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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

10 Пририродничі 

науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 
 

Модулів –  

Спеціальність: 

103 Науки про Землю 

(географія) 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

3-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

магістр 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

24 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

66 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 36,4 

для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дисципліна “Сучасні проблеми ґрунтознавства” призначена для підготовки 

магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю (Географія). 

 

Мета дисципліни – ознайомлення магістрів з основними проблемами 

ґрунтознавства в контексті концепції сталого розвитку, наукових підходів щодо 

раціонального використання і охорони ґрунтів, методології і методів ґрунтово-

географічної науки, оцінки агроекологічного стану ґрунтів і ґрунтового покриву. 

Завдання курсу – формування світогляду про актуальні проблеми розвитку 

ґрунтознавчої науки, зокрема проблеми ґенези, географії та екології ґрунтів; 

розширити основи теорії і практики ґрунтознавчої науки в світлі сучасних 

досягнень природничих наук. З’ясування і вивчення актуальних проблем 

ґрунтознавства приводиться в чіткій логічній послідовності: 

- роль ґрунту в біосфері, значення екологічних функцій ґрунтів в контексті 

концепції сталого розвитку; 

- методологія і сучасні методичні аспекти теорії і практики ґрунтово-

географічної науки; 

- наукові підходи щодо раціонального використання і охорони ґрунтів в 

умовах аграрної реформи; 

- вивчення проблем ґенези, географії та екології основних типів ґрунтів; 

- вивчення сучасних ґрунтотворних процесів і їхня оцінка; 

- вивчення ролі і значення антропогенного ґрунтотворення; 

- вивчення та аналіз стану ґрунтового покриву світу та охорони ґрунтів; 

- оцінка та значення ґрунтів у суспільному виробництві. 

У результаті вивчення даного курсу магістр повинен 

знати: 

- актуальні проблеми ґрунтознавства на глобальному та регіональному 

рівнях; 

- аналізувати проблеми ґрунтознавства і їх вирішення на сучасному етапі 

розвитку природничих наук; 

вміти: 

- аналізувати сучасний стан ґрунтового покриву, виявляти причини 

виникнення проблем деградації ґрунтів і їхньої охорони; 

- вирішувати проблеми, пов’язані з антропогенним впливом на ґрунти і 

ґрунтовий покрив, моделювати стан ґрунтових ресурсів на перспективу. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми ґенези, географії та екології 

ґрунтів; проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів 
Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів в контексті концепції сталого розвитку. 

Фундаментальне ґрунтознавство. Роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людства щодо 

забезпечення продовольством і збереження природного середовища. Нові методи і методології в 

ґрунтознавстві. 
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Проблеми вивчення взаємодії педосфери і суспільства. Проблема збереження біологічного 

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

Проблеми ґенези і динаміки сучасних процесів основних типів ґрунтів. Сталий розвиток. 

Природокористування як сукупність усіх впливів людства на природу. 
Сучасна концепція ґрунтів. Концептуальна та понятійно-термінологічна база термінів. Основні 

поняття запропоновані М.М. Сибірцевим, В.В. Докучаєвим, Г. Н. Висоцьким, К.К. Гедройцем, С.С. 

Неуструєвим, П.С. Косовичем, Ю.А. Ліверовським та іншими науковцями. 
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. 

Проблеми вивчення екологічних функцій ґрунтів. Екологічна роль ґрунту в біосфері.  
Екологічний простір, екологічне поле, екологічна секвентність. Екологічна ніша, екологічний ареал, 

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

Грунт і людина. 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 ґрунтів: 

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. Стан і проблеми використання ґрунтів в України. 

Ресурсологія ґрунтів і ґрунтово-екологічна оцінка. Природні ресурси. Ґрунтові ресурси. 

Основні закони ґрунтотворення. Складні моделі ґрунтотворення: полігенетичні, синлітогенні, 
синденудаційні, турбаційні, антропогенні. Розвиток ґрунтознавчої науки в Україні та міжнародне 

співробітництво в галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів. 

 

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. Актуальні проблеми ґенези, географії та екології 

ґрунтів; проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів 
Актуальні проблеми ґрунто- 

знавства і географії ґрунтів в 
контексті концепції сталого 
розвитку. Фундаментальне 
ґрунтознавство.  

6 2    4       

Проблеми вивчення взаємодії 
педосфери і суспільства.  

9 2 2   5       

Проблеми ґенези і динаміки 
сучасних процесів основних 
типів ґрунтів.. 

6 2    4       

Сучасна концепція ґрунтів.  9 2 2   5       
Закони географії ґрунтів 6 2    4       
Ґрунтотворення і час. 7  2   5       
Проблеми вивчення 

екологічних функцій ґрунтів. 
Екологічна роль ґрунту в 
біосфері.  

6 2    4       

Грунт і людина.  7 2    5       
Пам’ять ґрунту. 
Біологічна енергетика 

9 2 2   4       
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Актуальні проблеми 
оздоровлення ґрунтів.  

7 2    5       

Ресурсологія ґрунтів і 
ґрунтово-екологічна оцінка.. 

4 2    2       

Основні закони 

ґрунтотворення.  
3 2    1       

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 24 8   58       

Усього годин             

 

5.                                          

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Екологічний стан ґрунтів і ґрунтового покриву в Україні. Оцінка еколого-

геохімічного стану ґрунтів природних зон України. 
2 

2 Актуальні проблеми класифікації, діагностики і номенклатури ґрунтів. 

Світова класифікація ґрунтів (WRB) і її порівняння з класифікацією ґрунтів 
України.. 

2 

3 Вивчення пам’яті ґрунтів і поведінка ґрунтів в часі – точка росту генетичного 

ґрунтознавства. Пам’ять генетичних горизонтів і ґрунтового профілю. 

Пам’ять антропогенно-перетворених ґрунтів. Морфолітопедогенез в 
акумулятивних і трансакумулятивних ландшафтах як особливий механізм 

ґрунтово-літогенної пам’яті. 

2 

4 Роль і значення антропогенного впливу на ґрунти і ґрунтовий покрив 
України. Сучасні уявлення про агрогенні зміни властивостей ґрунтів. 

Проблеми ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування України. 

2 

                                                                                                              

7.  

8. Самостійна робота 

№ п/п Назва і зміст теми 
Кількістьсть 

годин 

1 Розвиток проблем ґенези ґрунтів в часі. Аналіз проблем ґрунтознавства в 

Україні. 
4 

2 Теоретичні основи ґенези основних типів ґрунтів. 5 

3 Стан використання і охорони ґрунтів в Україні. 4 

4 Розвиток концепції процесів ґрунтотворення. Сучасні ґрунтотворні процеси. 5 

5 Динаміка сучасних ґрунтотворних процесів в основних типах ґрунтів України. 4 

6 Екологічний стан ґрунтів і ґрунтового покриву в Україні. 5 

7 Оцінка еколого-геохімічного стану ґрунтів природних зон України. 5 

8 Роль і значення антропогенного впливу на ґрунти і ґрунтовий покрив України. 4 

9 Проблеми ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування України. 5 

10 Світова класифікація ґрунтів (WRB) і її співставлення з класифікацією ґрунтів 

України. 
4 

11 Вивчення пам’яті ґрунтів і поведінка ґрунтів в часі – точка росту генетичного 

ґрунтознавства. 
5 

12 Морфолітопедогенез в акумулятивних і трансакумулятивних ландшафтах як 

особливий механізм ґрунтово-літогенної пам’яті. 
4 

13 Пам’ять генетичних горизонтів і ґрунтового профілю. 5 
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14. Пам’ять антропогенно-перетворених ґрунтів. Сучасні уявлення про агрогенні 

зміни властивостей ґрунтів. 
3 

Разом 58 

 

9. Індивідуальні завдання 

 
10. Методи навчання 

 
11. Методи контролю 

В основі методу поточного контролю знань магістрів з предмету „Сучасні 

проблеми ґрунтознавства” є опитування студентів за вивчення лекційного 

матеріалу, контрольні, тестові, письмові опитування два рази в семестр. Оцінка 

результатів самостійної роботи. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Модуль 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7-8  

5 5 5 5 5 5 5 15 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 



8 

 

  

13. Методичне забезпечення 

1. Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів. Львів. 

2017. 272 с. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1.  Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы 

современного почвоведения. – М., 1976. 

2. Ковда В.А. Основы учения о почвах. Т. 1, 2. – М.: Изд-во „Наука”. – 1973. 

3. Фридланд В.М. Проблемы географии, генезиса и классификации почв. – 
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