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ВСТУП  
 

1. Мета дисципліни – викласти основні теоретичні і практичні знання про 

походження, будову, склад і властивості ґрунтів, закономірності їх 

географічного поширення, сформувати уявлення про ґрунти як біокосні тіла 

природи і невід’ємні компоненти наземних екосистем, особливості 

функціонування і ролі ґрунтів у біосфері, шляхи підвищення їхньої родючості, 

раціонального використання та охорони; ознайомити студентів з основними 

типами ґрунтів, основними морфологічними ознаками, сучасними 

класифікаціями.    

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності)1:  

базові знання з хімії, загальної екології, екології рослин 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

 Ґрунт  як природно-історичне біокосне тіло, частина екосистеми; місце і 

роль ґрунту у біогеоценозі, історичний розвиток ґрунтознавства як науки, 

методологія ґрунтознавства. Чинники ґрунтоутворення, їх роль у формуванні 

ґрунтового покриву загалом і окремих його властивостей та характеристик. 

 Вивчаються ґенеза і властивості ґрунтотворних порід, гранулометричний, 

хімічний і мінералогічний склад ґрунтів, загальні фізичні і фізико-механічні 

властивості ґрунтів, їх основні режими, умови накопичення і властивості 

органічних речовин ґрунту, роль гумусових речовин у ґрунтоутворенні і 

живленні рослин.    

  Географія і екологія ґрунтів, поняття про елементарні ґрунтові і 

елементарні ґрунтово-біологічні процеси. Сучасні класифікації ґрунтів,   

характеристика таксономічних одиниць. 

 4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння теоретичними знаннями 

основних закономірностей формування ґрунтів, властивостей їх мінеральної та 

органічної частини, специфіки взаємодії твердої, рідкої та газоподібної фаз 

ґрунту, суті ґрунтотворного процесу, систематики, класифікації та діагностики 

ґрунтів, поширення ґрунтів в межах України і світу, функцій і ролі ґрунту у 

природі, основ раціонального використання і шляхів підвищення родючості 

ґрунтів; практичне застосування здобутих знань на практичних заняттях; 

ознайомлення з методикою і технікою виконання аналітичних досліджень, 

використання результатів аналізів для характеристики і діагностики ґрунтів, 

оцінки їх стану, розроблення рекомендацій щодо їх охорони і раціонального 

використання. 

 

 

 

 

                                           
 



5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1.  чинники ґрунтоутворення і їх роль у 

формуванні ґрунтів 

Лекції, семінарські, 

практичні заняття 

Тест, 

практичні 

роботи, пре-

зентації, конт-

рольні роботи 

Max 6 

балів 

1.2.  склад і властивості твердої, рідкої і 

газової фаз ґрунту 

--/-- --/-- --/-- 

1.3.  фізичні, фізико-хімічні, теплові, 

водні, повітряні властивості і режими 

ґрунту, заходи їх  регулювання 

--/-- --/-- --/-- 

1.4.  заходи раціонального використання і 

охорони ґрунтів 

--/-- --/-- --/-- 

1.5. принципи класифікації і географічних 

закономірностей розповсюдження 

основних типів ґрунтів 

--/-- --/-- --/-- 

2.1. Діагностувати тип ґрунту, описувати 

його профіль 

--/-- --/-- --/-- 

2.2 проводити морфологічне дослідження 

ґрунту,визначати і характеризувати 

генетичні горизонти 

--/-- --/-- --/-- 

2.3. визначати необхідні меліоративні 

заходи щодо покращення стану і 

властивостей ґрунту  

--/-- --/-- --/-- 

2.4.  вирішувати екологічні проблеми 

використання ґрунтових і земельних 

ресурсів України 

--/-- --/-- --/-- 

2.5. Розробляти рекомендації щодо 

охорони та раціонального викорис-

тання зональних та інтразональних 

грунтів 

--/-- --/-- --/-- 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

 Знання щодо чинників ґрунтоутворення і 

їх ролі у формуванні ґрунтів 

 +           

 Знання щодо складу і властивостей 

твердої, рідкої і газової фаз ґрунту 

  +          

Знання про фізичні, фізико-хімічні, 

теплові, водні, повітряні властивості і 

режими ґрунту, заходи їх  регулювання 

  +        

 Знання про заходи раціонального      +       

                                           
 



використання і охорони ґрунтів 

 Знання про принципи класифікації і 

географічних закономірностей розповсюд-

ження основних типів ґрунтів 

     +      

Уміння діагностувати тип ґрунту, 

описувати його профіль 

     +     

Уміння  проводити морфологічне до-

слідження ґрунту, визначати і 

характеризувати генетичні горизонти 

      +    

Навики визначати необхідні меліоративні 

заходи щодо покращення стану і 

властивостей ґрунту 

       +   

 Уміння вирішувати екологічні проблеми 

використання ґрунтових і земельних 

ресурсів України 

        +  

Основи розроблення рекомендацій щодо 

охорони та раціонального використання 

зональних та інтразональних грунтів 

         + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульні контрольні роботи – макс. 10 балів; мін. 5 балів (20/10)         

2.  Практичні роботи – макс. 5 балів; мін. 2 бал.  (25/10)      

3.  Презентації матеріалу за темами  - макс. 5балів; мін. 3 бали  (15/9)   

- підсумкове оцінювання у формі іспиту – макс. 40 балів   

- умови допуску до підсумкового екзамену: Обов’язковим для іспиту є виконання всіх 

практичних робіт та написання модульних контрольних. Для студентів, які набрали сумарно меншу 

кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 30 балів для  здачі іспиту необхідно обов’язково 

відпрацювати пропущені заняття (оформити презентації виступів, написати реферати щодо 

пропущених лекційних чи практичних занять). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-

модульній системі  організації навчального процесу ” від 31 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Іспит   Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 15 15 30 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)     
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
           



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1  

1. 

Вступ.  

Тема 1. Ґрунтознавство як наука. Предмет і 

завдання ґрунтознавства. Вчення про 

чинники ґрунтотворення 

2 2  

2. 

Тема 2.  Мінеральна та органічна частина  

грунту. Вбирна здатність ґрунту та ґрунтові 

колоїди.   

2 6  

 Тема 3. Рідка і повітряна фази ґрунту.  2  

3. Тема 4.  Морфологія ґрунту 2 3  

4. Модульна контрольна робота 1  1   

Змістовний модуль 2  

5. 

Тема 5. Систематика, класифікація і загальні 

закономірності географії ґрунтів. Ґенеза і 

властивості головних типів ґрунтів світу   

2 4  

6. Тема 6.  Ґрунти України   2 4  

7. 

Тема 7.Екологічне грунтознавство. Глобальні 

та екосистемні функції грунтів. Родючість  

грунтів, як чинник стійкості біоценозу.   

2 2  

8. 

Тема 8. Збереження і раціональне викорис- 

тання ґрунтів на основі вчення про ґрунтові 

екофункції. Охорона ґрунтів 

2 3  

9. Модульна  контрольна робота 2    1   

 ВСЬОГО 16  28    

 

Загальний обсяг 44 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год., практичних  – 28 год. 
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