях свідчать про неосвідченість в питаннях.  

 

Методичне забезпечення 

 

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукова література. 

2. Опорні конспекти. 

3. Технічні засоби навчання 

4. Ілюстративні матеріали 

5. Електронні навчальні ресурси 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Панас Р. М. Грунтознавство: навчальнийй посібник. – Львів: «Новий світ 

- 2000», 2006. – 372 с. 



2. Опорний конспект лекцій 

Додаткова: 

1. Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н. И. Крупского, Н. И. Полупана. 

—К., 1979. 

2. Биосфера. Экология. Охрана природы / К. М. Сытник и др. — К., 1987. 

3. Вальков  В. Ф. Почвенная экология сельскохозяйственных культур. — 

М.,1986. 

4. Вознюк С. Т. Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии почв. 

— К.,1994.  

5. Вплив забруднення на стан земельних ресурсів (Земельні ресурси 

України) / За ред. В. В. Медведєва, Т. М. Лактіонової. — К., 1998.  

6. Городній М. М. Агрохімія. — К., 2003. — 700 с.  

7. Добровольский В. В. Биогеохимия почв. — М., 2003. 

8. Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Экологические функции почвы. — 

М., 1986. 

9. Екологія грунту та його забруднення / П. П. Надточий та ін. — К., 1997. 

— 288 с. 

10. Захист ґрунтів від ерозії / За ред. В. А. Джамаля, М. М. Шелякша. — К., 

1986. 

11. Карпачевский  Л. О. Экологическое почвоведение. — М., 1993. — 212 с. 

12. Картографія грунтів / За ред. проф. Д. Г. Тихоненка / Уклад. М. О. Горін. 

— Харків, 2001. — 320 с. 

13. Лактіонов М.І. Агрогрунтознавство.—Харків, 2001. 

14. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. — 

Харків, 1998. 

15. Орлов Д. С. Химия почв. — М., 1985. 

16. Плюснин И. И. Мелиоративное почвоведение. — М., 1983.  

17. Почвоведение /Под ред. проф. И. С. Кауричева. — М., 1989.  

18. Практикум по почвоведению / Под ред. И. С. Кауричева. — М., 1986.  



19. Соколов  И. А.  Об основных закономерностях экологии почв // 

Почвоведение. — 1990. — № 7. — С. 117-128. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотека ТГНП ОНАХТ 

2. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького (Електронний 

доступ: http://odnb.odessa.ua/) 

3. http://grid.ecoinfo.ru/webint/start.htm 

4. http://www.grid.unep.ch 

5. http://www.spatial.maine.edu 

6. http://www.esri.com/industries/cadastre/index.html 

7. http://www.fig.net 

8. http://www.e-catalog.name/index.html 

9. http://www.polpred.com 

10. http://www.dnsgb.com.ua 

11. http://dnsgb.kiev.ua/bazi_danih.html 

12.  http://agroprom-ua.com/ 

13.  http://www.cnshb.ru/ 

14. http://agronews.in.ua/ 

15. http://www.farmer.co.ua/ 

16.  http://www.ma-fleur.ru/ 

17. http://agris.fao.org/ 

18. http://cris.nifa.usda.gov/ 

19.  http://agricola.nal.usda.gov/ 

20. http://www.cababstractsplus.org/ 

21. http://www.gpntb.ru/win/search/rsk.html 

22.  http://www.aginternetwork.org/ 

23. http://www.ebsco.com/ 

24. http://www.doaj.org/ 
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25. http://www.kompass.com/ru 

26. http://chla.library.cornell.edu/ 

27. http://www.europages.com.ru/ 

28. http://faostat.fao.org/ 

29. http://www.calend.ru/ 
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