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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Фізика ґрунтів 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 
 

10 Природничі науки  
 (шифр, назва) Нормативна 

(за вибором) 
 Напрям підготовки 

_____________________ 
 (шифр, назва) 

 
Модулів – 1 

Спеціальність  
103 Науки про Землю 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 3-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання –  Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120  

6-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
Аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,8 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

Бакалавр 

32 год. – 
Практичні, семінарські 

– – 
Лабораторні 

32 – 
Самостійна робота 

56 год – 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

іспит – 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 

для денної форми навчання – 100:90 
 

 
 
 
 

 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни: вивчення фізичних властивостей ґрунтів (твердої, рідкої, газової 

фаз ґрунту, їхніх теплових, електрофізичних і радіоактивних властивостей) і фізичних 
процесів, що відбуваються в них. Висвітлюються шляхи регулювання фізичних процесів з 
метою покращення властивостей ґрунтів. 

Завдання дисципліни:  
 висвітлення значення фізичних властивостей і фізичних процесів для формування 

ґрунту як природного тіла, сфери прикладного застосування фізики ґрунтів; 
 вивчення твердої фази ґрунту і методів аналітичного дослідження її складу; 
 вивчення рідкої фази ґрунту;  
 вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів; 
 вивчення повітряно-теплових, електрофізичних, радіоактивних властивостей ґрунтів. 
 вивчення методів оцінки фізичного стану ґрунтів в контексті проведення меліорацій і 

проявів деградаційних процесів.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів; 
 вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів; 
 фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, 

структурно-агрегатний склад ґрунтів); 
 класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за 

гранулометричним складом; 
 водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху 

води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо); 
 теплові властивості ґрунтів.  
 електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;  
 методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;  
 сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.  

вміти:  
 володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики 

ґрунтів; 
 володіти основними польовими і лабораторними методами визначення 

фізичних властивостей ґрунтів;  
 інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою 

оцінки фізичного стану ґрунтів;  
 оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і 

розвиток деградаційних процесів; 
 визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів; 
 застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Фізика твердої фази ґрунту.  
Тема 1. Вступ. Предмет, зміст, завдання і сфери практичного застосування фізики 

ґрунтів. Коротка історія розвитку вчення про фізику ґрунтів. Особливості ґрунту як 
природного тіла. Основні фази ґрунту.  

Тема 2. Рівні організації ґрунту як природного тіла. Поверхневі явища в ґрунтах. 
Елементарні частинки ґрунту, їхній генезис та властивості. Класифікація елементарних 
ґрунтових частинок. Шкали класифікації елементарних ґрунтових частинок.  

Тема 3. Гранулометричний склад ґрунтів. Класифікація ґрунтів за 
гранулометричним складом. Умови та механізми зв’язування та агрегації елементарних 
ґрунтових частинок. Мікроагрегатний склад ґрунтів.  



Тема 4. Гранулометричний і мікроагрегатний аналізи. Принципи і методи поділу 
ґрунту на фракції елементарних ґрунтових частинок і мікроагрегатів. Принципи і техніка 
гранулометричного і мікроагрегатного аналізів. Способи представлення результатів 
гранулометричного і мікроагрегатного аналізів.  

Тема 5. Загальні фізичні властивості ґрунтів. Щільність твердої фази і щільність 
будови ґрунтів, методи їхнього визначення. Шпаруватість ґрунтів, її види і значення для 
родючості.  

Тема 6. Структура ґрунту. Поняття про структуру ґрунту та її якісну оцінку. Генеза 
структури ґрунту. Агрономічно-цінна структура ґрунту. Водостійкість структури ґрунту. 
Методи визначення і оцінки ґрунтової структури.  

 
Змістовий модуль 2. Фізика рідкої фази. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Газова фаза ґрунту. Теплофізика, електрофізика і радіоактивність ґрунтів. Фізичні 
властивості і деградація ґрунтів.  

Тема 7. Гідрофізика ґрунтів. Форми і властивості ґрунтової вологи. Енергетичний стан 
води в ґрунті. Рух води в ґрунті, водопроникність і фільтрація.  

Тема 8. Номенклатура вологомісткості ґрунтів. Випаровування ґрунту і транспірація 
вологи. Водний баланс і водний режим ґрунтів. Типи водного режиму ґрунтів.  

Тема 9. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 
Тема 10. Повітря ґрунту, його склад і властивості. Повітроємність і 

повітропроникність ґрунтів. Газообмін між ґрунтом і атмосферою. Повітряний режим 
ґрунту і шляхи його регулювання.  

Тема 11. Теплофізика ґрунтів. Тепловий баланс і тепловий режим ґрунтів.  
Тема 12. Електрофізика ґрунтів. Електропровідність ґрунтів і методи її визначення. 

Магнетизм ґрунтів.  
Тема 13. Радіоактивність ґрунтів. Природна і штучна радіоактивність ґрунтів. 
Тема 14. Фізичні властивості і меліорація ґрунтів. Фізичні властивості і деградація 

ґрунтів.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо-
го  

у тому числі Усь
ого  

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Змістовий модуль 1. Фізика твердої фази грунту 
Тема 1. Вступ. Предмет, 
зміст, методи, завдання і 
сфери практичного 
застосування фізики ґрунтів. 
Коротка історія розвитку 
вчення про фізику ґрунтів.  

 2           

Тема 2. Особливості ґрунту 
як природного тіла. Основні 
фази ґрунту. Молекулярно–
іонний рівень і поверхневі 
явища в ґрунтах. Взаємодія 
фаз з поверхнями твердої 
фази. 

 2           

Тема 3. Елементарні частинки 
ґрунту, їх генеза, 
мінералогічний і хімічний 

 2           



склад, фізичні і фізико–
хімічні властивості. . 
Класифікація елементарних 
ґрунтових частинок. Шкали 
класифікації елементарних 
ґрунтових частинок. 
Тема 4. Гранулометричний 
склад ґрунту. Класифікація 
ґрунтів за гранулометричним 
складом.  

 2  6         

Тема 5. Умови і механізми 
зв’язування та агрегації 
елементарних ґрунтових 
частинок. Мікроагрегатний 
склад ґрунту. 
Гранулометричний і 
мікроагрегатний аналізи. 
Методи визначення вмісту 
фракцій елементарних 
ґрунтових частинок. Способи 
представлення і оцінки 
результатів 

 2  4         

Тема 6. Загальні фізичні 
властивості ґрунтів. 
Щільність твердої фази і 
щільність будови ґрунтів. 
Методи визначення 
щільності твердої фази 
ґрунтів. Польові і 
лабораторні методи 
вивчення щільності будови 
ґрунтів. Шпаруватість 
ґрунтів, її види і значення для 
родючості ґрунтів. 
Визначення шпаруватості 
ґрунтів. Питома поверхня 
ґрунту і поверхнева енергія. 
Визначення питомої поверхні 
ґрунту. 

 2  2         

Тема 7. Структура ґрунту. 
Поняття про структуру ґрунту 
і її якісну оцінку. Генеза 
структури ґрунту. 
Водостійкість структури. Роль 
хімічних, фізичних і 
біологічних процесів у 
підвищенні міцності і 
водостійкості структурних 
агрегатів. 

 2  8         

Тема 8. Агрономічно–цінна 
структура ґрунту. Вплив 
структури ґрунту на його 
режими, властивості і 
родючість. Шляхи збереження 
і покращення агрономічно 
цінної структури ґрунту.  

 2           



Разом за змістовий 
модуль 1 

 16  20  28       



Змістовий модуль 2. Фізика рідкої фази. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 
Газова фаза ґрунту. Теплофізика, електрофізика і радіоактивність ґрунтів. Фізичні 
властивості і деградація ґрунтів.  
Тема 9. Гідрофізика ґрунтів. 
Форми і властивості ґрунтової 
вологи. Методи визначення 
ґрунтової вологи. 
Енергетичний стан води в 
ґрунтах. 

 2           

Тема 10. Рух води в ґрунті. 
Водопроникність і фільтрація, 
методи їхнього визначення. 
Водопровідність і водовіддача 
ґрунтів. Вологомісткість і 
водоутримуюча здатність 
ґрунту. Номенклатура 
вологомісткості ґрунтів. 
Польові та лабораторні методи 
їхнього визначення. 

 2  4         

Тема 11. Випаровування 
ґрунту. Випаровування з 
поверхні води і 
випаровуваність з поверхні 
ґрунту. Транспірація вологи. 
Водний баланс і водний режим 
ґрунтів. Рівняння водного 
балансу і його складові. Типи 
водного режиму ґрунтів. 

 2           

Тема 12. Фізико–механічні 
властивості ґрунтів, їхній 
фізичний зміст і методи 
визначення.  

 2  8         

Тема 13. Повітря ґрунту, його 
склад і роль у ґрунтотворенні. 
Повітряні властивості ґрунтів. 
Повітромісткість і 
повітропроникність ґрунтів і 
методи їхнього визначення. 
Повітряний режим ґрунту і 
шляхи його регулювання. 

 2           

Тема 14. Теплофізика. 
Джерела тепла і трансформація 
сонячної енергії на поверхні 
ґрунту. Тепловий баланс і 
тепловий режим ґрунтів.  

 2           

Тема 15. Електрофізика 
ґрунтів. Електрокінетичні 
властивості ґрунтів. 
Електропровідність ґрунтів і 
методи її визначення. 
Магнетизм ґрунтів. 
Радіоактивність ґрунтів. 
Природна і штучна 
радіоактивність. 

 2           

Тема 16. Фізичні властивості і 
деградація ґрунтів. Шляхи 

 2           



регулювання деградаційних 
процесів.  
Разом–змістовий модуль 2  16  12  28       
Усього годин:  32  32  56       
ІНДЗ             
Усього годин  120 32  32  56       

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

– – – 
– – – 

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

– – – 
– – – 

 
6. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Лабораторна робота №1. Гранулометричний склад ґрунтів. Підготовка 
ґрунту до аналізу пірофосфатним методом і фракціонування 
гранулометричних елементів. (Практикум з фізики ґрунтів. Ч.1. Фізика 
твердої фази.–Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.). 

4 

2 Лабораторна робота №2. Визначення вмісту фракцій 
гранулометричних елементів. Оформлення результатів досліджень. 
(Практикум з фізики ґрунтів. Ч.1. Фізика твердої фази.–Львів: Вид. 
Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.). 

2 

3 Лабораторна робота №3. Мікроагрегатний склад ґрунтів. Практикум з 
фізики ґрунтів. Ч.1. Фізика твердої фази.–Львів: Вид. Центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001.–95 с.). 

4 

4 Лабораторна робота №4. Структурно–агрегатний склад ґрунтів. Сухе 
просіювання. (Практикум з фізики ґрунтів. Ч.1. Фізика твердої фази.–
Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.). 

4 

5 Лабораторна робота №5. Водостійкість макроструктури ґрунтів. 
Мокре просіювання. (Практикум з фізики ґрунтів. Ч.1. Фізика твердої 
фази.–Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.).  

4 

6 Лабораторна робота №6. Визначення механічної міцності ґрунтових 
агрегатів. (Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования 
физических свойств почв и грунтов.–М.: Высш. Шк., 1973.–400 с.). 

2 

7 Лабораторна робота №7. Фізико–механічні властивості грунтів. 
Пластичність і набухання ґрунтів. (Практикум з фізики ґрунтів. Ч.1. 
Фізика твердої фази. – Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2001.–95 с.) 

6 

8 Лабораторна робота №8. Визначення загальних фізичних властивостей 
ґрунтів. Щільність будови ґрунту (методом ріжучого кільця з 
лабораторії І.М. Літвінова). Виїзд у поле. (Практикум з фізики ґрунтів. 
Ч.1. Фізика твердої фази.–Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2001. –  
95 с.). Водно-фізичні властивості ґрунтів. Польова волога. Визначення 
водопроникності ґрунтів методом трубок. (Вадюнина А.Ф., Корчагина 
З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов.–М.: 

6 



Высш. шк., 1973.–400 с.). 
 Разом: 32 

 
Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Підготовка до лекційних занять 6 
2 Підготовка до лабораторних робіт 20 
3 Підготовка до модулів 10 
4 Підготовка до іспиту 10 
5 Самостійне опрацювання питань курсу: 

1. Місце фізики ґрунтів в системі ґрунтознавчих, географічних і 
сільськогосподарських наук. Зв’язки фізики з математичними, 
природними, технічними і сільськогосподарськими науками. 
2. Значення фізичних властивостей ґрунтів для сільськогосподарського 
виробництва, меліорації, екології, будівництва. 
3. Методологічні основи фізики ґрунтів як науки. 
4. Фізичні властивості ґрунтів і ерозійні процеси: взаємозв’язки і 
можливості регулювання негативних процесів.  
5. Структурні меліорації ґрунтів (піскування, глинування). 
6. Вплив осушувальних меліорацій на фізичні властивості ґрунтів.  
7. Гранулометричний склад ґрунтів України і місцевості, де проживає 
студент. 
8. Штучне оструктурення ґрунтів. 
9. Роль вологи у життєдіяльності ґрунтової біоти і рослин. 
10. Регулювання фізичних режимів властивостей ґрунтів.  
11. Фізичні властивості і рекультивація ґрунтів.  
12. Фізичні властивості і бонітетна оцінка ґрунтів.  

10 

6 Разом  56 
                                                                            

9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання видаються студентам відповідно до тематики їхніх курсових і 

магістерських робіт, підготовки до участі у наукових конференціях тощо.  
 

10. Методи навчання 
– лекції; 
– семінарські заняття;  
– самостійна робота; 
– виконання індивідуальних завдань; 
– використання базової, основної і додаткової літератури;  
– використання Інтернет-ресурсу;  
– використання карт, таблиць, схем;  
– використання мультимедійних засобів навчання.  

 
11. Методи контролю 

– виступи на семінарських заняттях;  
– поточне контрольне опитування;  
– виконання модульних завдань; 
– іспит.  
 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 



Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (іспит) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 Т1 Т 2 Т 3 М1  Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 М2 

3 3 3 14 3 3 3 3 15 
Т 1, Т 2 … Т 7–теми змістових модулів 
М1, М2–модульні (контрольні) роботи 
 
Завдання модульного контролю: 
Модуль 1. 
1. Фізика ґрунтів як наука, її складові і місце в системі ґрунтознавчих наук.  
2. Об’єкт і предмет дослідження, завдання фізики ґрунтів як науки. 
3. Місце фізики ґрунтів в системі географічних, ґрунтознавчих і сільськогосподарських наук.  
4. Розкрийте взаємозв’язки фізики ґрунтів з математичними, природничими, технічними та 
сільськогосподарськими науками.  
5. Коротка історія зародження і розвитку фізики ґрунтів як науки.  
6. Генезис і фізика ґрунтів.  
7. Особливості ґрунту як природного фізичного тіла.  
8. Прикладне значення фізики ґрунтів для сільського господарства.  
9. Значення фізики ґрунтів для меліорації.  
10. Прикладне значення фізики ґрунтів для будівництва і промисловості.  
11. Основні фази ґрунту, та їхнє співвідношення.  
12. Тверда фаза ґрунту.  
13. Дисперсність та ієрархічні рівні організації ґрунту.  
14. Міжфазові поверхні ґрунту, їхнє значення для властивостей ґрунтів.  
15. Сили, що діють на між фазових поверхнях ґрунту.  
16. Розкрити суть поняття про подвійний електричний шар.  
17. Тверда фаза, генезис і властивості ґрунтів.  
18. Елементарні ґрунтові частинки.  
19. Генезис елементарних ґрунтових частинок.  
20. Властивості елементарних ґрунтових частинок.  
21. Класифікаційні шкали елементарних ґрунтових частинок.  
22. Класифікація елементарних ґрунтових частинок за Н. А. Качинським.  
23. Гранулометричний склад ґрунтів.  
24. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом.  
25. Гранулометричний аналіз ґрунтів.  
26. Польові методи гранулометричного аналізу ґрунтів.  
27. Лабораторні методи гранулометричного аналізу ґрунтів. 
28. Гранулометричний аналіз ґрунтів методом піпетки.  
29. Форми вираження та інтерпретації даних гранулометричного аналізу ґрунтів. 
30. Мікроагрегатний склад ґрунтів.  
31. Властивості ґрунтових мікроагрегатів.  
32. Мікроагрегатний аналіз ґрунтів.  
33. Вплив мікроструктури на властивості ґрунтів.  
34. Оцінка і використання даних гранулометричного і мікроагрегатного аналізів.  
35. Загальні фізичні властивості ґрунтів.  
36. Щільність твердої фази ґрунту.  
37. Методи визначення щільності твердої фази ґрунту.  
38. Щільність твердої фази і властивості ґрунтів. 
39. Щільність будови ґрунту.  
40. Методи визначення щільності будови ґрунту. 
41. Прикладне та агроекологічне значення щільності будови ґрунту. 



42. Шпаруватість ґрунтів і її ґенеза.  
43. Типи шпаруватості ґрунтів.  
44. Загальна шпаруватість і методи її визначення.  
45. Загальна шпаруватість і агроекологічні властивості ґрунтів.  
46. Шпаруватість аерації ґрунтів, її значення і методи визначення. 
47. Структурно-агрегатний склад ґрунту.  
48. Поняття про агрономічно-цінну структуру.  
49. Ґенеза структури ґрунту.  
50. Властивості ґрунтових агрегатів.  
51. Структурно-агрегатний аналіз. Сухе просіювання.  
52. Структурно-агрегатний аналіз. Мокре просіювання.  
53. Оцінка структурно-агрегатного складу ґрунтів.  
54. Структурно-агрегатний склад і властивості ґрунтів. 
55. Агроекологічне значення ґрунтової структури.  
56. Дезагрегація ґрунтів, її причини і наслідки.  
57. Шляхи покращення структурно-агрегатного складу ґрунтів.  
58. Структурні меліорації ґрунтів, їхні види.  
59. Штучне оструктурення ґрунтів.  
60. Фізичні властивості ґрунтів і процеси водної ерозії. 
61. Фізичні властивості ґрунтів і вітрова ерозія. 
62. Шляхи оптимізації загальних фізичних властивостей ґрунтів.  
 
Модуль 2. 
1. Рідка фаза і її значення для ґрунту.  
2. Генетичне значення рідкої фази ґрунту.  
3. Рідка фаза і її роль в сільському господарстві.  
4. Рідка фаза і меліорація ґрунтів.  
5. Форми ґрунтової вологи.  
6. Конституційна (хімічно-зв’язана) вода, її властивості і методи визначення.  
7. Кристалізаційна (кристалогідратна) вода, властивості і методи визначення.  
8. Гігроскопічна вода, властивості і методи визначення. 
9. Максимально-гігроскопічна вода, властивості і методи визначення.  
10. Квазітверда вода, її види, властивості і методи визначення. 
11. Плівкова вода, її властивості і значення.  
12. Капілярна вода, її види, властивості і значення.  
13. Вода гравітаційна або вільна, її види, властивості і значення.  
14. Вода тверда (полігідрол).  
15. Вода пароподібна, її значення для ґрунту.  
16. Внутрішньоклітинна вода.  
17. Важка вода, її властивості і роль в ґрунті.  
18. Методи визначення вологості ґрунту.  
19. Абсолютна і відносна вологість ґрунту і способи її вираження.  
20. Продуктивна і непродуктивна волога ґрунту. Вологість в’янення.  
21. Енергетичний стан води в ґрунті.  
22. Рух води в ґрунті. Механізм руху ґрунтової вологи.  
23. Водопроникність ґрунтів.  
24. Фільтраційні властивості ґрунтів.  
25. Вплив водопроникності і фільтрації на ґенезу і властивості ґрунтів.  
26. Методи визначення і оцінки водопроникності та фільтрації води в ґрунті.  
27. Капілярний підйом ґрунтової вологи, його значення і оцінка.  
28. Вологомісткість і водоутримуюча здатність ґрунту.  
29. Номенклатура вологомісткості ґрунту.  



30. Максимально–адсорбційна, максимально–молекулярна і капілярна вологомісткість 
ґрунтів.  
31. Найменша (польова, загальна і гранично польова) волого місткість. Дефіцит вологи.  
32. Повна вологомісткість ґрунту.  
33. Ґрунтово-гідрологічні константи.  
34. Методи визначення вологомісткості ґрунту.  
35. Випаровування вологи, його типи і значення.  
36. Випаровування (випаровуваність) з поверхні води.  
37. Випаровування з поверхні оголеного ґрунту.  
38. Транспірація вологи рослинами.  
39. Сумарне (загальне) випаровування.  
40. Водний баланс ґрунту і його складові.  
41. Поняття про водний режим ґрунтів.  
42. Типи водного режиму ґрунтів.  
43. Фізико-механічні властивості ґрунтів,їхня сутність.  
44. Значення фізико-механічних властивостей ґрунтів для сільського господарства.  
45. Значення фізико-механічних властивостей ґрунтів для промисловості і будівництва.  
46. Пластичність ґрунту, причини, прикладне значення і методи визначення.  
47. Набухання ґрунту, прикладне значення і методи визначення.  
48. Просідання ґрунтів, причини, наслідки і методи визначення.  
49. Липкість ґрунтів.  
50. Опір ґрунтів і порід зміщенню (зсуву).  
51. Твердість ґрунту, прикладне значення і методи визначення.  
52. Тертя (коефіцієнт тертя), його значення.  
53. Повітря ґрунту і його роль в процесах ґрунтотворення.  
54. Форми і склад грунтового повітря.  
54. Повітромісткість ґрунтів.  
55. Повітропроникність ґрунтів.  
56. Повітряно-фізичні властивості ґрунтів і шляхи їхнього регулювання.  
57. Теплофізика ґрунтів. Вплив тепла на ґрунтові процеси і властивості ґрунтів.  
58. Джерела тепла в ґрунті. Трансформація сонячної енергії на поверхні ґрунту.  
59. Радіаційний баланс і його складові.  
60. Тепловий баланс ґрунту.  
61. Тепломісткість або теплоємність ґрунтів.  
62. Теплопровідність ґрунтів.  
63. Температурний режим ґрунтів і шляхи його регулювання.  
64. Електрофізичні особливості ґрунтів, причини і вплив на властивості ґрунтів.  
65. Електропровідність ґрунтів, прикладне значення і способи визначення.  
66. Магнетизм ґрунтів.  
67. Радіоактивність ґрунтів. Її причини і значення.  
68. Природна радіоактивність, її походження і значення.  
69. Штучна радіоактивність ґрунтів.  
70. Методи визначення радіоактивності ґрунтів.  
71. Просторово-географічний аналіз радіоактивного забруднення ґрунтів України.  
72. Водно-повітряні властивості і шляхи їхнього регулювання.  
73. Фізичні властивості ґрунтів і осушувальні меліорації.  
74. Трансформація фізичних властивостей ґрунтів під впливом осушувальних меліорацій.  
75. Фізичні властивості ґрунтів і зрошувальні меліорації.  
76. Фізична деградація ґрунтів, критерії оцінки і шляхи регулювання.  
77. Агрофізична деградація ґрунтів.  
78. Фізичні властивості і агроекологічний стан ґрунтів.  
 



 
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
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. 
 

13. Методичне забезпечення 
1. Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч.1. Фізика твердої фази ґрунту. –Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.  
2. Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч.2. Гідрофізика ґрунтів. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–37 с.  
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / 
Под ред. В. В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.  

2. Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв и 
грунтов.–М.: “Высшая школа”, 1973.–400 с.  

3. Воронин А. Д. Структурно–функциональная гидрофизика почв.–М.: Изд–во Моск. гос. ун–
та, 1984.–214 с.  

4. Воронин А. Д. Основы физики почв.– М.: Изд–во Моск. гос. ун–та, 1986.–244 с.  
5. Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник.– Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.–232 с.  
6. Качинский Н. А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1965. Ч.1.–323 с.  
7. Качинский Н. А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1970. Ч.2.–360 с.  
8. Медведев В. В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический 

аспекты) / В. В. Медведев, Т. Н. Лындина, Т. Н. Лактионова.–Харьков: Изд. “13 
типография”, 2004.–244 с.  

9. Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, 
моніторинг, охрана).–Харьков: Изд. “13 типография”, 2008.–406 с.  

10. Медведев В. В. Твердость почв.–Харьков: Изд. КП “Городская библиотека”, 2009.–152 с.  
11. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, 

задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.  
12. Растворова О. Г. Физика почв (Практическое руководство).–Л.: Изд–во Ленингр. ун–та, 

1983.–196 с. 



13. Теории и методы физики почв. Коллективная монография / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. 
Карпачевского. М.: “Гриф и К”, 2007. 616 с.  

14. Шеин Е. В. Курс физики почв.–М.: Изд. МГУ, 2005.–430 с.  
 

Допоміжна 
1. Агроэкология / Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 
2. Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: Монографія / В. Г. Гаськевич, С.П. 

Позняк.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.–256 с.  
3. Гаськевич В. Г. Трансформація гранулометричного складу ґрунтів Малого Полісся в разі 

осушення і розвиток деградаційних процесів / В. Г. Гаськевич.–Вісник Львівського 
університету. Серія географічна. 2004. Випуск 30.–С. 39-46.  

4. Зайдельман Ф. Р. Мелиорация почв. Учебник.–М.: Изд–во МГУ, 1987.–304 с. 
5. Земельні ресурси України. / За ред. В. В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. –148 с. 
6. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний посібник. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.–400 с. 
7. Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и процессы, 

классификация и генетико–производственные аспекты / Под ред. Н. И. Полупана.–Киев: 
Урожай, 1988–Т.1.–269 с.  

8. Почвы Украины и повышение их плодородия. Продуктивность почв, пути ее повышения, 
мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / Под ред. Б. С. Носко, В. 
В. 9. Медведева, Р. С. Трускавецкого, Г. Я. Чесняка. – К.: Урожай, 1988. –Т.2.–176 с.  

10. Маслов Б. С. Справочник по мелиорации / Б. С. Маслов, И. В. Минаев, К. В. Губер.–М.: 
Росагропромиздат, 1989.–384 с. 

11. Ревут И. Б. Физика почв. Л.: “Колос”, 1964.–320 с.  
12. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В. В. Медведєва. –К.: Урожай, 

1992. –248 с. 
13. Хекс Р., Ашкрофт Дж. Прикладная физика почв.–М.: Прогресс, 1985.  
14. Шеин Е. В., Карпачевский Л.О. Толковый словар по физике почв.–М.: ГЕОС, 2003. 
 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 

 
 
 
 
 
 
 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Шифр  ПП 01.1.3 
Назва дисципліни: Фізика ґрунтів 
Семестр: 6 
 
Спеціальність  103 Науки про Землю 
Спеціалізація:  “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель”  
 

 загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4);  
 аудиторні години – 64 (лекції – 32, практичні – 0, семінарські – 0,  

лабораторні – 32); самостійна робота – 56 год. 
 

Анотація навчальної дисципліни: “Фізика ґрунтів” – спеціалізований розділ 
ґрунтознавства, який вивчає фізичні властивості ґрунтів і ґрунтотворних порід (твердої, 
рідкої, газової фаз ґрунту, їхніх теплових, електрофізичних і радіоактивних властивостей), 
фізичні процеси, що відбуваються в них та їхні направлені зміни. Розглядаються особливості 
їхнього впливу на ґрунтотворні процеси, ґенезу і властивості ґрунтів. Висвітлюються шляхи 
регулювання фізичних процесів з метою покращення властивостей ґрунтів і регулювання 
деградаційних процесів. 
 
Результати навчання:  

●  знати:  
 основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів; 
 вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів; 
 фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-

агрегатний склад ґрунтів); 
 класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за 

гранулометричним складом; 
 водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху води в 

ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо); 
 теплові властивості ґрунтів.  
 електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;  
 методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;  
 сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.  
 
�  вміти:  
 володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики ґрунтів; 
 володіти основними польовими і лабораторними методами визначення фізичних 

властивостей ґрунтів;  
 інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою оцінки 

фізичного стану ґрунтів;  
 оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і 

розвиток деградаційних процесів; 
 визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів; 
 застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності. 

 
Форма звітності: ___________________екзамен______________________________ 
 
Мова вивчення: _________________українська__________________________________ 
 
Робоча програма дисципліни:        www.lnu.edu.ua//** 
                        (посилання на робочу програму дисципліни на сайті Університету) 



 


