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Львів, вул. П. Дорошенка, 41 кім. 30а 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Напрям підготовки 10 – Природничі науки 
Спеціалізації – Ґрунтознавство та експертна оцінка земель 
Спеціальності 103 – Науки про Землю 

Викладачі курсу Папіш Ігор Ярославович, кандидат географічних наук, доцент, доцент 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Контактна інформація 

викладачів 

igorpapish@gmail.com.ua, ihor.papish@lnu.edu.ua, Львів, вул. П. Дорошенка 41 

Консультації по курсу 

відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі on-line консультації через 
платформу Microsoft Teams або електронною поштою. Для погодження часу  
on-line консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
igorpapish@gmail.com.ua або дзвонити 

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Курс “Мінералогія ґрунтів” є базовим у підготовці фахівці з ґрунтознавства та 

оцінки земель. Він дозволяє отримати поглиблені знання студентів про 

географію і властивості основних типів пухких континентальних відкладів, 

закономірності поширення ґрунтотворних порід та їхню роль в процесі 

педогенезу. Основи кристалохімії глинистих мінералів розкривають будову і 

склад кристалічних решіток мінералів, дозволяють зрозуміти їхній вплив на 

формування фізичних і хімічних властивостей ґрунтів. Проблеми походження 

найбільш поширених в ґрунтах груп первинних і вторинних мінералів 

розкривають можливості неосинтезу високодисперсних мінералів у ґрунті. 

Усесторонній аналіз процесів утворення, трансформаційних змін, руйнування 

і переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і ґрунтотворних породах  

дозволяє зрозуміти суть і механізм ґрунтотворного процесу через пізнання 

міжфазових взаємодій у системі мінеральна речовина-ґрунтовий розчин-

органічна речовина.  Механізми і діагностичні критеріїв багатьох ґрунтових 

процесів лежать в площині розуміння властивостей мінеральної речовини 

ґрунту, особливостей профільного розподілу основних груп глинистих та 

неглинистих високодисперсних мінералів. Рижими азотного, калійного і 

фосфорного живлення рослин залежать від мінералогічного складу ґрунтів, 

особливостей будови кристалічної решітки і властивостей глинистих 

мінералів. Покращення поживного режиму ґрунтів неможливе без пізнання 

природи мінеральної речовини. Базові показники для якісної оцінки ґрунтів 

лежать в особливостях їх мінеральної речовини. 

Коротка анотація курсу Дисципліна “Мінералогія ґрунтів” є однією з циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки зі спеціальності 103 – Науки про Землю для освітньої 
програми “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель” бакалаврів другого 
року навчання, яка викладається в третьому семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни “Мінералогія ґрунтів” є - 
ознайомлення студентів із значенням і роллю мінеральної речовини у 
формуванні основних властивостей і режимів функціонування ґрунтів; 
вивчення основ кристалохімії глинистих мінералів, їхньої будови, складу і 
властивостей, походження і впливу на властивості ґрунтів; аналіз процесів 
утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистих мінералів у 
ґрунтах і породах; вивчення закономірностей профільного розподілу 

основних груп глинистих та неглинистих мінералів у ґрунтах; аналіз змін 
вмісту і складу глинистих мінералів під впливом різних антропогенних дій; 
засвоєння методів вивчення ґрунтових мінералів. 
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Основним завданням курсу є показати тісний зв'язок між колоїдно-

мінералогічним складом ґрунтів та їхніми морфологічними, фізичними і 

хімічними властивостями, з вирішенням практичних завдань землеробства, 

агрохімії і ґрунтознавства; сформувати об’єктивні погляди на роль і місце 

мінералогічного складу ґрунтів у процесі їхнього розвитку і еволюції. Цілі 

завдання реалізуються в наступній послідовності: 

- поглиблене ознайомлення з будовою, складом і властивостями основних 

генетичних типів пухких континентальних відкладів; 

- ознайомлення з природою мінералів, що зустрічаються у грубих фракціях 

ґрунтів і ґрунтотворних порід; 

- оцінка ролі глинистих мінералів в земній корі і ґрунтах; 

- ознайомлення з основами кристалохімії глинистих і супутніх їм мінералів; 

- вивчення будови, властивостей і походження основних груп глинистих і 

неглинистих високодисперсних мінералів; 

- вивчення процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення 

глинистого матеріалу в ґрунтах; 

- встановлення закономірностей профільного розподілу глинистих мінералів в 

зональних типах ґрунтів; 

- виявлення ролі мінералогічного складу ґрунтів у формуванні їхній 

властивостей, основних процесах педоґенезу; 

- оцінка фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зв’язку з їхньою 

мінералогією і родючістю; 

- оцінка мінералів як джерело і резерв зольних елементів живлення рослин; 

- засвоєння методики підготовки ґрунту до мінералогічного аналізу і 

виявлення діагностичних ознак глинистих мінералів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література: 

1. Горбунов Н.И. Минералогия и коллоидная химия почв. – М.: Наука, 1974. – 
314 с. 

2. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Глинистые минелалы в 
почвах: Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. – 336 с. 
3. Трофимов С.Я., Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Минеральные 
компоненты почв. – учебное пособие по некоторым главам курса химии почв. 
– Тула: Гриф и К, 2007. – 104 с. 

Допоміжна література:   
1. Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение. Почва и почвообразование.Ч.1.-
М.:Наука, 1988. 

2. Зубкова Т.А., Карпачевский Л.О. Матричная организация почв. – М.: 
РУСАКИ, 2001. – 296 с. 
3. Минералы почв: генезис, география, значение в плодородии и экологии: 
Науч. Труды. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1996. – 340 с. 
4. Водяницкий  Ю.Н., Добровольский В.В. Железистые минералы и тяжелые 
металлы в почвах. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1998. – 216 
с. 

5. Самойлова Е.М. Почвообразующие породы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 
– 173 с. 
6. Тонконогов В.Д. Глинисто-дифференцированные почвы Европейской 
России. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1999. – 156 с. 
7. Горбунов Н.И. Значение минералов для плодородия 
почв//Почвоведение,№7, 1959. 
8. Горбунов Н.И. Передвижение колоидов и ила в почвах с разрушением и без 

разрушения//Почвоведение,№7, 1961. 
9. Минералы и горные породы СССР.-М., 1970. 
10. Минералогия почвенных новообразований.-М., 2001. 

Тривалість курсу 68 год. 
 



Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години  
лабораторних занять та 71 година самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
 знати: 

- загальну схему і принципи класифікації ґрунтових мінералів; 
- кристалохімічну природу глинистих і неглинистих високодисперсних 
мінералів ґрунту; 
- властивості, будову і походження первинних і вторинних мінералів; 
- вплив мінералогічного складу на властивості ґрунтів; 
- процеси утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого 
матеріалу в ґрунтах; 
- хіміко-мінералогічний склад зональних типів ґрунтів; 

- діагностичні ознаки основних груп ґрунтових мінералів. 
вміти: 

- в польових умовах діагностувати деякі (первинні і вторинні) ґрунтові 
мінерали за комплексом їхніх морфохроматичних і фізичних ознак; 
- використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових 
мінералів; 
- виділити мулисту фракцію з дрібнозему ґрунту; 

- підготовити ґрунт до мінералогічного аналізу. 

Ключові слова Мінералогія ґрунтів, первинні мінерали, вторинні мінерали, глинисті 
мінерали, високодисперсні мінерали, кристалічна решітка, тетраедрична 
сітка, октаедрична сітка, структура кристалітів, координаційний 
багатокутник, координація, силанольна група, алюмінольна група  

Формат курсу  Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 
науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 
глибоких системних знань і стійких практичних умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття on-line/of-line 
згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою.  
Заочна форма навчання – не передбачена програмою 

Теми Подаються у вигляді структурованої таблиці1 

Підсумковий контроль, 

форма 

 Письмовий екзамен в кінці семестру у формі тестування, екзаменаційна 
оцінка враховує виконання лабораторних занять та модульних контрольних 
робіт 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі спеціалізованих 
дисциплін (Ґрунтознавство, Основи геології і геоморфології, Загальна хімія з 
основами фізколоїдної хімії  тощо), достатніх для сприйняття категоріального 
апарату Мінералогія ґрунтів, розуміння його інструментарію та методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 
- схематичний аналіз кристалохімічної будови різних мінералів на прикладі 
координаційних багатокутників; 
-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичні заняття:  

- виконання практично-семінарських робіт, обговорення; 
- презентація результатів діагностики різних мінералів з використання 
мультимедійного забезпечення; 
- виділення мулистої фракції з дрібнозему ґрунту методом Горбунова в 
лабораторії. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 
Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power 
Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Впродовж семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу балів 
на лабораторних заняття подається нижче 2. 
Під час письмового екзамену студент може набрати 50 балів. Кожен студент 



отримує індивідуальні письмові тестові завдання, що містять запитання до 
кожної теми навчальної дисципліни. Для написання екзаменаційних тестових 
завдань необхідний допуск, а саме наявність не менше 25 балів за виконання 
завдань впродовж семестру. 
Отримані бали під час екзамену плюсуються до балів отриманих на 
практичних заняттях. 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Тестові запитання до змістових модулів подані окремим додатком М 

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі бесіди.  
 

 
Розподіл балів, що присвоюються студентам

2 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (залік) 

Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

50 100 
М1 

Л1-
3 

Σ М2 П4-6 Σ М3 П7 Σ М4 П8 Σ 

10 2х3 16 10 2х3 16 10 2х1 12 4 2Х1 6 

М1 – тестування з тематики змістового модуля; Л3-5 – теми лабораторних робіт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу "Мінералогія грунтів" 

 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяль- 

ності 

Література 
Завдан-

ня, год 

Терм

ін 

вико-

нанн

я 

1 Основи вчення про 
мінерали ґрунтів і 
ґрунтотворних порід 

Лекція 

1. Горбунов Н.И. Минералогия и 
коллоидная химия почв. 2 - 

2 
Генетичні типи пухких 
континентальних 

відкладів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

3 

Первинні мінерали ґрунтів 
і ґрунтотворних порід. 

Лекція 1. Горбунов Н.И. Минералогия и 
коллоидная химия почв. 
2. Минералы и горные породы СССР.-М., 
1970. 

2 - 

4 

Мінерали-солі. 

Лекція 1. Горбунов Н.И. Минералогия и 
коллоидная химия почв. 
2. Минералы и горные породы СССР.-М., 
1970. 

2 - 

5 Високодисперсні не 
глинисті мінерали 
палигорськіт, сепіоліт, 
алофани та імоголіт 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

6 
Високодисперсні не 
глинисті мінерали 
сесквіоксидів Fe і Al 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 

И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

7 

Основи кристалохімії 
глинистих мінералів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 

И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

8 

Мінерали групи каолініту. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 

Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

9 

Мінерали групи слюди та 

ілітів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 

Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

10 

Мінерали групи 
монтморилоніту. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 

– 336 с. 

2 - 

11 

Мінерали групи 
вермикуліту. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 

– 336 с. 

2  

12 

Мінерали групи хлоритів і 
ґрунтових хлоритів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

13 

Група змішаношаруватих 
мінералів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 



14 
Синтез і трансформаційні 
зміни глинистих 
мінералів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 

2 - 

15 

Руйнування і переміщення 
глинистих мінералів. 

Лекція 1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 
2. Горбунов Н.И. Передвижение колоидов 
и ила в почвах с разрушением и без 
разрушения//Почвоведение,№7, 1961. 

2 - 

16 Мінералогічний склад 

ґрунтів. 

Лекція 1. Горбунов Н.И. Минералогия и 
коллоидная химия почв. 2 - 

1 Лабораторна робота № 1. 
Вивчення оптичним методом 

експонатів зразків гірських 

порід, силікатних мінералів, 

мінералів-солей і глинистих 
мінералів у мінералогічному 

музеї університету 

(геологічний факультет). 

Лаборатор

ні заняття 

Мінералогічний музей ЛНУ імені Івана 

Франка 
2 

К
ін

ец
ь
  

за
н

я
тт

я 

2 
- / - 

Лаборатор

ні заняття 
Мінералогічний музей ЛНУ імені Івана 

Франка 
2 - 

3 Лабораторна робота № 2. 
Вивчення властивостей 

мінералів-солей у хімічній 

лабораторії (розчинення, 

перенасичення мінеральних 

розчинів, кристалізація) та 

діагностика форм сольових 

акумуляцій на прикладі 

ґрунтових монолітів. 

Лаборат

орні 

заняття 1. Наконечний Ю.І. Практикум з 

ґрунтознавства і географії грунтів : 

навчальний посібник / Ю.І. Наконечний. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374 с. 

2 

К
ін

ец
ь
  
за

н
я
тт

я 

4 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Наконечний Ю.І. Практикум з 

ґрунтознавства і географії грунтів : 

навчальний посібник / Ю.І. Наконечний. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374 с. 

2 - 

5 Лабораторна робота № 3. 
Вивчення властивостей 

залізомісних порід, мінералів 

сесквіоксидів Fe і Al та 

діагностика форм залізистих 

акумуляцій (ортзанди, 

псевдофібри, ортштейни, 

оолітові і пізолітові 

конкреції) на прикладі 

ґрунтових монолітів. 

Лаборат

орні 

заняття 1. Водяницкий  Ю.Н., Добровольский В.В. 
Железистые минералы и тяжелые металлы 
в почвах. – М.: Почвенный институт им. 
В.В. Докучаева, 1998. – 216 с. 
 

2 
К

ін
ец

ь
  
за

н
я
тт

я 

6 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Водяницкий  Ю.Н., Добровольский В.В. 

Железистые минералы и тяжелые металлы 
в почвах. – М.: Почвенный институт им. 
В.В. Докучаева, 1998. – 216 с. 
 

2 - 

7 Лабораторна робота № 4. 
Вивчення водно-фізичних 

властивостей аркозових 

пісків (вбирна здатність, 

фільтрація, водопідйомна 

здатність). 

Лаборат

орні 

заняття 1. Папіш І.Я. Гідрофізика ґрунтів / І.Я. Папіш. 

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 65 с. 
2 

К
ін

ец
ь
  

за
н

я
тт

я
 

8 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Папіш І.Я. Гідрофізика ґрунтів / І.Я. Папіш. 

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 65 с. 
2 - 



9 Лабораторна робота № 5. 
Вивчення водно-фізичних і 

фізико-механічних 

властивостей глин (вбирна 

здатність, фільтрація, 

водопідйомна здатність, 

пластичніст, липкість тощо). 

Лаборат

орні 

заняття 1. Папіш І.Я. Гідрофізика ґрунтів / І.Я. Папіш. 

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 65 с. 
2 

К
ін

ец
ь
  

за
н

я
тт

я 

10 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Папіш І.Я. Гідрофізика ґрунтів / І.Я. Папіш. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 65 с. 

2 - 

11 Лабораторна робота № 6. 

Підготовка зразків ґрунту до 

мінералогічного аналізу 

методом Горбунова. 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Горбунов Н.И. Методика подготовки почв, 

грунтов, взвесей рек и осадков морей к 

минералогическому анализу / Н.И. Горбунов // 

Почвоведение. – 1960.- № 11. – С. 79 – 84. 

2 

К
ін

ец
ь
  

за
н

я
тт

я
 

12 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Горбунов Н.И. Методика подготовки почв, 

грунтов, взвесей рек и осадков морей к 

минералогическому анализу / Н.И. Горбунов // 

Почвоведение. – 1960.- № 11. – С. 79 – 84. 

2 - 

13 Лабораторна робота № 7. 

Виділення мулистої фракції з 

дрібнозему ґрунту 

седиментаційним способом. 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Горбунов Н.И. Методика подготовки почв, 

грунтов, взвесей рек и осадков морей к 

минералогическому анализу / Н.И. Горбунов // 

Почвоведение. – 1960.- № 11. – С. 79 – 84. 

2 

К
ін

ец
ь
  

за
н

я
тт

я
 

14 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Горбунов Н.И. Методика подготовки почв, 
грунтов, взвесей рек и осадков морей к 

минералогическому анализу / Н.И. Горбунов // 

Почвоведение. – 1960.- № 11. – С. 79 – 84. 

2 - 

15 Лабораторна робота № 8. 

Читання результатів аналізів 

за даними 

рентгендифрактограм 

мулистої фракції ґрунтів. 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 

Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 
 

2 

К
ін

ец
ь
  

за
н

я
тт

я
 

16 

- / - 

Лаборат

орні 

заняття 

1. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта 
И.И. Глинистые минелалы в почвах: 
Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. 
– 336 с. 
 

2 - 

 

 


