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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
3,75 

Галузь знань 
0401 Природничі науки,  

10 Природничі науки  
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  
040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища  

та збалансоване 

природокористування,  

101 Екологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 4 

Спеціальність: 
5.04010602 Прикладна 

екологія, 101 Екологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  135 

5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 3,44 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 

 

50 год. - год. 

Практичні, семінарські 

12 год. - год. 

Лабораторні 

18 - год. - год. 

Самостійна робота 

55 год. - год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю:  

іспит - 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 59,3: 40,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування  системи знань про ґрунт, його склад, властивості, 

класифікацію, оптимальне використання. 

 

Завдання: 

 вивчення ґрунту як частини біогеоценозу; 

 вивчення особливостей ґрунтів України як об’єкту ґрунтового 

моніторингу; 

 вивчення та аналіз властивостей ґрунту з екологічної точки зору з 

урахуванням вбирної здатності та депонуючої функції; 

 визначення специфіки  забруднення ґрунтів та актуальності їх охорони; 

 вивчення еколого-економічних проблем використання земельних ресурсів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   

 поняття про ґрунт як компонент біогеоценозів; 

 екологічні функції ґрунтів;  

 тенденції зміни ґрунтів під впливом різних факторів;  

 умови ґрунтоутворення; 

 морфологічні ознаки, склад і властивості ґрунтів. 

вміти:  

 визначати тип ґрунтів;   

 визначати фізико-хімічні властивості ґрунтів в польових та лабораторних 

умовах
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Розділ І. 

Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості ґрунтоутворювального процесу 

Тема 1. Ґрунтознавство як природнича наука.  

Тема 2.  Ґрунт як природне тіло: його склад та будова 

Тема 3. Будова ґрунту 

Тема 4. Склад і компоненти ґрунту 

 

Розділ ІІ.  

Головні властивості ґрунтів 

Тема 5. Вбирна здатність ґрунту.  

Тема 6. Реакція ґрунту. 

Тема 7. Фізичні властивості ґрунту 

Тема 8. Структура та структурність ґрунту. 

Механічне руйнування, фізико-хімічне, біологічне руйнування ґрунтів. 

Тема 9. Водні властивості та водний режим ґрунту. 

Тема 10. Повітряні властивості та повітряний режим ґрунту. 

Тема 11. Теплові властивості та тепловий режим ґрунту. 

Тема 12.  Родючість ґрунту. 

 

Розділ ІІІ.  

Систематика, класифікація, структура та ґрунтово-географічне районування 

України. Земельні ресурси України. Ґрунтовий покрив світу  

Тема 13. Номенклатура і діагностування ґрунтів. 

Тема 14. Класифікація ґрунтів. 

Тема 15. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів. 

Тема 16. Ґрунтово-географічне та агроґрунтове районування України. 

 

Розділ ІV.  

Моніторинг ґрунтів та їх охорона  

Тема 17. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. 

Тема 18. Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів 

Тема 19. Охорона ґрунтів: суть, завдання, передумови  

Тема 20. Моніторинг ґрунтів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
Назва розділів і тем Загальна 

к-ть годин 

Аудиторні  Самост. 

робота Лекції Семінар Лабораторні 

Розділ І. Ґрунти в біосфері. Фактори та 

особливості ґрунтоутворювального 

процесу 

 

4 

  

4 

  

Тема 1. Ґрунтознавство як природнича 

наука.  

4 2   2 

Тема 2.  Ґрунт як природне тіло: його склад 

та будова 

8 4  2 2 

Тема 3. Будова ґрунту 6 2  2 2 

Тема 4. Склад і компоненти ґрунту 25 8  6 11 

Всього за розділом 47 16 4 10 17 

Розділ ІІ.  Головні властивості ґрунтів 4  4   

Тема 5. Вбирна здатність ґрунту.  4 2  2  

Тема 6. Реакція ґрунту. 2    2 

Тема 7. Фізичні властивості ґрунту 6 2  2 2 

Тема 8. Структура та структурність ґрунту. 4 2   2 

Тема 9. Теплові властивості та тепловий 

режим ґрунту. 

4 2   2 

Тема 10. Водні властивості та водний режим 

ґрунту. 

10 4  4 2 

Тема 11. Повітряні властивості та 

повітряний режим ґрунту. 

4 2   2 

Тема 12.  Родючість ґрунту. 4 2   2 

Всього за розділом 42 16 4 8 14 

Розділ ІІІ.  

Систематика, класифікація, структура та 

ґрунтово-географічне районування 

України. Земельні ресурси України. 

Ґрунтовий покрив світу  

 

2 

  

2 

  

Тема 13. Номенклатура і діагностування 

ґрунтів. 

2    2 

Тема 14. Класифікація ґрунтів. 6 2   4 

Тема 15. Загальні закономірності 

географічного поширення ґрунтів. 

6 2   4 

Тема 16. Ґрунтово-географічне та 

агроґрунтове районування України. 

6 2   4 

Всього за розділом 22 6 2  14 

Розділ ІV. Моніторинг ґрунтів та їх 

охорона  

2  2   

Тема 17. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з 

нею. 

4 2   2 

Тема 18. Агровиробниче групування та 

бонітування ґрунтів 

6 4   2 

Тема 19. Охорона ґрунтів: суть, завдання, 

передумови 

8 4   4 

Тема 20. Моніторинг ґрунтів. 4 2   2 

Всього за розділом 24 12 2  8 

Всього за дисципліною 135 50 12  55 
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4. Теми семінарських занять 

 

Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити знання, 

одержані студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи над навчальною і 

науковою літературою, прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного 

аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з питань, 

що розглядаються. 

Семінар має узагальнюючу роль для кожного змістовного розділу та 

дозволяє визначити рівень підготовки студентів з обговорених та зазначених тем: 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості 

ґрунтоутворювального процесу 

4 

2 Головні властивості ґрунтів 4 

3 Систематика, класифікація, структура та ґрунтово-

географічне районування України. Земельні ресурси 

України. Ґрунтовий покрив світу 

2 

3 Моніторинг ґрунтів та їх охорона 2 

 Разом  12 

 

5. Лабораторні роботи 

 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, під час якого студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти 

чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 

обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального 

процесу (лабораторні установки і макети, прилади, персональні комп’ютери 

тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах 

реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в 

наукових лабораторіях тощо).  

Теми лабораторних робіт: 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Лабораторна робота № 1 «Дослідження фізичних 

властивостей ґрунту» 

2 

2 Лабораторна робота № 2 «Відбирання зразків ґрунту та 

їх підготовка до аналізу» 

2 

3 Лабораторна робота № 3 «Якісне визначення легко - та 2 



8 

 

  

                                                                   

           

6. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента складається з таких вдів роботи: 

– підготовка до аудиторних занять; 

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; 

– підготовка до усіх видів контролю. 

При складанні плану самостійної роботи студента виходили із загального 

обсягу годин, відведених на самостійне опрацювання, видів самостійної роботи, 

загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих норм 

навчального навантаження. 

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

 

середньо розчинних 

форм деяких хімічних, елементів ґрунту» 

4 Лабораторна робота № 4 «Визначення вмісту карбонатів 

у ґрунті» 

2 

5 Лабораторна робота № 5 «Визначення якісного складу 

гумусу» 

2 

6 Лабораторна робота № 7 «Визначення питомої ваги 

твердої фази ґрунту» 

2 

7 Лабораторна робота № 8 «Визначення польової вологи 

ґрунту» 

2 

8 Лабораторна робота № 9 «Визначення гігроскопічної 

вологи в ґрунті» 

2 

9 Лабораторна робота № 1 «Дослідження фізичних 

властивостей ґрунту» 

2 

 Разом  18 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ґрунт як природне тіло 2 

2 Чинники та умови ґрунтоутворення 2 

3 Фазова будова ґрунту: тверда, рідка, газоподібна та жива 2 

4 Мінералогічний склад ґрунтів. 2 

5 Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом за І.С. 

Каурічевим (1982р.). 

2 

6 Органічна частина ґрунту 3 

7 Екологічна роль гумусу 2 

8 Баланс гумусу ґрунту та шляхи його регулювання 2 

9 Кислотність та лужність ґрунту. 2 

10 Фізико-механічні властивості ґрунту 2 

11 Втрати і відновлення структури ґрунту 2 

12 Форми і стан води в ґрунті.  Водні властивості ґрунту 2 
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7. Індивідуальні завдання 

Розробка теми за індивідуальнім завданням у вигляді доповіді з 

презентацією за темами: 
1. Техногенні ґрунти України 

2. Ґрунти Українського Полісся   

3. Ґрунти Гірського Криму  

4. Ґрунти Українських Карпат  

5. Ґрунти Лісостепу 

6. Ґрунти степової зони та Сухого Степу України 

 

8. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання                                                                       

 
9. Методи контролю 

Поточне опитування, семінарські заняття, іспит                                                                       
 

10.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 

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). 

Знання студентів оцінюються за такими критеріями: 

13 Повітряний режим та регулювання повітряного режиму ґрунту. 2 

14 Регулювання теплового режиму ґрунту 2 

15 Номенклатура і діагностування ґрунтів. 2 

16 Техногенні ґрунти України 4 

17 Ґрунти України: ґрунти Українського Полісся   2 

18 Ґрунти України: ґрунти Гірського Криму та Українських Карпат  2 

19 Ґрунти України: ґрунти Лісостепу, степової зони та Сухого Степу 

України 

4 

20 Закономірності поширення еродованих ґрунтів на Україні. 

Еколого-економічна оцінка збитків унаслідок ерозії ґрунтів 

2 

21 Бонітування ґрунтів і його завдання. Принципи і методика, 

бонітети України 

2 

22 Охорона ґрунтів від забруднення неорганічними відходами і 

викидами, від засолення 

2 

23 Охорона ґрунтів від забруднення екскрементами тварин, 

пестицидами та мінеральними добривами 

2 

24 Класифікація та рівні моніторингу ґрунтів за призначенням 2 

 Разом  55 
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“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.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

1) Визначте поняття «ґрунт». 

2) Що являє собою ґрунтознавство як наука? 

3) З якими науками тісно пов′язано ґрунтознавство? 

4) Основні етапи розвитку ґрунтознавства. 

5) Які вчені вважаються засновниками наукового ґрунтознавства? 

6) Які функції виконує ґрунт? 

7) У чому суть ґрунтоутворення? 

8) Фактори ґрунтоутворення. 

9) Ґрунтоутворюючі породи. 

10) Вивітрювання та його роль у ґрунтоутворенні. 

11) Що таке фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання? 

12) Кора вивітрювання. 

13) Що розуміють під генетичною будовою ґрунту? 

14) Які генетичні горизонти виділяють у ґрунті? 

15) Що являє собою мінералогічний склад ґрунту? 

16) Які групи мінералів виділяють у ґрунті? 

17) Що розуміють під гранулометричним складом ґрунту? 

18) На які фракції поділяються механічні елементи ґрунту? 

19) Класифікація ґрунтів за механічним складом. 

20) Як впливає гранулометричний склад ґрунту на фізико-хімічні властивості? 

21) Від чого залежить хімічний склад ґрунту? 

22) Яка різниця в хімічному складі літосфери і ґрунту? 

23) Які хімічні елементи є найбільш потрібними для рослин?   

24) Що таке макроелементи, мікроелементи та ультрамікроелементи? 

25) Що являє собою органічна частина ґрунту? 

26) Які основні джерела органічної речовини у ґрунті? 

27) Що розуміють під гумусоутворенням? 

28) Від чого залежить інтенсивність гумусоутворення? 
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29) Який хімічний склад гумусу? 

30) Яка екологічна роль гумусу? 

31) Що таке ґрунтові колоїди? 

32) Якими шляхами утворюються колоїди? 

33) Як класифікуються ґрунтові колоїди? 

34) Що таке поглинальна здатність ґрунту?  

35) Які існують види поглинальної здатності ґрунту? 

36) Чим визначається реакція ґрунтового розчину? 

37) Що розуміють під кислотністю ґрунту?   

38) Які існують основні форми кислотності ґрунту?   

39) Які основні заходи боротьби з надмірною кислотністю ґрунтів?  

40) Що таке лужність ґрунту і чим вона обумовлена?  

41) Які існують заходи щодо ліквідації надмірної лужності ґрунту?  

42) Що таке буферність ґрунту, її значення?  

43) Які існують фізичні властивості ґрунту?  

44) Які існують фізико-механічні властивості ґрунту?  

45) Що розуміють під структурністю і структурою ґрунту? 

46) Які основні умови утворення структури ґрунту? 

47) Що являє собою вода як компонент ґрунту?  

48) На які категорії поділяється волога у ґрунті? 

49) Форми і стани води у ґрунті.  

50) Водні властивості ґрунту. 

51) Водний баланс ґрунту. 

52) Водний режим ґрунту та його типи.  

53) Якими методами регулюється водний режим ґрунту?  

54) Ґрунтовий розчин та його склад.  

55) Окисно-відновний режим ґрунту та його типи. 

56) Склад та значення ґрунтового повітря.  

57) Повітряні властивості ґрунту.  

58) Повітряний режим ґрунту та його регулювання.  

59) Теплові властивості ґрунту. 

60) Тепловий режим ґрунту та його типи. 

61) Прийоми регулювання теплового режиму ґрунту. 

62) Що розуміють під родючістю ґрунту? 

63) Які існують категорії родючості ґрунту? 

64) Прийоми відтворення і підвищення родючості ґрунту. 

65) Роль рослинності у ґрунтоутворенні. 

66) Роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні. 

67) Роль тварин у ґрунтоутворенні. 

68) Роль клімату у ґрунтоутворенні. 
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69) Роль рельєфу в утворенні ґрунту. 

70) Що розуміють під класифікацією ґрунтів? 

71) Які існують класифікації ґрунтів? 

72) Принципи класифікації ґрунтів. 

73) Які таксономічні одиниці класифікації ґрунтів? 

74) Що розуміють під номенклатурою ґрунтів? 

75) Що розуміють під діагностикою ґрунтів? 

76) Які принципи покладені в основу діагностики ґрунтів? 

77) Що таке ґрунтовий бонітет? 

78) Чим обумовлені закономірності географічного поширення ґрунтів на Землі? 

79) Ерозія ґрунту та її види. 

80) Які основні чинники виникнення і розвитку ерозійних процесів? 

81) Які заходи використовуються для боротьби з ерозією ґрунту? 

82) Назвіть основні джерела забруднення ґрунтів. 

83) Як нормуються забруднюючі речовини у ґрунті? 

84) Санітарний контроль забруднення ґрунтів. 

85) Як здійснюється охорона ґрунтів від ерозії? 

86) Засоби охорони ґрунтів шкідливими речовинами. 

87) У чому полягає охорона ґрунтів від засолення? 

88) У чому полягає охорона ґрунтів від забруднення пестицидами, мінеральними 

добривами? 

89) Що відноситься до об′єктів рекультивації земель? 

90) Які існують напрямки рекультивації земель? 

91) Вибір раціонального напрямку рекультивації земель. 

92) Етапи рекультивації земель. 

93) Класифікація техногенних порушень. 

94) Ландшафтні порушення навколишнього середовища. 

95) Екологічні  порушення навколишнього середовища. 

96) Гірничотехнічна рекультивація земель та її завдання. 

97) Біологічна класифікація земель та її завдання. 

98) Класифікація порід за придатністю до біологічної рекультивації. 

99) Основні способи біологічної рекультивації. 

100) Оцінка ефективності рекультивації земель. 

 

11. Методичне забезпечення 

 

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

2. Опорні конспекти. 

3. Технічні засоби навчання 

4. Ілюстративні матеріали 

5. Електронні навчальні ресурси 
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12. Рекомендована література 

Базова 

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

2000», 2006. – 372 с. 

2. Сараненко І.І. Ґрунтознавство. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія* 

денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів / І.І. Сараненко. – 

Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – 30 с. 

3. Опорний конспект лекцій 

Додаткова: 

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

К., 1979. 

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

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

М.,1986. 

7. Вознюк С. Т. Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии почв. — 

К.,1994.  

8. Вплив забруднення на стан земельних ресурсів (Земельні ресурси України) / 

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

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

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

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

1986. 

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

288 с. 

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

1986. 

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

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

Харків, 2001. — 320 с. 

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

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

Харків, 1998. 

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

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

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

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

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

Почвоведение. — 1990. — № 7. — С. 117-128. 
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13. 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/ 

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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