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Назва курсу Елементарні грунтові процеси  

Адреса викладання 

курсу 

Львів, вул. П. Дорошенка, 41 кім. 30 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 – Природничі науки 

106 – Географія 

Грунтознавство та управління земельними ресурсами 

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 

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 https://geography.lnu.edu.ua/course/elementarni-gruntovi-protsesy  

Інформація про курс Курс “Елементарні ґрунтові процеси” є базовим у підготовці фахівців 

ґрунтознавців, де подається класифікація ґрунтових мікропроцесів через 

процеси винесення і акумуляції при ґрунтоутворенні, протилежні явища і 

процеси в ґрунтоутворенні, а на основі аналізу ґрунтових макропроцесів 

подається класифікація основних типів ґрунтоутворення, розглядаються 

питання гетерогенності і полігенетичності ґрунтів. Подається розгорнута 

класифікація ґрунтових макропроцесів: біогенно-акумулятивних, гідрогенно-

акумулятивних, елювіальних, ілювіально-акумулятивних, метаморфічних, 

педотурбаційних і деструктивних. Кожна група ґрунтових процесів 

розглядається за чіткою схемою: наукове визначення процесу, основні 

гіпотези його походження і розвитку, екологічні умови формування процесу, 

основні механізми прояву і ступінь вираження процесу, морфологічна і 

аналітична діагностика прояву конкретного процесу, ґрунти в яких є ознаки 

аналізованого процесу, діагностичне значення і класифікаційне використання 

кожного з елементарних ґрунтових процесів, географія поширення 

елементарних ґрунтових процесів. Особлива увага приділяється розумінню 

студентами механізмів розвитку різних груп елементарних ґрунтових 

процесів та їхній діагностиці, а відтак, і вмінню використовувати теоретичні 

знання про елементарні ґрунтові процеси для діагностики і класифікації 

ґрунтів. 

На практичних заняттях детально аналізуються різні ґрунтові моноліти, а 

також підібрані до них емпіричні дані,  на предмет наявності в ґрунтах, що 

діагностуються, ознак розвитку певних ґрунтових процесів. Значна увага 

приділяється розумінню зворотних зв’язків, котрі передбачають вміння 

студентів охарактеризувати тип ґрунту за морфологічними і аналітичними 

даними.  

Коротка анотація курсу Дисципліна “ Елементарні ґрунтові процеси ” є однією з циклу дисциплін 

професійної та практичної підготовки зі спеціальності 106 – Географія  

бакалаврів четвертого року навчання, яка викладається в сьомому семестрі в 

обсязі 3,0 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни “Елементарні ґрунтові процеси” є –  

ознайомлення студентів з причинами і умовами виникнення, характером, 

механізмами розвитку та формами прояву основних груп ґрунтових процесів; 

оцінка ролі ґрунтових процесів у формуванні морфології профілю та 

властивостей різних типів ґрунтів, їх еволюції; засвоєння методики польової 

та лабораторної діагностики елементарних ґрунтових процесів для наукової 

класифікації ґрунтів, моніторингу ґрунтових властивостей і стану 
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навколишнього природного середовища. 

Основним завданням курсу є формування об’єктивних поглядів на роль і 

місце ґрунтотворного процесу у формуванні педосфери та регіональних 

особливостей ґрунтів. Освоєння курсу відбувається в чіткій та логічній 

послідовності: 

- аналіз загальної схеми ґрунтоутворення і типів ґрунтотворного процесу; 

- оцінка ролі різних видів ґрунтових мікро-, мезо і макропроцесів у 

становленні ґрунтового профілю; 

- ознайомлення з принципами класифікації ґрунтових процесів та їхньою 

роллю у формуванні типів ґрунтів; 

- вивчення причин, умов і агентів розвитку основних груп ґрунтових 

процесів; 

- аналіз характеру прояву і механізмів розвитку елементарних ґрунтових 

процесів; 

- виявлення морфології елементарних ґрунтових процесів, їх фізичних і 

хімічних проявів та наслідків; 

- встановлення ролі елементарних ґрунтових процесів в розвитку і еволюції 

ґрунтів; 

- ознайомлення з сучасними методами польової та лабораторної діагностики 

ґрунтових процесів; 

- набуття практичних навиків польової діагностики і класифікації ґрунтів за 

комплексом елементарних ґрунтових процесів 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література: 

1. Гринь Г.С. Полевая диагностика почв. - Харьков, 1974. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почвообразования.-

М:Наука,1984. 

3. Зонн С.В. Географо-генетические аспекты почвообразования, эволюция и 

охрана почв. - К.: Наукова думка, 1989. 

4. Ковда В.А., Самойлова Е.М. Почвенные процессы в аридных областях. - М, 

1974. 

5. Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования. – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 239 с. 

6.Зайдельман Ф.Р. Процесс глееобразования и его роль в формировании почв. 

– М.: Издательство МГУ, 1998. – 316 с. 

7. Синкевич З.А. Современные процессы в черноземах Молдавии. – Кишинев: 

“Штиница”, 1989. – 214 с. 

8. Почвообразовательные процессы / Коллектив авторов под ред М.С. 

Самойловой, В.Д. Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. В.В. 

Докучаева, 2006. – 510 с. 

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

М.:Наука, 1988. 

2. Полупан Н.И. Почвы Украины и повышение их плодородия.Т.1.-

К.:Урожай, 1988. 

3. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 203 с. 

4. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с. 

5. Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. Практикум з картографії ґрунтів: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с. 

6. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів. Структура для міжнародної 

класифікації, кореляції та комунікації. – Рим, 2006. 

7. Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. – 

К.: Урожай, 1988. – 256 с. 
Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 36 години аудиторних занять. З них 24 години лекцій, 16 години практичних 

занять та 54 години самостійної роботи (дення форма) 

18 годин аудиторних  занять, з них 12 лекцій, 6 практичних занять та 72 

години самостійної роботи (заочна форма) 



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

 знати: 

- загальну схему грунтоутворення і принципи класифікації ґрунтових 

процесів; 

- причини виникнення, агенти прояву та механізми розвитку елементарних 

ґрунтових процесів; 

- хімізм окремих груп елементарних ґрунтових процесів; 

- морфологічні ознаки, хімічні та фізичні прояви розвитку різних ґрунтових 

процесів їх екологічні наслідки; 

вміти: 

- в польових умовах діагностувати ґрунтові процеси та ступінь їхнього 

прояву; 

- використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових процесів; 

- діагностувати і класифікувати ґрунти за комплексом елементарних 

ґрунтових процесів; 

- оцінити екологічну складову розвитку ґрунтових процесів. 

Skill softs (напрофесійні навики): 

- Активно брати участь в обговорені  і дискусії при визначенні ЕГП; 

- Вміння  демонструвати власні навички;  

- Проявляти ентузіазм  в колективній роботі; 

ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та 

світоглядних наук.  

ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у 

предметній сфері відповідно до спеціалізації.  

ПРН 5. Аналізувати склад і будову природних та суспільно-географічних 

систем на різних просторово-часових рівнях.  

ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, 

математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні 

географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.  

ПРН 10. Проводити комплексні і прикладні геоморфологічні та 

палеогеографічні дослідження території.  

ПРН 18. Володіти навиками усного та писемного мовлення державною та 

іноземною мовою з використанням фахової географічної термінології 

Ключові слова Ґрунтові процеси, ґрунтовий профіль, еволюція ґрунтів, гуміфікація 

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.  

Теми Подаються у вигляді структурованої таблиці
1 

Підсумковий контроль, 

форма 

 Письмовий екзамен в кінці семестру в усній формі, екзаменаційна оцінка 

враховує виконання практичних занять та модульних контрольних робіт у 

формі тестування 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі спеціалізованих 

дисциплін (Ґрунтознавство, Біологія ґрунтів, Хімія ґрунтів, Хімія сфер Землі, 

Фізика ґрунтів тощо), достатніх для сприйняття категоріального апарату 

Елементарних ґрунтових процесів, 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; 

- рисунки-схеми ґрунтових процесів; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні заняття:  

- виконання практичних робіт, обговорення; 

- презентація результатів діагностики різних ґрунтових процесів з 

використанням ґрунтових монолітів. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання і 



музейних експонатів з монолітами ґрунтів. 

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 усного екзамену студент може набрати 50 балів. Кожен студент 

отримує індивідуальні екзаменаційні завдання, що містять запитання до 

кожної теми навчальної дисципліни. Для написання екзаменаційних 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. 

Екзаменаційні питання відповідно до змістових модулів: 

1. Загальна схема ґрунтоутворення. 

2. Елювіальні елементарні ґрунтові процеси. 

3. Стадійність ґрунтоутворення. 

4. Протилежні явища при ґрунтоутворенні. 

5. Глинисто-ілювіальний і гумусо-ілювіальний процеси (передумови 

виникнення, характер та механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

6. Процес осолодіння (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

7. Первинний ґрунтотворний процес. 

8. Елементарні ґрунтові процеси. 

9. Педотурбаційні елементарні ґрунтові процеси. 

10. Деструктивні елементарні ґрунтові процеси. 

11. Ґрунтотворний процес. 

12. Солонцево-ілювіальний процес (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

13. Винесення і акумуляція при ґрунтоутворенні. 

14. Комплект елементарних ґрунтових процесів. 

15. Абсолютна акумуляція речовини при ґрунтоутворенні. 

16. Комплекс елементарних ґрунтових процесів. 

17. Біогенно-акумулятивні ґрунтові процеси. 

18. Процеси закарбоначення, зрудніння і олучніння (передумови виникнення, 

характер та механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

19. Класифікація ґрунтових процесів. 

20. Ілювіально-акумулятивні елементарні ґрунтові процеси. 

21. Солончаковий процес (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

22. Відносна акумуляція речовини в ґрунті. 

23. Процес латеритизаціїї (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

24. Гідрогенно-акумулятивні ґрунтові процеси. 

25. Процес підстилкоутворення (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

26. Гумусово-акумулятивний процес (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

27. Процес торфоутворення та його наслідки (передумови виникнення, 

характер та механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

28. Метаморфічні елементарні ґрунтові процеси. 

29. Ґрунтові мікро- і мезопроцеси. 

30. Чинники і процеси ґрунтоутворення. 

31. Механізм процесу сіалітизації (оглинення) ґрунту. 

32. Чинники і умови формування глейового процесу. 

33. Діагностика педотурбаційних процесів (за зразками ґрунтових монолітів). 

34. Механізм процесу ілітизації ґрунту. 



35. Явище супердисперсності в ґрунтах. 

36. Діагностика карбонатно-ілювіального процесу (за зразками ґрунтових 

монолітів). 

37. Суть і механізми процесу остепніння ґрунту. 

38. Послідовність процесів гуміфікації в ґрунтах. 

39. Діагностика процесу оструктурення ґрунту (за зразками ґрунтових 

монолітів). 

40. Механізм процесу самомульчування ґрунту. 

41. Розклад-мінералізація при ґрунтоутворенні. 

42. Діагностика солонцево-ілювіального процесу (за зразками ґрунтових 

монолітів). 

43. Механізм кріотурбаційних процесів. 

44. Розклад-гуміфікація при ґрунтоутворенні. 

45. Механізм біотурбаційних процесів. 

46. Явище сульфатредукції та його вплив на ґрунтові процеси. 

47. Діагностика глейового процесу (за зразками ґрунтових монолітів). 

48. Механізм процесу вітровальної педотурбації. 

49. Кислотний гідроліз мінералів при ґрунтоутворенні. 

50. Діагностика підзолистого процесу (за зразками ґрунтових монолітів). 

51. Механізм процесу вертисолізації (гільгаїутворення). 

52. Лужний гідроліз мінералів при ґрунтоутворенні. 

53. Діагностика процесу вилуговування (за зразками ґрунтових монолітів). 

54. Підзолисто-ілювіальний процес (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

55. Механізми агротурбаційних процесів. 

56. Діагностичні ознаки процесу прогресивного засолення. 

57. Діагностика процесу лесиважу (за зразками ґрунтових монолітів). 

58. Карбонатно-ілювіальний процес (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

59. Механізм ерозійних процесів. 

60. Діагностичні ознаки процесу прогресивного розсолення. 

61. Діагностика процесу осолодіння (за зразками ґрунтових монолітів). 

62. Механізм дефляційних процесів. 

63. Основні групи конкрецій при латеритизації. 

64. Діагностика глинисто-ілювіального процесу (за зразками ґрунтових 

монолітів). 

65. Процес вилуговування (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

66. Механізм процесів стягування і поховання ґрунту. 

67. Послідовність розкладу білкових сполук у ґрунті. 

68. Діагностика солонцево-ілювіального процесу (за зразками ґрунтових 

монолітів). 

69. Лесиваж (мулемеризація) (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

70. Механізм процесу кіркоутворення. 

71. Послідовність розкладу вуглеводнів у ґрунті. 

72. Діагностика солончакового процесу (за зразками ґрунтових монолітів). 

73. Підзолистий процес (опідзолення) (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

74. Механізм процесу такироутворення. 

75. Швидкість гуміфікації рослинних залишків у ґрунті. 

76. Діагностика процесу олучніння (за зразками ґрунтових монолітів). 

77. Процес монтморилонітизації ґрунту (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

78. Явище мраморизації ґрунту. 

79. Переміщення колоїдних і мулистих часток у ґрунті. 

80. Діагностика процесу закарбоначення (за зразками ґрунтових монолітів). 

81. Процес фералітизації (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 



82. Механізм елювіально-глейового процесу (феролізу). 

83. Основні агенти підзолистого процесу. 

84. Діагностика дернового процесу (за зразками ґрунтових монолітів). 

85. Процес злитизації (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

86. Механізм процесів відбілювання і сегрегації в ґрунті. 

87. Передумови розвитку підзолистого процесу. 

88. Діагностика процесу торфоутворення (за зразками ґрунтових монолітів). 

89. Процес оструктурення ґрунту (передумови виникнення, характер та 

механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

90. Явища псевдоопідзолення і псевдооглення ґрунтів. 

91. Механізми відновлення полівалентних металів при глеєутворенні. 

92. Діагностика процесу злитизації (за зразками ґрунтових монолітів). 

93. Глейовий процес (передумови виникнення, характер та механізм розвитку, 

форми прояву та наслідки). 

94. Особливості дернового процесу ґрунтоутворення. 

95. Причини консервації органічної речовини у формі торфу. 

96. Діагностика процесу латеритизації (за зразками ґрунтових монолітів). 

97. Процеси озалізнення, ферритизації та ферсіалітизації (передумови 

виникнення, характер та механізм розвитку, форми прояву та наслідки). 

98. Особливості процесів олучніння ґрунту та кольматаж. 

99. Механізм виникнення холодного забарвлення при глеєутворенні. 

100. Діагностика процесу ілітизації (за зразками ґрунтових монолітів). 

101. Підзолистий процес (передумови виникнення, характер та механізм 

розвитку, форми прояву та наслідки). 

102. Основні ланки гумусово-акумулятивного процесу. 

103. Методи діагностики ґрунтових процесів. 

104. Діагностика процесу вилуговування (за зразками ґрунтових монолітів). 
 

Тестові завдання до модулів подані окремим додатком П 

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

 



1
Схема курсу "Елементарні ґрунтові процеси" 

 

Тиж. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяль- 

ності 

Література 

Зав- 

дання, 

год 

Термін 

вико-

нання 

1 Ґрунтотворний процес Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2 - 

2 Біогенно-акумулятивні 

ЕҐП: торфоутворення, 

підстилкоутворення, 

дерновий процес 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 

3 Гумусово-акумулятивний 

процес: процеси розкладу-

мінералізації і процес 

гуміфікації біомаси 

Лекція 1. Синкевич З.А. Современные процессы в 

черноземах Молдавии. – Кишинев: 

“Штиница”, 1989. – 214 с. 

2. Туев Н.А. Микробиологические процессы 

гумусообразования. – М.: Агропромиздат, 

1989. – 239 с. 

2 - 

4 Гідрогенно-акумулятивні 

ЕҐП ксероморфних фаз 

педоґнезу: засолення, 

загіпсування, 

закарбоначення, 

такироутворення 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Ковда В.А., Самойлова Е.М. Почвенные 

процессы в аридных областях. - М, 1974. 

2 - 

5 Гідрогенно–акумулятивні 

ЕҐП теплих плювіальних 

фаз педогенезу: 

озалізнення, зрудніння, 

плінтифікація, олучніння, 

замулення, латеритизація 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / 

Коллектив авторов под ред М.С. Самойловой, 

В.Д. Тонконогова. – М.: Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 

6 Ілювіально-акумулятивні 

ЕҐП: Al-Fe-гумусово-

ілювіальний, гумусово-

ілювіальний, глинисто-

ілювіальний, підзолисто-

ілювіальний, карбонатно-

ілювіальний, солонцевий 

процеси 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / 

Коллектив авторов под ред М.С. Самойловой, 

В.Д. Тонконогова. – М.: Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 

7 Елювіальні ЕҐП: 

Вилуговування. 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 

8 Лесиваж (мулемеризація, 

обезмулення) 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 

9  Підзолистий процес Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 



10 Метаморфічні ЕҐП: 

оглинення, сіалітизація, 

монтморилонітизація, 

ілітизація, фералітизація 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Роде А.А. Генезис почв и современные 

процессы почвообразования.-М:Наука,1984. 

2 - 

11 Глейовий процес Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Зайдельман Ф.Р. Процесс глееобразования и 

его роль в формировании почв. – М.: 

Издательство МГУ, 1998. – 316 с. 

2  

12 Педотурбаційні та 

деструктивні ЕҐП: 

гільгаїутворення, фітотур- 

баційні, зоотурбаційні, 

вертисолізація, ерозія, 

дефляція, поховання, 

стягування грунту 

Лекція 1. Почвообразовательные процессы / Коллек- 

тив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. 

Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева, 2006. – 510 с. 

2. Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. 

Почвозащитное земледелие. – К.: Урожай, 

1988. – 256 с. 

2  

1 Морфологічна діагностика 

біогенно-акумулятивних 

процесів: торфоутворення, 

підстилко утворення, дер- 

новий процес, перегнійно-

акумулятивний процес 

Лаборато

рні 

заняття 

1. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і 

практикум: навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 203 с. 

2. Ґрунтові моноліти  

2 

К
ін

е
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ь
  

за
н

я
тт

я
 

2 Морфологічна діагностика 

гідрогенно-акумулятивних 

процесів: засолення, 

закарбоначення, 

загіпсування 

Лаборато

рні 

заняття 

1. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і 

практикум: навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 203 с. 

2. Ґрунтові моноліти 

2 

К
ін

е
ц

ь
  

за
н

я
тт

я
 

3 Морфологічна діагностика 

ілювіально-акумулятив- 

них процесів: підзолисто-

ілювіальний, карбонатно-

ілювіальний, солонцево-

ілювіальний 

Лабора

торні 

заняття 

1. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і 

практикум: навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 203 с. 

2. Ґрунтові моноліти 

2 

К
ін

е
ц

ь
  

за
н

я
тт

я
 

4 Морфологічна діагностика 

процесів вилуговування і 

лесиважу. Генетичний 

аналіз профілю дерново-

підзолистих, сірих лісових 

ґрунтів і чорноземів за 

зразками ґрунтових моно-

літів і аналітичними 

даними. 

Лабора

торні 

заняття 

1. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і 

практикум: навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 203 с. 

2. Ґрунтові моноліти 2 
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я
 

5 Морфологічна діагностика 

глейового процесу: Гене- 

тичний аналіз профілю різ- 

ною мірою оглеєних 

грунтів 

Лабора

торні 

заняття 

1. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і 

практикум: навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 203 с. 

2. Ґрунтові моноліти 

2 
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ь
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н
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тт

я
 

6 Морфологічна діагностика 

педотурбаційних і 

деструктивних ЕҐП: 

Польова діагностика фіто- 

турбаційних, зоотурба- 

ційних процесів, ерозії, 

дефляції, поховання і 

стягування ґрунту. 
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2. Ґрунтові моноліти 
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Розподіл балів, що присвоюються студентам
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Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 М1 П1–3 Σ М2 П4–6 Σ 

13 4 х 3 25 13 4х 3 25 

П3-6, …П7-12 – теми практичних робіт 

 

 


