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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Ґрунтознавство» 

Код: В1.2 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова 

Кількість встановлених кредитів: 8,5 

Курс: 3-й 

Семестр вивчення: 5-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 255 

Викладачі: 

- Аннета Анатоліївна Юрченко, к.т.н., доц., доцент кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, 

anneta2904@ukr.net, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Yurchenko.php; 

- Валентина Юріївна Ґрунтова, асистент кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, gruntova.v.yu@nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Gruntova.php. 

 

Результати навчання. Вміти аналізувати стан ґрунтів, змінених під 

впливом антропогенних факторів, та обґрунтовувати шляхи їх раціонального 

використання і відтворення. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – лабораторні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист лабораторних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців 

теоретичних і практичних знань щодо складу, будови та властивостей ґрунтів і 

ґрунтових утворень, закономірностей їх формування та розвитку, а також 

обґрунтування шляхів їх раціонального використання та відтворення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anneta2904@ukr.net
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Yurchenko.php
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Gruntova.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Ґрунтознавство» 
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Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 
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 Лекції  

128 180 

1 

 
1. Походження, склад, властивості, біогеохімія ґрунтів 

Ґрунт як підсистема біосфери. Чинники та умови 

ґрунтогенезу. Біогеохімія, енергетика, інформативність, 

типи ґрунтогенезу. Еколого-біогеохімічні типи 

ґрунтогенезу 

4 

2 2. Тепловий та повітряний режими ґрунту 

Хімічний склад ґрунтового повітря. Фактори, що 

забезпечують оптимальне співвідношення компонентів 

газової складової ґрунту для ґрунтоутворення та 

життєдіяльності біоти ґрунту і сільськогосподарських 

культур. Аерація та її значення для рослин. Надходження 

тепла до ґрунту. Температурний режим ґрунту. Теплові 

властивості ґрунту. Регулювання теплового режиму 

4 

3 

4 

3. Фактори ґрунтоутворення 

Роль живих організмів у ґрунтоутворенні. Клімат як 

фактор ґрунтоутворення, його характерні особливості. 

Водний режим ґрунтів. Теплові властивості та тепловий 

режим ґрунтів. Роль у ґрунтоутворенні материнської 

породи, рельєфу місцевості 

8 

5 

6 
4. Мінеральна частина ґрунту 

Загальна характеристика. Вивітрювання як передумова 

та супутник ґрунтогенезу. Ґрунтотворні породи. 

Гранулометричний склад ґрунтів і порід 

8 

7 Контрольні заходи 4 

8 5. Органічна частина ґрунту 

Загальна характеристика. Роль біоти у формуванні 

ґрунтів. Біогеохімія гумусоутворення. Колоїдно-хімічна 

природа гумусу. Процеси ґрунтоутворення та значення 

живих істот у цьому. Ґрунтоутворюючі породи. 

Гумусовий стан ґрунтів. Екологічні функції та 

агрономічна роль органічних речовин ґрунту 

4 

9 6. Рідка та газова фази ґрунту  

Стан і форми води в ґрунтах. Водно-фізичні властивості 

ґрунту. Ґрунтовий розчин. Кислотність ґрунтів, її форми. 

Лужність ґрунтів та її форми. Окисно-відновний режим 

ґрунтів. Ґрунтове повітря 

4 

10 7. Систематика, класифікація та загальні 

закономірності географії ґрунтів 

Поняття про класифікацію ґрунтів. Закономірності 

розміщення ґрунтів на земній поверхні. Основи 

ґрунтово-географічного районування. 

Ґрунтовобіокліматичні пояси, області, зони, провінції, 

4 
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округи, райони. Ґрунтово-географічне районування та 

загальна схема ґрунтового покриву України 

11 8. Земельні ресурси України, їх стан та проблеми 

використання 

Бонітет ґрунту. Види, причини, фактори загроз 

земельним ресурсам та засоби їх подолання. Законодавчі 

та організаційно-технічні рішення щодо усунення загроз 

земельним ресурсам. Нормативно-правова база охорони 

земель. Основні положення національної і регіональних 

програм моніторингу земель 

4 

12 9. Охорона ґрунтів 

Завдання охорони ґрунтів. Охорона ґрунтів від ерозії та 

дефляції. Охорона ґрунтів від переущільнення. Захист 

ґрунтів від дегуміфікації. Порушення водного і хімічного 

режиму едафотопів. Опустелювання ґрунтів. Захист 

ґрунтів від процесів вторинного засолення, 

осолонцювання. Охорона ґрунтів від пересушування. 

Захист ґрунтів від забруднення агрохімікатами. Захист 

ґрунтів від впливу продуктів техногенезу. Моніторинг 

ґрунтів 

4 

13 Контрольні заходи 4 

  Лабораторні заняття  

49 75 

1 

2 

1. Відбір проб ґрунтів для досліджень 
4 

3 

4 

2. Вивчення гранулометричного складу ґрунтів 
4 

5 3. Визначення гігроскопічної вологості ґрунту 2 

6 4. Визначення актуальної і потенційної кислотності 

ґрунтів потенціометричним методом 
2 

7 Контрольні заходи 2 

8 

9 

5. Визначення засоленості ґрунтів  
4 

10 6. Вивчення ерозійних процесів у ґрунтах 2 

11 

12 

7. Визначення екологічного бонітету ґрунтів 
4 

13 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий,  

2 чверть – іспит 

Разом 78 177 255 

Лекції 52 128 180 

Лабораторні заняття 26 49 75 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання в лабораторіях випускової кафедри (захист 

лабораторних робіт). 
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Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- оцінювати ґрунти як систему, екологічна стійкість яких є основою сталого 

розвитку біосфери; 

- знати роль ґрунтів у загальній системі обміну речовинами, енергією й 

інформацією між основними компонентами довкілля; 

- систематизувати та проводити ранжування основних процесів, реалізація 

яких призводить до формування ґрунтів як головної ланки навколишнього 

середовища; 

- знати основні шляхи раціонального використання та відтворення ґрунтів. 

 

Література для вивчення дисципліни. 
1 Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2 Охорона ґрунтів / Шикула М.К., Гнатенко О.Ф., Петренко Л.Р., ін. – Київ: Т-во 

«Знання», КОО, 2004. – 398 с. 

3 Моніторинг земель (гриф МОН) / Гаркуша О.М., Горлачук В.В., ін. – Миколаїв: 

Видавництво «Іліон», 2008. – 190 с. 

4 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. 

Чернівці: Книги-XXI, 2004. – 400 с. 

5 Ґрунтознавство. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для 

студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» [Текст] / Т.І. Долгова, І.Г. Миронова; НТУ 

«Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 24 с. 

6 Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства: Підручник. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. – 266 с. 

7 Булигін С.Ю. Оцінка і прогноз якості земель / Булигін С.Ю., Барвінський А.В., 

Ачасова А.О. – Харків: Харківський національний аграрний університет, 2006. – 

262 с.  

8 Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України : 

навчальний посібник / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Величко. – 

К.: Колообіг, 2005. – 304 с.  

9 Ґрунтознавство: підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.; 

за ред. Д. Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с. 

10 Ґрунтознавство з основами геології : навчальний посібник / О.Ф. Гнатенко, М. 

В.Капштик, Л. Р.Петренко, С. В. Вітвицький – К.: Оранта, 2005. – 648 с. 

11 Мойш Н. І. Ґрунтознавство: Курс лекцій. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 368 с. 

12 Оніпко В.В. Ґрунтознавство: теорія та практика / Оніпко В.В., Іщенко В.І. 

[Навчально-методичний посібник]. – Полтава, 2011. – 259 с. 

13 Полупан М.І., Соловей В.Б., Величко В.А. Класифікація ґрунтів України. К.: 

Аграрна наука, 2005. – 300 с. 
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Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту лабораторних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 

Питання до іспиту. 
Приклади питань до іспиту. 

1. Що таке ґрунти та в чому особливість їх будови 

2. Міжнародна номенклатура ґрунтів. 

3. Класифікація чорноземів. 

4. Специфіка основних видів болотних ґрунтів. 

5. Класифікація солончаків. 

6. Агрономічна оцінка засолення ґрунтів. 

7. Температурний режим ґрунту. 

8. Роль живих організмів у ґрунтоутворенні. 

9. Клімат як фактор ґрунтоутворення, його характерні особливості. 

10. Водний режим ґрунтів. 

11. Мінеральна частина ґрунту. 

12. Роль у ґрунтоутворенні материнської породи, рельєфу місцевості. 

13. Гранулометричний склад ґрунтів і порід. 

14. Роль біоти у формуванні ґрунтів. 

15. Біогеохімія гумусоутворення. 

16. Вивітрювання як передумова та супутник ґрунтогенезу. 

17. Процеси ґрунтоутворення та значення живих істот у цьому. 

18. Гумусовий стан ґрунтів. 

19. Екологічні функції та агрономічна роль органічних речовин ґрунту. 

20. Стан і форми води в ґрунтах. 

21. Водно-фізичні властивості ґрунту. 

22. Кислотність ґрунтів, її форми. 

23. Лужність ґрунтів та її форми. 



 7 

24. Окисно-відновний режим ґрунтів. 

25. Ґрунтове повітря. 

26. Основи ґрунтово-географічного районування. 

27. Ґрунтовобіокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони.  

28. Ґрунтово-географічне районування та загальна схема ґрунтового покриву 

України. 

29. Бонітет ґрунту. 

30. Види, причини, фактори загроз земельним ресурсам та засоби їх подолання. 

31. Законодавчі та організаційно-технічні рішення щодо усунення загроз земельним 

ресурсам. 

32. Нормативно-правова база охорони земель. 

33. Основні положення національної і регіональних програм моніторингу земель. 

34. Завдання охорони ґрунтів. 

35. Охорона ґрунтів від ерозії та дефляції. 

36. Охорона ґрунтів від переущільнення. 

37. Захист ґрунтів від дегуміфікації. 

38. Порушення водного і хімічного режиму едафотопів. 

39. Опустелювання ґрунтів. 

40. Захист ґрунтів від процесів вторинного засолення, осолонцювання. 

41. Охорона ґрунтів від пересушування. 

42. Захист ґрунтів від забруднення агрохімікатами. 

43. Захист ґрунтів від впливу продуктів техногенезу. 

44. Моніторинг ґрунтів. 


