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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.  

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».  

Дані методичні вказівки передбачають визначення структури 

підготовки та проведення семінарських занять для студентів всіх 

спеціальностей, які вивчають дисципліну. 

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. 

Семінарські заняття є формою контролю для студента та викладача, яка 

дозволяє визначити рівень засвоєння знань, передбачаючи, що 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  



Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості 

ґрунтоутворювального процесу 

2 

2 Властивості ґрунтів, їх класифікація та номенклатура 2 

3 Моніторинг ґрунтів та їх охорона 2 

 Разом 6 

 



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 1 

 

Тема   Ґрунти в біосфері.  

Фактори та особливості ґрунтоутворювального процесу 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості 

ґрунтоутворювального процесу» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості 

ґрунтоутворювального процесу» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, тестові завдання 

Література: 1. Панас Р. М. Ґрунтознавство: навчальний посібник. – 

Львів: «Новий світ - 2000», 2006. – 372 с. 

 2. Опорний конспект лекцій 

  



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, виконання індивідуальних завдань, 

обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Фактори та особливості ґрунтоутворювального процесу 

2. Ґрунтознавство як природнича наука.  

3. Ґрунт як природне тіло.  

4. Походження і розвиток ґрунту 

5. Загальна схема ґрунтоутворення 

6. Чинники та умови ґрунтоутворення 

7. Типи ґрунтоутворюючих процесів та особливості їх протікання 

8. Фазова будова ґрунту 

9. Генетико-морфологічна будова ґрунту.  

10. Мінералогічний склад ґрунтів.  

11. Гранулометричний склад ґрунту.  

12. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом  

13. Особливості хімічного складу ґрунту.  

14. Органічна частина ґрунту 

15. Поняття про гумус  

16. Екологічна роль гумусу.  

17. Баланс гумусу ґрунту та шляхи його регулювання.  

18. Колоїди ґрунту. 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Ґрунти в біосфері. Фактори та 

особливості ґрунтоутворювального процесу»  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття №  1  з дисципліни «Ґрунтознавство» 

 

1. Тема заняття: Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості 

ґрунтоутворювального процесу 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Ґрунти в 

біосфері. Фактори та особливості ґрунтоутворювального процесу» 

3.План семінару 

Фактори та особливості ґрунтоутворювального процесу 

Ґрунтознавство як природнича наука.  

Ґрунт як природне тіло.  

Походження і розвиток ґрунту 

Загальна схема ґрунтоутворення 

Чинники та умови ґрунтоутворення 

Типи ґрунтоутворюючих процесів та особливості їх протікання 

Фазова будова ґрунту 

Генетико-морфологічна будова ґрунту.  

Мінералогічний склад ґрунтів.  

Гранулометричний склад ґрунту.  

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом  

Особливості хімічного складу ґрунту.  

Органічна частина ґрунту 

Поняття про гумус  

Екологічна роль гумусу.  

Баланс гумусу ґрунту та шляхи його регулювання 

Колоїди ґрунту. 

4. Основні поняття та терміни   

Предмет, зміст та завдання сучасного ґрунтознавства. Методологія  

досліджень. Значення досягнень знань про ґрунти в житті людини і 



суспільства. Поняття про ґрунт та його функції (середовище життя або 

сховище  для рослин, мікроорганізмів, тварин, опорна функція, джерело 

поживних речовин, стимулятор та інгібітор біохімічних процесів, санітарна 

функція, «пам’ять» ґрунту). Загальна схема ґрунтоутворення. Поняття про 

ґрунтоутворення та вивітрювання (фізичне, хімічне, біологічне). Значення 

великого геологічного кругообігу та малого біологічного кругообігу в 

ґрунтоутворному процесі. Роль зелених рослин (деревинна та трав’яниста 

рослинність), мікроорганізмів, тваринних організмів, клімату, материнських 

порід (елювій, делювій, колювій, пролювій, алювій, морени, флювіогляціальні, 

озерно-льодовикові, еолові відкладення, леси та лесовидні суглинки), рельєфу 

місцевості, виробничої діяльності людини. Абсолютний та відносний вік 

ґрунтоутворення. Підзолистий, дерновий, буроземний, чорноземний, 

болотний (його ознаки - торфоутворення та оглеєння), солончаковий та 

солонцевий процеси ґрунтоутворення. Тверда, рідка, газоподібна та жива 

(бактерії, гриби, актиноміцети, водорості, лишайники, ґрунтова фауна) 

фази ґрунту. Поняття про генетичний горизонт ґрунту. Система індексації 

генетичних горизонтів за Докучаєвим В.В. (міжнародна) та Соколовським 

О.Н. (українська). Морфологічні ознаки генетичного горизонту ґрунту: колір, 

складення (за ступенем щільності -  розсипчасте, пухке, щільне, дуже 

щільне; за характером шпаруватості - тонкошпарувате, шпарувате, 

губчасте, коміркове; за характером тріщин – тонкотріщінувате, 

тріщинувате, щільне), структура ґрунту (кубоподібна, призмо подібна, 

плиткоподібна), гранулометричний склад ґрунту (піщані, супіщані, 

суглинкові (легко-, середньо- і важкосуглинкові), новоутворення (прошарки, 

конкреції, трубочки, плями, потьоки), включення (залишки гірських порід, 

тваринні кості, осколки битого посуду, цегли, тощо). Форми типових 

структурних агрегатів. Класифікація структури ґрунту за Шкваруком м.М. 

та Каурічевим С.І.). Поняття про визначення мінералогічного складу ґрунту. 

Первинні та вторинні мінерали (глиністі, алофани, мінерали гідроксидів 

заліза та алюмінію, мінерали-солі). Поняття про гранулометричний склад 



ґрунту. Механічні елементи ґрунту визначення та класифікація механічних 

елементів ґрунту за М.М. Годліним та М.А. Качинським за розмірами 

фракції (каміння, гравій, пісок, пил грубий, пил тонкий, мул). Класифікація 

ґрунтів за гранулометричним складом за І.С. Каурічевим (1982р.), значення 

гранулометричного складу ґрунту (просихання, опір ґрунту на ґрунтообробні 

знаряддя, тепловий режим ґрунту). Визначення хімічного складу ґрунту. 

Середній хімічний склад літосфери і ґрунту у процентному відношенні маси 

за Виноградовим О.П. (1950р.).  Вміст поживних елементів у ґрунтах і 

доступність їх рослинам (мікроелементи, мікроелементи, 

ультрамікроелементи). Забезпеченість ґрунтів України рухомим фосфором 

та калієм за Крикуновим В.Г. (1993р.). Визначення, суть та склад органічної 

частини ґрунту. Джерела надходження органічних речовин, процеси їх 

перетворення у ґрунті (гумусоутворення). Середній вміст гумусу у ґрунтах 

України. Склад гумусу ( гумінові кислоти, фульвокислоти, гуміни). Типи 

гумусу (фульватний, гуматно-фульватний, фульватно-гуматний, гуманний). 

Фракційний склад гумусу. Роль вчення Вернадського В.І. про біосферу при 

вивчені взаємозв’язку органічної частини ґрунту і його біологічної 

активності. Види обробки сільськогосподарських земель та вплив на вміст 

гумусу у них. Бездефіцитний та від’ємний баланс гумусу. Поняття про 

ґрунтові колоїди. Схема будови колоїдної частинки (міцели) за Горбуновим 

М.І. Класифікація ґрунтових колоїдів ( мінеральні, органічні, органо-

мінеральні). Гідрофільні та гідрофобні колоїди ґрунту. 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студентам видається індивідуальне тестове завдання, що 

складається з двох частин – обов’язкових та додаткових питань. Метою 

такого опитування є оцінка рівня знань студентів – від достатнього до 

високого рівня. Обов’язкові питання мають бути розкрити стисло, вони 

являють собою термін, перелік понять, процесів, явищ, конкретну відповідь 

на питання, без пояснень та уточнень. Правильні відповіді відповідають 



достатньому рівню знань та свідчать про задовільний рівень підготовки 

студента. Додаткові питання мають бути розкриті в повному обсязі, з 

аналізом та оцінкою явища, процесу ситуації, що склалася. Відповіді на ці 

питання всебічно розкривають рівень підготовки студента, його аналітичні 

та творчі здібності до вирішення поставленої задачі. Правильні та 

розкриті відповіді на питання додаткового рівня дозволяють оцінити рівень 

знань як «добре» та «відмінно». 

6. Рекомендована література  

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

2000», 2006. – 372 с. 

2. Опорний конспект лекцій 

 

Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 

  

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

Протокол № ____ від  «___»________________20__р. 

Голова комісії __________/ Сагдєєва О. А./ 

  



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 
ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА І «ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

ВАРИАНТ № 1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. В 17-19 в.в. почвоведение рассматривалось как а) самостоятельная наука; б) как часть 

геологии или агрономии; в) как часть натурфилософии; г) как часть учения о биосфере. 

2. Где формируются черноземные почвы? а) в лесостепной зоне; б) в степной зоне; в) в 

лесостепной и степной зонах; г) в таежной зоне; д) в арктической зоне. 

3. Какой горизонт почвы называется иллювиальным: 

а) горизонт А; б) горизонт В; в) горизонт С; 

4. Включения – это: а) совокупность агрегатов, образование которых связано с процессом 

почвообразования; б) совокупность агрегатов, образование которых не связано с 

процессом почвообразования; в) внешнее выражение плотности и пористости почв; 

5. Что обуславливает белую и белесую окраску почв? а) гумус; б) соединения железа;  

в) кремнекислота, углекислая известь; г) гипс, легкорастворимые соли; 

6. Какие размеры имеет каменистая часть фракции? а) более 5 мм; б) более 3 мм; в) более 

1 мм. 

7. Что  такое  гумус? 

а) сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при                          

разложении и  гумификации органических остатков с участием микроорганизмов;  

б) сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при 

гидролизе сильных кислот; 

в) сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при 

гидролизе  сильных  щелочей; 

г) сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при 

переработке  горных пород; 

д) сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при  

мелиорации почв. 

8. Самая обильная и разнообразная группа почвенных микроорганизмов – это а) бактерии;  

б) актиномицеты; в) грибы; г) водоросли. 

9. Как называются темные гумусовые кислоты? … 

10. Совокупность агрегатов различной величины, формы и сложения – это …  

11. Что представляет собой почвоведение как наука? 

12. Какие существуют основные типы почвообразования? 

13. Какие морфологические признаки используют при описании профиля почвы? 

14. Какие группы минералов выделяют в почве? 

15. Что понимают под групповым составом гумуса? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Какими основными путями образуются коллоиды почвы? 

2. Чем обусловлен цвет почвы? 

3. Что представляет собой система органического вещества в почве? 

4. Какова роль почвообразующих пород в почвообразовании? 

5. В чем суть буроземного процесса почвообразования? 

6. Как классифицируются почвы по гранулометрическому составу? По каким 

показателям определяется гранулометрический состав почв? Как влияет 

гранулометрический состав почв на физико-химические свойства? 
 

 

  



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 
ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА І «ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Почвоведение как самостоятельная наука оформилось а) чуть более 100 лет тому назад; 

б) около 300 лет; в) 1000 – 1500 лет; г) около 50 лет. 

2. Солончаки, солонцы и солоди распространены: а) в лесостепной зоне; б) в степной зоне;  

в) в сухостепной зоне; г) в пустынно-степной зоне; д) все перечисленное. 

3. Какой горизонт почвы называется элювиальным? а) горизонт А; б) горизонт В; в) 

горизонт С. 

4. Что входит в морфологические  показатели  почв? а) влагоемкость,  

теплопроницаемость,  водопроницаемость, воздухопроницаемость; б) строение 

почвенного профиля,  цвет, мощность, новообразования и включения, механический 

состав, сложение, структура; в) химическое, физическое и  биологическое  выветривание; 

г)  кислотность и щелочность; д) пластичность, липкость, усадка, набухание. 

5. Первичные минералы содержатся: а) в почвах и породах; б) в составе магматических 

пород;  

в) в осадочных породах и почвах; г) все вышеперечисленное; д) в воде. 

6. Какой размер почвенных агрегатов соответствует коллоидам? а) 0,05-0,001 мм; б)  1,0-

0,05 мм; 

в) < 0,0001 мм; г)  < 0,001 мм; д) 3-1 мм 

7. Какое из названных веществ имеет высокую поглотительную способность? а) гумус; б) 

каолинит;                   

в) монтмориллонит; г)  кварц; д) слюда. 

8. Элювий – это: а) продукты выветривания под влиянием ветра; б) продукты 

выветривания горных пород под влиянием оползней; в) продукты выветривания горных 

пород, оставшиеся на месте своего образования. 

9. Какой цвет придают почвам закиси железа? …  

10. Почва является подсистемой в более сложной системе – … 

11. С какими науками тесно связано почвоведение? 

12. Что такое выветривание, его роль в почвообразовании? 

13. Какие основные горизонты выделяют в почве? 

14. Что такое органическая часть почвы? 

15. Что такое почвенные коллоиды? 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Что понимают под большим геологическим и малым биологическим круговоротом 

в природе? 

2. В чем суть подзолистого и дернового процессов почвообразования? 

3. Какая символика генетических горизонтов принята по В. В. Докучаеву? 

4. Чем отличается химический состав почвы и литосферы? 

5. Охарактеризуйте почвообразующие породы, которые вам известны 

6. Что представляют собой твердая, жидкая, газовая и живая фазы почвы? Каково 

оптимальное соотношение между ними? 

 
 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 
ПО ТЕМАМ РАЗДЕЛА І «ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Когда были сделаны первые попытки обобщения знаний о почве? а) в античный период;  

б)  в средние века; в) в конце 19-го столетия. 

2. Глеевый процесс – это: а) процесс биологический, возникает при участии анаэробных 

условий в присутствии органического вещества и наличия избыточного увлажнения; б) 

процесс физико-химический и обусловлен присутствием железа и наличия избыточного 

увлажнения. 

3. Как называется  генетический  горизонт А1? а) лесная подстилка; б) гумусово-

акумуллятивный;  

в) материнская порода; г) торфяные; д) элювиальный.                           

4. Гранулометрическим составом почвы называется: а) суммарное количество 

внутриагрегатных пор; 

б) относительное содержание в почве элементарных частиц различного размера; в) 

содержание в почве фракции «физического песка» и «физической глины». 

5. Что можно отнести к вторичным материалам? а) глинистые минералы; б) оксиды 

железа;  

в) оксиды алюминия; г) простые соли; д) все перечисленное. 

6. Какой размер почвенных агрегатов соответствует фракции пыли: а) 0,05-0,001 мм; б)  

1,0-0,05 мм; в) < 0,0001 мм; г)  < 0,001 мм; д) 3-1 мм. 

7. Какие группы кислот входят в состав гумуса? а) серная, хлорная, гумины; б) азотная, 

фосфорная; в) гидроокись натрия; г)  гуминовые, фульватные; д) гидроокись  калия. 

8. Почвенными коллоидами называют: а) минеральные, органические и органо-

минеральные частицы и молекулы размером от 0,1 до 0,0001 мм; б) минеральные, 

органические и органо-минеральные частицы и молекулы размером от 0,1 до 0,001 мм; в) 

минеральные, органические и органо-минеральные частицы и молекулы размером менее 

0,001 мм. 

9. Какую окраску почв обуславливают гумусовые вещества? …  

10. Инородные тела, генетически не связанные с почвенными горизонтам, носят название 

- ………. 

11. Что такое почва как природное тело? 

12. Какие почвообразующие породы наиболее распространенные? 

13. Что понимают под сложением почвы? 

14. Какие элементы больше всего нужны растениям? 

15. Каков химический состав гумуса? 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Какие основные функции выполняет почва? 

2. Дайте краткую характеристику элювию, делювию, аллювию? 

3. От чего зависит химический состав почвы? 

4. Опишите основные процессы преобразования органического вещества в почве 

5. Как схематически представить строение коллоидной мицеллы? Что 

представляют собой органические, минеральные и органо-минеральные коллоиды 

почвы? Что такое гидрофильные и гидрофобные коллоиды почвы? 

6. Что представляет собой минералогический состав почвы? Какие первичные и 

вторичные минералы содержатся в почве? 

 
 

 



 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 2  

 

Тема   Властивості ґрунтів, їх класифікація та номенклатура  

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Властивості ґрунтів, їх класифікація та 

номенклатура» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Властивості ґрунтів, їх класифікація та номенклатура» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти  

   питань 

Література: 1. Панас Р. М. Ґрунтознавство: навчальний посібник. – 

Львів: «Новий світ - 2000», 2006. – 372 с. 

 2. Опорний конспект лекцій 



Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Вбирна здатність ґрунту. 

2. Реакція ґрунту.  

3. Кислотність та лужність ґрунту. 

4. Фізичні властивості ґрунту 

5. Фізико-механічні властивості ґрунту 

6. Структура та структурність ґрунту. 

7. Втрати і відновлення структури ґрунту 

8. Водні властивості та водний режим ґрунту. 

9. Форми і стан води в ґрунті.  Водні властивості ґрунту. 

10. Водний баланс та режим ґрунту.  

11. Повітряні властивості та повітряний режим ґрунту. 

12. Повітряний режим та регулювання повітряного режиму ґрунту. 

13. Теплові властивості та тепловий режим ґрунту. 

14. Регулювання теплового режиму ґрунту  

15. Родючість ґрунту. 

16. Моделювання родючості ґрунту.  

17. Номенклатура і діагностування ґрунтів. 

18. Класифікація ґрунтів. 

19. Техногенні ґрунти України 

20. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів. 

21. Ґрунти України: ґрунти Українського Полісся   

22. Ґрунти України: ґрунти Гірського Криму  

23. Ґрунти України: ґрунти Українських Карпат  

24. Ґрунтово-географічне та агроґрунтове районування України. 



25. Ґрунти України: ґрунти Лісостепу 

26. Ґрунти України:  ґрунти степової зони  

27. Ґрунти України: ґрунти Сухого Степу України 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Властивості ґрунтів, їх класифікація 

та номенклатура» 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 2  з дисципліни «Ґрунтознавство» 

 

1. Тема заняття: Властивості ґрунтів, їх класифікація та номенклатура 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Властивості 

ґрунтів, їх класифікація та номенклатура» 

3. План семінару 

Вбирна здатність ґрунту. 

Реакція ґрунту.  

Кислотність та лужність ґрунту. 

Фізичні властивості ґрунту 

Фізико-механічні властивості ґрунту 

Структура та структурність ґрунту. 

Водні властивості та водний режим ґрунту. 

Водний баланс та режим ґрунту.  

Повітряні властивості та повітряний режим ґрунту. 

Теплові властивості та тепловий режим ґрунту. 

Родючість ґрунту. 

Номенклатура і діагностування ґрунтів. 

Класифікація ґрунтів. 

Техногенні ґрунти України 

Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів. 

Ґрунти України: ґрунти Українського Полісся   

Ґрунти України: ґрунти Гірського Криму  

Ґрунти України: ґрунти Українських Карпат  

Ґрунтово-географічне та агроґрунтове районування України. 

Ґрунти України: ґрунти Лісостепу 

Ґрунти України:  ґрунти степової зони  

Ґрунти України: ґрунти Сухого Степу України 



4. Основні поняття та терміни   

Поняття про вбирну здатність ґрунту. Механічна, фізична 

(молекулярна), фізико-хімічна (обмінна), хімічна та біологічна вбирна 

здатність ґрунту. Поняття про реакцію ґрунту. Буферність ґрунту. 

Поняття про буферність ґрунтів. кислотність (актуальна, потенційна: 

обмінна та гідролітична) та лужність (слаболужні, лужні, сильнолужні )  

ґрунту. Загальні фізичні властивості ґрунту (щільність твердої фази 

(питома маса), щільність складення ґрунту (об’ємна маса), пористість 

(шпаруватість) ґрунту). Пластичність (верхня та нижня межа 

пластичності ґрунту), липкість, набухання, осідання, зв’язність, твердість і 

питомий опір. Поняття про структуру і структурність ґрунту. Значення 

структури ґрунту. Умови утворення структури ґрунту (фізико-механічні 

чинники, фізико-хімічні чинники, хімічні та біологічні чинники). Механічне 

руйнування, фізико-хімічне, біологічне руйнування ґрунтів. Поняття про 

ґрунтову воду, її значення, форми та стан води у ґрунті  (хімічно-зв’язана, 

фізично-зв’язана, пароподібна, гравітаційна, ґрунтова). Вологоємність 

(максимально гігроскопічна, капілярна, повна, польова), водопроникність, 

водопідіймальна здатність. Визначення транспіраційного коефіцієнту 

(відносна транспірація). Категорії води за доступністю для рослин. 

Поняття про водний баланс ґрунту. Надходження та втрати води в 

ґрунтах. Мерзлотний (кріогенний), промивний (пермацидний), періодично 

промивний, непромивний (імпермацидний), випітний (ексудат ний), 

іригаційний типи водного режиму в ґрунті. Регулювання водного режиму в 

ґрунтах. Поняття про ґрунтове повітря. Значення і склад ґрунтового 

повітря.  Роботи Буссенго Ж., Дояренко А., Кін Б., Рассел Е. Повітряні 

властивості ґрунту: повітроємність, повітропроникність ( вплив 

атмосферних умов, фізичних властивостей газів та ґрунту, фізико-хімічних 

реакцій у ґрунтах). Поняття про повітряний режим ґрунту. Газообмінні 

процеси в ґрунтах. Значення і джерела тепла у ґрунті. Поняття про тепло. 

Теплові властивості ґрунту: теплопоглинальна здатність, теплоємність, 



теплопровідність. Поняття про тепловий режим ґрунту: мерзлотний, 

тривало сезонно промерзлий, сезонно промерзлий, не промерзлий типи 

теплового режиму в ґрунті. Агротехнічні прийоми, агромеліоративні та 

агрометеорологічні прийоми регулювання теплового режиму ґрунту. 

Категорії родючості ґрунту: природна (потенційна), ефективна (штучна, 

культурна), економічна родючість ґрунтів. Показники родючості та 

окультуреності ґрунту: агрохімічні, агрофізичні, біологічні. Оцінка 

родючості ґрунтів. Значення моделювання родючості ґрунтів для 

землевласників.  Набір чинників та показників, які необхідно враховувати при 

моделюванні родючості ґрунту. Застосування математичного 

прогнозування при створенні моделі родючості ґрунту. Прийоми 

відтворення та підвищення родючості ґрунту. Поняття про номенклатуру 

ґрунтів. Поняття про діагностику ґрунтів. Методи діагностики ґрунтів: 

профільний, комплексний, порівняльно-географічний, генетичний. Поняття 

про класифікацію ґрунтів. Еколого-генетична, морфо-генетична, 

еволюційно-генетична, історико-генетична, західноєвропейська класифікація 

ґрунтів. Домінантні грунти України за Медведєвим В.В. (1999р.).  Зональний 

(біокліматогенний) та азональний (біолітогідрогенний)  класи ґрунтів 

України. Поняття про тип, підтип, рід, вид, розряд ґрунту. Градація ґрунтів 

за ступенем еродованості, солонцюватості, глибиною карбонатності, 

ступені реградованості, ступені деградації, за товщиною торфового шару, 

різновидність ґрунту за гранулометричним складом. Техногенні ґрунти 

України, їх генезис, класифікація, будова та властивості, використання та 

охорона. Бореальний ґрунтово-біокліматичний пояс,  полярний пояс, 

суббореальний ґрунтово-біокліматичний пояс, субтропічний ґрунтово-

біокліматичний пояс, тропічний ґрунтово-біокліматичний пояс. Полісся: 

географічне розташування, будова, структура, використання та охорона. 

Гірський Крим та Українські Карпати: географічне розташування, будова, 

структура, використання та охорона. Лісостеп, степ та зона сухого степу 



України: географічне розташування, будова, структура, використання та 

охорона. Поняття про ґрунтову зону, підзону та провінцію.  

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського 

заняття 

Студентам видається індивідуальне завдання, що складається з двох 

частин – обов’язкових та додаткових питань. Метою такого опитування є 

оцінка рівня знань студентів – від достатнього до високого рівня. 

Обов’язкові питання мають бути розкрити стисло, вони являють собою 

термін, перелік понять, процесів, явищ, конкретну відповідь на питання, без 

пояснень та уточнень. Правильні відповіді відповідають достатньому рівню 

знань та свідчать про задовільний рівень підготовки студента. Додаткові 

питання мають бути розкриті в повному обсязі, з аналізом та оцінкою 

явища, процесу ситуації, що склалася. Відповіді на ці питання всебічно 

розкривають рівень підготовки студента, його аналітичні та творчі 

здібності до вирішення поставленої задачі. Правильні та розкриті відповіді 

на питання додаткового рівня дозволяють оцінити рівень знань як «добре» 

та «відмінно». 

6. Рекомендована література  

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

2000», 2006. – 372 с. 

2. Опорний конспект лекцій 

      

Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 

  

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

Голова комісії __________/ Сагдєєва О. А./ 

  



Вариант № 1 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Что такое поглотительная способность почвы? 

2. Назовите физические свойства почв 

3. Что представляют собой физико-механические факторы структурообразования? 

4. Что представляет собой водный режим почвы? 

5. Чем характеризуется разновидность почвы? 

6. Какие почвенно-географические единицы выделяют на территории Украины? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Что представляет собой бореальный почвенно-биоклиматический пояс? 

8. Использование и охрана степной зоны Украины 
 

Вариант № 2 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Что такое механическая поглотительная способность почвы? 

2. Назовите источники кислотности почв? 

3. В чем суть химических факторов структурообразования? 

4. Назовите категории плодородия почв 

5. В чем суть морфогенетической классификации почв? 

6. Что понимают под терминами «зональные почвы», «интразональные почвы»? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Раскройте экологические аспекты регулирования водного режима почв 

8. Какие основные  типы и подтипы почв распространены на территории Украины? 
 

Вариант № 3 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Назовите виды поглотительной способности почвы? 

2. Перечислите меры по ликвидации чрезмерной щелочности почв? 

3. Что понимают под структурой и структурностью почвы? 

4. Какие приемы активно влияют на тепловое состояние почв? 

5. На чем основывается западноевропейская классификация почв? 

6. Чем обусловлены закономерности географического распространения почв на 

Земле? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Что такое обменная кислотность почвы, как она определяются? 

8. Какие почвенные зоны выделяют на территории Украины? 

Вариант № 4 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Что представляет собой биологическая поглотительная способность почвы? 

2. В чем суть физико-механических потерь структуры почвы? 

3. Что такое плотность твердой фазы, от чего она зависит? 

4. Назовите основные водные свойства почвы 

5. Какие таксономические единицы включает украинская классификация почв? 

6. Что представляет собой территория полярного пояса? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Плодородие почв, его оценка, моделирование и экологическое значение 

8. Использование и охрана почв Украинского Полесья 

 

  



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 3  

 

Тема   Моніторинг ґрунтів та їх охорона 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Моніторинг ґрунтів та їх охорона» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Моніторинг ґрунтів та їх охорона» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти  

   питань 

Література:    1. Панас Р. М. Ґрунтознавство: навчальний посібник. – 

Львів: «Новий світ - 2000», 2006. – 372 с. 

  2. Опорний конспект лекцій 



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

Моніторинг ґрунтів та їх охорона  

Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. 

Закономірності поширення еродованих ґрунтів на Україні. 

Еколого-економічна оцінка збитків унаслідок ерозії ґрунтів 

Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів 

Бонітування ґрунтів і його завдання.  

Принципи і методика, бонітети України 

Економічна оцінка земель. Використання матеріалів бонітування ґрунтів 

Охорона ґрунтів: суть, завдання, передумови 

Охорона ґрунтів від забруднення неорганічними відходами і викидами, від засолення 

Охорона ґрунтів від забруднення радіоактивними речовинами та важкими металами 

Охорона ґрунтів від забруднення екскрементами тварин, пестицидами та мінеральними 

добривами 

Моніторинг ґрунтів. Поняття, завдання, зміст моніторингу. Класифікація та рівні 

моніторингу ґрунтів за призначенням 

Види, та призначення ґрунтових карт і картограм, їх використання 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Моніторинг ґрунтів та їх охорона», 

підготовка до іспиту 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 3   з дисципліни «Ґрунтознавство» 

 

1. Тема заняття: Моніторинг ґрунтів та їх охорона 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Моніторинг 

ґрунтів та їх охорона» 

3. План семінару 

Моніторинг ґрунтів та їх охорона  

Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. 

Закономірності поширення еродованих ґрунтів на Україні. 

Еколого-економічна оцінка збитків унаслідок ерозії ґрунтів 

Агровиробниче групування та бонітування ґрунтів 

Бонітування ґрунтів і його завдання.  

Принципи і методика, бонітети України 

Економічна оцінка земель. Використання матеріалів бонітування ґрунтів 

Охорона ґрунтів: суть, завдання, передумови 

Охорона ґрунтів від забруднення неорганічними відходами і викидами, від 

засолення 

Охорона ґрунтів від забруднення радіоактивними речовинами та важкими 

металами 

Охорона ґрунтів від забруднення екскрементами тварин, пестицидами та 

мінеральними добривами 

Моніторинг ґрунтів. Поняття, завдання, зміст моніторингу. Класифікація 

та рівні моніторингу ґрунтів за призначенням 

Види, та призначення ґрунтових карт і картограм, їх використання4. 

Основні поняття та терміни   

Поняття про ерозію ґрунту. Види ерозії ґрунту: водна, вітрова 

пасовищна, агротехнічна та технічна; нормальна та прискорена ерозія. 

Чинники та умови виникнення і розвитку ерозійних процесів. Організаційно-



господарські, агротехнічні, лісомеліоративні та гідротехнічні протиерозійні 

заходи. Закономірності поширення еродованих ґрунтів на Україні. Еколого-

економічна оцінка збитків унаслідок ерозії ґрунтів. Поняття про 

агровиробниче групування ґрунтів: загальнодержавне, регіональне та 

господарське групування ґрунтів. Бонітування ґрунтів і його завдання. 

Принципи і методика, бонітети України. Поняття про бонітет ґрунтів,  

принципи і методика бонітування ґрунтів. Економічна оцінка земель. 

Використання матеріалів бонітування ґрунтів. Охорона ґрунтів: суть, 

завдання, передумови. Охорона ґрунтів від забруднення неорганічними 

відходами і викидами, від засолення. Охорона ґрунтів від забруднення 

радіоактивними речовинами та важкими металами. Охорона ґрунтів від 

забруднення екскрементами тварин, пестицидами та мінеральними 

добривами. Моніторинг ґрунтів. Поняття, завдання, зміст моніторингу. 

Класифікація та рівні моніторингу ґрунтів за призначенням. 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студенти усно відповідають на поставлені викладачем питання з 

переліку приведених нижче. Метою такого опитування у вигляді бесіди є 

оцінка рівня знань студентів – від достатнього до високого рівня. Правильні 

відповіді відповідають достатньому рівню знань та свідчать про 

задовільний рівень підготовки студента. Висока оцінка проставляється, 

якщо студент виявив аналітичні здібності, згоден оцінити, проаналізувати 

явище, процес, ситуацію 

1. Охарактеризуйте стан використання та охорони земель в Україні 

2. Охарактеризуйте склад і цільове призначення земель України 

3. Охарактеризуйте порядок встановлення та зміни цільового призначення земель 

України 

4. Охарактеризуйте види ерозії грунту 

5. Охарактеризуйте чинники та умови виникнення і розвитку ерозійних процесів 

6. Охарактеризуйте шкоду та еколого-економічну оцінку збитків внаслідок ерозії 

грунтів  



7. Охарактеризуйте закономірності поширення еродованих грунтів на Україні 

8. Охарактеризуйте організаційно-господарські та агротехнічні заходи боротьби з 

ерозією грунтів 

9. Охарактеризуйте лісомеліоративні та гідротехнічні заходи боротьби з ерозією 

грунтів 

10. Охарактеризуйте принципи агровиробничого групування грунтів 

11. Охарактеризуйте принципи і методику бонітування грунтів 

12. Охарактеризуйте сутність економічної оцінки земель та сфери використання 

бонітування грунтів 

13. Охарактеризуйте завдання та передумови охорони грунтів 

14. Охарактеризуйте охорону грунтів від переущільнення та забруднення 

15. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення неорганічними відходами і 

викидами  

16. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення важкими металами 

17. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення радіоактивними речовинами 

18. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення екскрементами тварин та від 

засолення 

19. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення пестицидами 

20. Охарактеризуйте охорону грунтів від забруднення мінеральними добривами 

21. Охарактеризуйте поняття, завдання та зміст моніторингу грунтів 

 

6. Рекомендована література  

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

2000», 2006. – 372 с. 

2. Опорний конспект лекцій 

      

Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 
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