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ПЕРЕДМОВА 

 

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. 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».  

Самостійна робота студента (СРС) 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. 

Завдання на самостійну роботу викладач видає в кінці кожної лекції. 

Завдання повинні виконуватися своєчасно і це є головною умовою 

самостійної роботи. 

Така робота може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо 

студент знає і розуміє загальний зміст програми дисципліни і її структуру. 

Звідси головна рекомендація – добитися такого знання і розуміння необхідно 

з першого ж дня занять. Для цього слід: 



- детально ознайомитися з ввідними і загальними частинами 

підручників; 

- за допомогою предметного покажчика з'ясувати значення 

незрозумілих термінів і визначень; 

- вивчити програму дисципліни, порівнюючи її зі змістом підручників. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ,  

ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ 

 

№ 

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 4 

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 

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 



 

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

У організації самостійної роботи, особливо під час підготовки до 

семінарських занять, може допомогти путівник по підручнику, що є 

основним для вивчення даної дисципліни:  

Панас Р. М. Ґрунтознавство: навчальний посібник. – Львів: «Новий світ 

- 2000», 2006. – 372 с. [1] 

  

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 

 Разом  52 



ПУТІВНИК ПО ПІДРУЧНИКУ 
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1 Ґрунт як природне тіло 1. Поняття про ґрунт та його 

функції: середовище життя 

або сховище  для рослин, 

мікроорганізмів, тварин 

2. опорна функція 

3. джерело поживних 

речовин 

4. стимулятор та інгібітор 

біохімічних процесів 

5. санітарна функція 

6. «пам’ять» ґрунту. 

[1],  

18 - 20 

 

2 Чинники та умови 

ґрунтоутворення 

1. Роль зелених рослин 

(деревинна та трав’яниста 

рослинність), 

мікроорганізмів, 

тваринних організмів,  

2. клімату,  

3. материнських порід 

(елювій, делювій, колювій, 

пролювій, алювій, морени, 

флювіогляціальні, озерно-

льодовикові, еолові 

відкладення, леси та 

лесовидні суглинки),  

4. рельєфу місцевості, 

[1],  

25 - 31 



5. виробничої діяльності 

людини.  

6. Абсолютний та відносний 

вік ґрунтоутворення. 

3 Фазова будова ґрунту: 

тверда, рідка, 

газоподібна та жива 

1. Фазова будова ґрунту 

2. основні чинники утворення 

фаз та  яку роль вони 

відіграють у процесі 

ґрунтоутворення 

3. Надавати характеристику 

фазам будови ґрунту 

[1],  

38 - 41 

4 Мінералогічний склад 

ґрунтів. 

1. Поняття про визначення 

мінералогічного складу 

ґрунту.  

2. Первинні та вторинні 

мінерали (глиністі, алофани, 

мінерали гідроксидів заліза 

та алюмінію, мінерали-солі). 

[1], 

.47 - 48  

5 Класифікація ґрунтів за 

гранулометричним 

складом за І.С. 

Каурічевим (1982р.). 

1. Класифікація ґрунтів за 

гранулометричним складом 

за І.С. Каурічевим (1982р.) 

2. Значення 

гранулометричного складу 

ґрунту (просихання, опір 

ґрунту на ґрунтообробні 

знаряддя, тепловий режим 

ґрунту) 

[1], 

.51 - 52 

 

6 Органічна частина 

ґрунту 

1. Визначення, суть та склад 

органічної частини ґрунту. 

2. Джерела надходження 

[1], 

.59 - 63 

 



органічних речовин, процеси 

їх перетворення у ґрунті 

(гумусоутворення). 

7 Екологічна роль гумусу 1. Роль вчення Вернадського 

В.І. про біосферу при вивчені 

взаємозв’язку органічної 

частини ґрунту і його 

біологічної активності. 

[1], 

64 - 65 

 

8 Баланс гумусу ґрунту 

та шляхи його 

регулювання 

1. Види обробки с/г землі та 

вплив на вміст гумусу у них. 

2. Бездефіцитний та 

від’ємний баланс гумусу. 

[1], 

65 - 66 
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9 Кислотність та 

лужність ґрунту. 

1. Поняття про реакцію 

ґрунту. 

2. Буферність ґрунту.  

3. Поняття про буферність 

ґрунтів,  

4. кислотність (актуальна, 

потенційна: обмінна та 

гідролітична)  

5. та лужність (слаболужні, 

лужні, сильнолужні )  ґрунту. 

[1], 

74 - 78 

 

10 Фізико-механічні 

властивості ґрунту 

1. Пластичність (верхня та 

нижня межа пластичності 

ґрунту),  

2. липкість,  

3. набухання,  

4. осідання,  

5. зв’язність,  

6. твердість і питомий опір. 

[1], 

81 - 83 

 



11 Втрати і відновлення 

структури ґрунту 

1. Механічне руйнування, 

2. фізико-хімічне,  

3. біологічне руйнування 

ґрунтів. 

[1], 

86 - 87 

12 Форми і стан води в 

ґрунті.  Водні 

властивості ґрунту 

1. Вологоємність 

(максимально гігроскопічна, 

капілярна, повна, польова), 

2. водопроникність, 

водопідіймальна здатність. 

Визначення транспіраційного 

коефіцієнту (відносна 

транспірація).  

3. Категорії води за 

доступністю для рослин. 

[1], 

89 - 93 

13 Повітряний режим та 

регулювання 

повітряного режиму 

ґрунту. 

1. Поняття про ґрунтове 

повітря.  

2. Значення і склад 

ґрунтового повітря.   

3. Повітряні властивості 

ґрунту: повітроємність, 

повітропроникність (вплив 

атмосферних умов, фізичних 

властивостей газів та ґрунту, 

фізико-хімічних реакцій у 

ґрунтах). поняття про 

повітряний режим ґрунту. 

4. Газообмінні процеси в 

ґрунтах 

[1], 

97 - 100 

 



14 Регулювання теплового 

режиму ґрунту 

1. Агротехнічні прийоми, 

2. агромеліоративні  

3. та агрометеорологічні 

прийоми регулювання 

теплового режиму ґрунту 

[1], 

103 - 105 

15 Номенклатура і 

діагностування ґрунтів. 

1. Поняття про номенклатуру 

ґрунтів.  

2. Поняття про діагностику 

ґрунтів.  

3. Методи діагностики 

ґрунтів: профільний, 

комплексний, порівняльно-

географічний, генетичний. 

[1], 

123 - 124 

16 Техногенні ґрунти 

України 

1. Техногенні ґрунти 

України, 

2. їх генезис,  

3. класифікація,  

4. будова та властивості, 

5. використання та охорона. 

[1], 

267 - 277 

17 

Ґрунти України: ґрунти 

Українського Полісся   

1. Полісся: географічне 

розташування,  

2. будова,  

3. структура,  

4. використання та охорона. 

[1], 

138 - 145 

 18 

Ґрунти України: ґрунти 

Гірського Криму та 

Українських Карпат  

1. Гірський Крим та 

Українські Карпати: 

географічне розташування, 

2. будова,  

3. структура,  

4. використання та охорона. 

[1], 

227 - 252 

253 - 257 

 



 19 Ґрунти України: ґрунти 

Лісостепу, степової 

зони та Сухого Степу 

України 

1. Лісостеп, степ та зона 

сухого степу України: 

географічне розташування,  

2. будова,  

3. структура,  

4. використання та охорона. 

[1], 

162 - 225 
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20 Закономірності 

поширення еродованих 

ґрунтів на Україні. 

Еколого-економічна 

оцінка збитків 

унаслідок ерозії ґрунтів 

1. Закономірності поширення 

еродованих ґрунтів на 

Україні,  

2. шкода внаслідок ерозії 

ґрунтів.  

3. Еколого-економічна оцінка 

збитків унаслідок ерозії 

ґрунтів  

[1], 

283-287 

21 Бонітування ґрунтів і 

його завдання. 

Принципи і методика, 

бонітети України 

1. Поняття про бонітет ґрунтів, 

2. принципи і  

3. методика бонітування 

ґрунтів 

 

[1], 

 297-303 

22 Охорона ґрунтів від 

забруднення 

неорганічними 

відходами і викидами, 

від засолення 

1. Охорона ґрунтів від 

забруднення неорганічними 

відходами і викидами,  

2. від засолення (первинного 

та вторинного) 

[1], 

319-321 

 

23 Охорона ґрунтів від 

забруднення 

екскрементами тварин, 

пестицидами та 

мінеральними 

добривами 

1. Охорона ґрунтів від 

забруднення екскрементами 

тварин,  

2. пестицидами та  

3. мінеральними добривами 

[1], 

324-328 

 


