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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

(освітній) рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 
  

Модулів – 1 

Спеціальність: 
 

103 Науки про Землю 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  48 

4-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,8 

Освітньо-
кваліфікаційний 

(освітній) рівень: 

аспірант 

 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

0 год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз.  

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 1,14 
для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – вивчення нормативної дисципліни «Актуальні проблеми 
ґрунтознавства і географії ґрунтів» є ознайомлення аспірантів із завданнями, які 

поставлені перед ґрунтознавчою наукою у вирішенні глобальних проблем 

людства щодо забезпечення продовольством і збереження навколишнього 
природного середовища 

Завдання надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб 

зробити аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, 

предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс – ґрунт. У курсі 
представлено як огляд концепцій взаємодії педосфери і суспільства, так і 

динаміки ґрунтотворних процесів та методів їхнього польового і лабораторного 

вивчення. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

- знати основні проблемні питання генези, географії та екології ґрунтів, 

взаємодії педосфери і суспільства, стан і проблеми ґрунтознавчої науки в 

Україні. 
- вміти аналізувати стан ґрунтових ресурсів світу й України, екологічну роль і 

функції ґрунтів; пояснити роль і значення сучасних ґрунтотворних процесів, 

розкрити роль ґрунтознавчої науки  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Фундаментальність і проблемність ґрунтознавчої науки. 

Фундаментальне ґрунтознавство. Роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних 
проблем людства щодо забезпечення продовольством і збереження природного 

середовища. Нові методи і методології в ґрунтознавстві. 

Проблеми вивчення взаємодії педосфери і суспільства. Проблема 

збереження біологічного різноманіття на Землі. Екологічні функції грунтів. 
Кількісна діагностика стану здоров’я ґрунту. 

Генетичні проблеми ґрунтознавства. Сталий розвиток. 

Природокористування як сукупність усіх впливів людства на природу.  
Система понять і термінів у ґрунтово-географічній науці. Концепту- 

альна та понятійно-термінологічна база термінів. Основні поняття, запропоновані 

М. М. Сибірцевим, В. В. Докучаєвим, Г. Н. Висоцьким, К. К. Гедойцем,  

С. С. Неуструєвим, П. С. Косовичем, Ю. А. Ліверовським та іншими науковцями. 
Проблеми географії ґрунтів. Закони географії ґрунтів, зональних і 

регіональних особливостей складу й структури ґрунтового покриву. Концепція 

кліматично зумовлених мега- і мікроструктур ґрунтового покриву – ґрунтово-
географічних поясів, зон, фацій, провінцій. 

Ґрунтотворення і час. Алоеволюція. Метаморфоза. Саморозвиток і 

підпорядкований розвиток. 

Екологічні проблеми ґрунтознавства. Екологічний простір, екологічне 
поле, екологічна секвентність. Екологічна ніша, екологічний ареал, екологічний 

діапазон 
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Проблеми вивчення екологічних функцій ґрунтового покриву та інших 

геосфер. Екологічні функції ґрунтів і геосфер, функції ґрунтів у біогеоценозах і в 
системі взаємодії суспільство-природа. Соціальне й економічне ґрунтознавство. 

Структура ґрунтового покриву: теорія і практика. Роль СҐП в 

продуктивності сільськогосподарських, природних кормових і лісових угідь, в 
ефективності агротехнічних, агрохімічних і меліоративних впливів на ґрунт. 

Пам’ять ґрунту: формування, носії просторово-часового різноманіття. 

Носії пам’яті ґрунту: різноманіття та ієрархія. Макро- і мезоморфологічний описи 

індивідуальних ґрунтових тіл. 
Ґрунт – складова енергії прогресу. Біологічна енергетика. 

Актуальні проблеми оздоровлення ґрунтів. Деградація грунтів. 

Екологічна стійкість грунтів. Екологічна ємність грунтів.  
Ресурсологія ґрунтів і ґрунтово-екологічна оцінка. Природні ресурси. 

Ґрунтові ресурси. 

Основні закони ґрунтотворення. Складні моделі ґрунтотворення: поліге-

нетичні, синлітогенні, синденудаційні, турбаційні, антропогенні. 
Стан і проблеми використання ґрунтів в України. Роль і значення 

антропогенного впливу на ґрунти і ґрунтовий покрив України. Екологічний стан 

ґрунтів і ґрунтового покриву в Україні. 

Розвиток ґрунтознавчої науки в Україні та міжнародне співробітництво 

в галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів. Світова класифікація ґрунтів (WRB) 

та її порівняння з класифікацією ґрунтів України. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд

. 

с. р. л п лаб. інд

. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Назва 

Фундаментальність і 

проблемність ґрунто- 
знавчої науки. Фундамен- 

тальне ґрунтознавство. Роль 

ґрунтознавства у вирішенні 

глобальних проблем люд- 
ства щодо забезпечення 

продовольством і збережен- 

ня природного середовища. 

Нові методи і методології в 

ґрунтознавстві. 

6 2 2   2       

Проблеми вивчення 

взаємодії педосфери і 
суспільства. Проблема 

збереження біологічного 

різноманіття на Землі. 

Екологічні функції грун- 

тів. Кількісна діагностика 

стану здоров’я ґрунту. 

4 2 -   2       
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Генетичні проблеми 
ґрунтознавства. Сталий 

розвиток. Природокорис- 

тування як сукупність усіх 

впливів людства на 

природу. 

6 2 2   2       

Система понять і термі- 
нів у ґрунтово-географіч- 
ній науці. Концептуальна 

та понятійно-терміноло- 

гічна база термінів. Основ- 

ні поняття, запропоновані 

М. М. Сибірцевим, В. В. 

Докучаєвим, Г. Н. Висоць- 

ким, К. К. Гедройцем, С. 

С. Неуструєвим, П. С. 

Косовичем, Ю. А. Ліве-

ровським та іншими 

науковцями. 

4 2 -   2       

Проблеми географії 
ґрунтів. Закони географії 

ґрунтів, зональних і 

регіональних особливос- 

тей складу й структури 

ґрунтового покриву. 

Концепція кліматично 

зумовлених мега- і 

мікроструктур ґрунтового 

покриву – ґрунтово-

географічних поясів, зон, 
фацій, провінцій. 

6 2 2   2       

Ґрунтотворення і час. 
Алоеволюція. Метаморфо- 

за. Саморозвиток і 

підпорядкований 

розвиток. 

4 2 -   2       

Екологічні проблеми 
ґрунтознавства. Еколо- 

гічний простір, екологічне 

поле, екологічна 

секвентність. Екологічна 

ніша, екологічний ареал, 

екологічний діапазон 

6 2 2   2       

Проблеми вивчення 

екологічних функцій 

ґрунтового покриву та 
інших геосфер. Екологіч- 

ні функції ґрунтів і гео- 

сфер, функції ґрунтів у 

біогеоценозах і в системі 
взаємодії суспільство-при- 

рода. Соціальне й еконо- 

мічне ґрунтознавство. 

6 2 -   4       

Структура ґрунтового 

покриву: теорія і 
практика. Роль СҐП в 

продуктивності сільсько- 
господарських, природних 

кормових і лісових угідь, в 

ефективності агротехніч-

них, агрохімічних і меліо- 

ративних впливів на ґрунт. 

7 2 2   3       
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Пам’ять ґрунту: форму- 

вання, носії просторово-

часового різноманіття. 

Носії пам’яті ґрунту: 

різноманіття та ієрархія. 

Макро- і мезоморфологіч- 

ний описи індивідуальних 

ґрунтових тіл. 

5 2 -   3       

Ґрунт – складова енергії 
прогресу. Біологічна 

енергетика. 

7 2 2   3       

Актуальні проблеми 

оздоровлення ґрунтів. 
Деградація грунтів. 

Екологічна стійкість 

грунтів. Екологічна 

ємність грунтів. 

5 2 -   3       

Ресурсологія ґрунтів і 

ґрунтово-екологічна 
оцінка. Природні ресурси. 
Ґрунтові ресурси. 

7 2 2   3       

Основні закони 
ґрунтотворення. Складні 

моделі ґрунтотворення: 

полігенетичні, 

синлітогенні, 

синденудаційні, 
турбаційні, антропогенні. 

5 2 -   3       

Стан і проблеми 

використання ґрунтів в 
України. Роль і значення 

антропогенного впливу на 

ґрунти і ґрунтовий покрив 
України. Екологічний стан 

ґрунтів і ґрунтового 

покриву в Україні. 

7 2 2   3       

Розвиток ґрунтознавчої 

науки в Україні та 

міжнародне 

співробітництво в галузі 
ґрунтознавства і 
географії ґрунтів. Світова 

класифікація ґрунтів 

(WRB) та її порівняння з 

класифікацією ґрунтів 

України. 

5 2 -   3       

Разом за змістовим 
модулем 1 

90 32 16   42       

Усього годин  90 32 16   42       

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 

5. - 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Екологічний стан ґрунтів і ґрунтового покриву в Україні. 2 

2 Оцінка еколого-геохімічного стану ґрунтів природних зон України. 2 

3 Світова класифікація ґрунтів (WRB) і її порівняння з класифікацією 

ґрунтів України. Вивчення пам’яті ґрунтів і поведінка ґрунтів в часі 

– точка росту генетичного ґрунтознавства. 

2 

4 Пам’ять генетичних горизонтів і ґрунтового профілю. Пам’ять 

антропогенно-перетворених ґрунтів. 
2 

5 Морфолітопедогенез в акумулятивних і трансакумулятивних 

ландшафтах як особливий механізм ґрунтоволітогенної пам’яті. 
2 

6 Роль і значення антропогенного впливу на ґрунти і ґрунтовий 

покрив України. 
2 

7 Сучасні уявлення про агрогенні зміни властивостей ґрунтів. 2 

8 Проблеми ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування 

України. 
2 

 Разом 16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Рефлекторність грунтів. Сенсорніст ь грунтів  

2 Стріальність ґрунтового покриву. Методи діагностики ґрунтового 

покриву. 
 

3 Літоматричність, топоматричність грунтів.  

4 Розшифрування пам’яті грунтів.   

5 Земельний кодекс України.   

6 Здоров'я ґрунту як національне надбання.  

7 Системи землеробства в Україні. Розораність земель в Україні.    

8 Які с/г культури сприятливіше вирощувати в лісостеповій, степовій 

та сухостеповій зонах? Які несприятливі явища процеси 

трапляються в цих зонах?  

 

9 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

10 Збір бази даних на основі ГІС і дешифрування матеріалів ДЗЗ.  

 Разом   

 

9. Індивідуальні завдання 

 
10. Методи навчання 

Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) 

під час виконання лабораторних робіт; 
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б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та 

графіками; 
в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію 

навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез 

на рівні досліджень, узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок 
інтерпретації результатів досліджень різноманітних об’єктів. 

 
11. Методи контролю 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співідношенням:  
• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 25  

 • іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 25 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 

 

50 100 Т1-2 

П1 

Т3-4 

П2 

Т4-5 

П3 

Т5-6 

П4 

Т7-8 

П5 

Т9-10 

П6 

Т11-12 

П7 

Т13-14 

П8 

Т15-16 

М 

5 5 5 5 5 5 5 5 10 

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 

81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 
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13. Методичне забезпечення 

1. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів : навч. посібник / 
С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 272 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Добровольский Г. В. Роль почвы в формировании и сохранении 

биологического разнообразия. Москва. 2011. 273 с.  

2. Соколов И. А. Теоретическте проблемы генетического почвоведения. 
Новосибирск. 2004. 288 с.  

 

Допоміжна 
 

1. Вернадский В. И. об участии живого вещества в создании почв // Труды 

по биогеохимии и геохимии почв. Москва. 1992. С. 282-301.  

2. Возможности современных и будущих фундаментальних исследований в 
почвоведении. Москва. 2000. 138 с. 

3. Добровольский Г. В. Никитин Е. Д. Сохранение почв как незаменимого 

компонента биосферы. Москва. 2000. 185 с.  

4. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Ч. 1. Львів. 2010. 270 с.  
5. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Ч. 2. Львів. 2010. 286 с.  

6. Добровольский Г. В. Тихий кризис планеты. Москва. 203. 396 с.  

7. Добровольский Г. В. Лекции по истории и методологи почвоведения. 
Москва. 2010. 232 с.  

8. Ковда В. А. Почва и почвообразование. Москва. 1988. 400 с. 

 9. Герасимов И. П. Генетические, географические и исторические 

проблемы современного почвоведения. Москва. 1976. 246 с.  
10. Иенни Г. Факторы почвообразования. Москва. 1948. 347 с.  

11. Ковда В. А. Основы учения о почвах. Москва. 1973. 447 с.  

12. Позняк С. П. чинники ґрунтотворення. Львів. 2007. 400 с.  
13. Роде А. А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. Москва. 

1947. 142 с.  

14. Волобуев В. Р. Экология почв. Баку. 1963. 259 с.  

15. Добровольский Г. В. Экология почв: учение об экологических функціях 
почв. Москва. 2006. 370 с.  

16. Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів. Харків. 2006. 240 с.  

17. Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового 
покриву. Львів. 2003. 500 с.  

18. Розанов Б. Г. Почвенный покров земного шара. Москва. 1977. 248 с. 19. 

Память почв: Почва как память тиосферно-геосферно-антропосферных 

взаимодействий / отв. ред. В. О. Таргульян. Москва. 2008. 692 с.  
20. Руденко М. Д. Енергія прогресу. Київ. 716 с.  

21. Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні. Одеса. 2008. 228 с. 
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22. Добровольский Г. В. Концепция почвенных ресурсов: современное 

состояние, предпосылки к переосмыслению и постановка задач // Труды ин-та 
почвоведения МГУ-РАН. 2003. Вып. 3. С. 5-17.  

23. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління 

ґрунтовими ресурсами України / за ред.. С. А. Балюка, В. В. Медведєва. Київ. 
2012. 239 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. European Society for Soil Conservation –http://www.essc.sk/  
2. European Soil Partnership – http://www.fao.org/globalsoilpartnership/regional-

partnerships/europe/en/  

3. European-Society-for-Soil-Conservation-ESSC – 
https://www.facebook.com/pages/European-Society-for-Soil-Conservation-

ESSC/100528363448094 4. 4.  

4. Global Soil Partnership – http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/  

5. International Commission on Irrigation and Drainage – http://www.icid.org/  
6. International Society for Agrochemical Adjuvants – https://www.isaa-

online.org/  

7. International Soil Tillage Research Organization – http://www.istro.org/  
8. International Union of Soils Science – http://www.iuss.org/  

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/regional-partnerships/europe/en/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/regional-partnerships/europe/en/
https://www.facebook.com/pages/European-Society-for-Soil-Conservation-ESSC/100528363448094%204.%204
https://www.facebook.com/pages/European-Society-for-Soil-Conservation-ESSC/100528363448094%204.%204
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/
http://www.icid.org/
https://www.isaa-online.org/
https://www.isaa-online.org/
http://www.istro.org/
http://www.iuss.org/
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