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Назва курсу Фізика ґрунтів 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

географічний факультет, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет,  

кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

10 Природнича наука 

106 Географія 

Грунтознавство та управління земельними ресурсами 

Викладачі курсу Гаськевич Володимир Георгійович, доктор географічних 

наук, професор 

Контактна 

інформація 

викладачів 

тел. 067-26-49-038       

e-mail: haskevich_vg@ukr.net  

м. Львів, вул. Дорошенка, 41, географічний факультет, 3 

поверх, каб. 108 

Консультації по 

курсу відбуваються 

в день проведення семінарських занять або за 

домовленістю.  

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Контактна інфор- 

мація викладачів 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і 

географії ґрунтів 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/department/kafedra-

gruntoznavstva-i-heohrafiji-gruntiv   

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання, 

необхідні та обов’язкові знання для вивчення курсу “Фізика 

ґрунтів”. В курсі представлено огляд наукових концепцій з “Фізики 

ґрунтів”, їхнє прикладне значення для виробництва, сільського 

господарства, характеризуються основні фази ґрунту, методики 

виконання лабораторно-аналітичних досліджень з фізичних 

властивостей грунтів.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізика ґрунтів» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 106 Географія для освітньої програми “Бакалавр”, яка 

викладається в 7 семестрі в обсязі 3 кредитів. 

Мета і цілі курсу Метою дисципліни курсу «Фізика ґрунтів» є 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. джерел з проблематики досліджень, оволодіння методами 

лабораторно-аналітичних, картографічних і комп’ютерних 

технологій, проведення польових досліджень. 

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;  
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 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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Гаськевич В., Іванюк Г. Лабораторно–аналітичні роботи з ґрунтознавства. 

–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.–96 с.  

2. Гаськевич В., Пшевлоцький М. Практикум з основ сільськогосподарського 

виробництва: Частина 1: Основи агрохімії.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2005.–108 с.  

3. Папіш І.Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч.1. Фізика твердої фази ґрунту. –

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.  

4. Папіш І.Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч.2. Гідрофізика ґрунтів. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–37 с.  

5. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических 

свойств почв и грунтов. – М.: “Высшая школа”, 1973.–400 с.  

6. Растворова О.Г. Физика почв (Практическое руководство).–Л.: Изд–во 

Ленингр. ун–та, 1983.–196 с. 

7. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – 

Харків.: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського, 1998. – 

88с.  

8. Методика суцільного ґрунтово–агрохімічного моніторингу сільсько- 

господарських угідь України / За ред. О.О. Созінова, Б.С. Прістера.–К.: 1994.–163 с.  

9. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, 

М.В. Капштик.–2-ге вид., випр.–К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.  

10. Недвига М.В., Хомчак М.Ю., Осадчий О.С., Бойко Л.Д. Лабораторний і 

польовий практикум з ґрунтознавства.–К.: Агропромвидав України, 1999.–240 с.  

Базова література 

11. 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.  



12. Гаськевич О.В., Позняк С.П. Структура ґрунтового покриву Гологоро–

Кременецького горбогір’я: Монографія.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007.–208 с.  

13. Качинский Н.А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1965. Ч.1.–323 с.  

14. Качинский Н.А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1970. Ч.2.–360 с.  

15. 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.  

16. Медведев В.В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, 

эволюция, география, мониторинг, охрана).–Харьков: Изд. “13 типография”, 

2008.–406 с.  

17. Медведев В.В. Твердость почв.–Харьков: Изд. КП “Городская 

библиотека”, 2009.–152 с.  

18. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные 

результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.  

19. Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Грунти Сокальського пасма і їх агро- 

техногенна трансформація.–Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.  

20. Теории и методы физики почв. Коллективная монография / Под ред. Е.В. 

Шеина и Л.О. Карпачевского. М.: “Гриф и К”, 2007. 616 с.  

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

22. Шеин Е.В., Карпачевский Л.О. Толковый словар по физике почв.–М.: 

ГЕОС, 2003.  

Допоміжна література 

23. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –

К.: Урожай, 1992. –248 с.  

24. Агрокліматичні довідники по областях України.–К.: Держсільгоспвидав 

УРСР, 1959 

25. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохо- 

зяйственных культур / Под ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997.–162с.  

26. Андрущенко Г.О. Ґрунти Західних областей УРСР.–Львів–Дубляни: Вид–

во “Вільна Україна”, 1970.–Ч.1.–184 с.  

27. Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К. Крупского, Н.И. Полупана.–

К.: Урожай, 1979.–160 с.  

28. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР.–М.: 

Изд–во ГУГК, 1978.–184 с.  

29. Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. 

Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.  

30. Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і 

ґрунтознавство, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство, “Вісник аграрної науки ”, 

вісниках і наукових записках вузів.–Бібліотека, Інтернет.  

Обсяг курсу 24 години аудиторних занять, з них 12 годин лекцій та 12 год 

лабораторних занять, 66 год самостійної роботи (денна форма) 

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

лабораторних занять  і 72 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу 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. 

Skill softs (напрофесійні навички): 

- вміння працювати в команді, доводити свої думки, 

переконувати. 

- в роботі використовувати структурний підхід, розподіляючи 

час на виконання 

- доводити роботу до кінця, консультуватись у викладача та 

одногрупників для знаходження спільного рішення 

- застосовувати знання в будівницві дамб проти повенів  

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

екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при 

вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.  

ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання 

ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи 

збалансованого використання ґрунтового покриву.  

ПРН 12. Проводити комплексні і прикладні суспільно-географічні 

дослідження на основі сучасної методології, у тім числі з 

використанням статистичних та математичних методів 

Ключові слова ґрунт, фізичні властивості гранулометричний склад,загальні фізичні 

властивості,фізико-механіч ні властивостірідка фаза,практичне 

Фізики ґрунтів.  

Формат курсу Очний, заочний, дистанційний 

Тема Схема курсу* 

Питання модулів, 

іспитів 

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.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, за результатами опитування на іспиті, 

модулів, лабораторних робіт, тестів, відвідування занять 

Пререквізити При вивченні курсу “Фізика ґрунтів”студенти потребують базових 

знань з фізичних, хімічних, аграрних, інженерних дисциплін, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату з ґрунтознавства, 

фізики грунтів 

Навчальні методи 

та техніка, які 

будуть використані 

при навчанні 

До лекції – презентація, дискусія, опора на життєвий досвід, 

інформативний метод, проблемно-пошуковий метод. 

До лабораторної роботи – інструктаж техніки безпеки, вправи, 

наочні методи, демонстраційні методи, самостійні спостереження, 

розрахункові і статистичні методи. 

Необхідне 

обладнання 

Форма семестрового контролю – іспит. Оцінювання проводиться за 

100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням: виконання лабораторних робіт, модулі 1-2 – 50% 



семестрової оцінки інші 50% балів за відповіді на питання 

екзаменаційних білетів, тестові завдання в системі  Moodle, 

Microsoft Teams. 

Поточний контроль – усна і письмова перевірка лабораторних робіт. 

Проміжний модульний контроль – описові завдання. 

Підсумковий контроль - іспит 

Критерії 

оцінювання для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності, інше 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їхнвмивласними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

недопустимі, але не обмежують, приклади можливої академічної 

доброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу. Лабораторні роботи 

обов’язково. студенти мають інформувати викладача про 

неможливість. відвідати заняття через поважну причину. Пропущені 

лабораторні заняття відпрацьовують згідно графіку, затвердженому 

завідувачем кафедри. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання лабораторних 

занять, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, при можливості, буде надана викладачем виключно в 

наукових цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 

студентами впродовж лабораторних занять. Опитуванн під час 

аудиторних занять При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час занять; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Опитування Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу не 

передбачається.  

  



Схема курсу «Фізика грунтів» 
Тема Форма 

діяльності 

Література Завдання, 

год 

денна заочна 

Предмет, зміст, методи, завдання і сфери 

практичного застосування фізики ґрунтів. 

Особливості ґрунту як природного тіла. Основні 

фази ґрунту. Молекулярно–іонний рівень і 

поверхневі явища в ґрунтах. Взаємодія фаз з 

поверхнями твердої фази. 

Лекція 5, 22, 13, 14, 20-

22 

2 2 

Елементарні частинки ґрунту, їх генеза, мінера- 

логічний і хімічний склад, фізичні і фізико–

хімічні властивості. Класифікація елементарних 

ґрунтових частинок. Шкали класифікації елемен- 

тарних ґрунтових части-нок. Гранулометричний 

склад ґрунту. Класифікація ґрунтів за 

гранулометричним складом. 

Лекція  13, 14, 20-22,  2 2 

Умови і механізми зв’язування та агрегації 

елементарних ґрунтових частинок. Мікро- 

агрегатний склад ґрунту. Гранулометричний і 

мікроагрегатний аналізи. Методи визначен- 

ня вмісту фракцій елементарних ґрунтових 

частинок. Способи представлення і оцінки 

результатів 

Лекція  1-11, 13-14, 20-21 2  

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. 

Лекція  1-10, 16, 13-14, 

20-21,  

2 2 

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. 

Агрономічно–цінна структура ґрунту. Вплив 

структури ґрунту на його режими, властивості і 

родючість. Шляхи збереження і покращення 

агрономічно цінної структури ґрунту 

Лекція  11-16, 19, 20-21, 

23 

2 2 

Гідрофізика ґрунтів. Форми і властивості ґрун- 

тової вологи. Енергетичний стан води в ґрунті. Рух 

води в ґрунті, водопроникність і фільтрація.  

Повітря ґрунту, його склад і властивості. 

Повітроємність і повітропроникність ґрунтів. 

Газообмін між ґрунтом і атмосферою. Повіт- 

ряний режим ґрунту і шляхи його регулювання. 

Теплофізика ґрунтів. Тепловий баланс і тепловий 

режим ґрунтів. Електрофізика ґрунтів. Електро- 

провідність ґрунтів і методи її визначення. 

Магнетизм ґрунтів. Радіоактивність ґрунтів. 

Природна і штучна радіоактивність ґрунтів. 

Лекція  5-9, 13-14,20-21, 

25-29 

2 2 



Фізичні властивості і меліорація ґрунтів. Фізичні 

властивості і деградація ґрунтів. 

Гранулометричний склад ґрунтів. Підготовка 

ґрунту до аналізу пірофосфатним методом і 

фракціонування гранулометричних елементів. 

Визначення вмісту фракцій ЕГЧ у ґрунті.  

Лабора- 

торна 

робота 

№1 

Практикум з 

фізики ґрунтів. 

Ч.1. Фізика твер- 

дої фази.–Львів: 

Вид. Центр ЛНУ 

імені Івана Фран- 

ка, 2001.–95 с. 

2 2 

Мікроагрегатний склад ґрунтів.  Лабора-

торна 

робота 

№2. 

Практикум з 

фізики ґрунтів. 

Ч.1. Фізика твер- 

дої фази.–Львів: 

Вид. Центр ЛНУ 

імені Івана Фран- 

ка, 2001.–95 с. 

2  

Структурно–агрегатний склад ґрунтів. Сухе і 

мокре просіювання.  
Лабора-

торна 

робота 

№3. 

Практикум з 

фізики ґрунтів. 

Ч.1. Фізика твер- 

дої фази.–Львів: 

Вид. Центр ЛНУ 

імені Івана Фран- 

ка, 2001.–95 с. 

2 2 

Визначення механічної міцності ґрунтових 

агрегатів.  
Лабора-

торна 

робота 

№4. 

1.Вадюнина А.Ф., 

Корчагина З.А. 

Методы исследо- 

вания физических 

свойств почв и 

грунтов.–М.: 

Высш. шк., 1973.–

400 с. 

2  

Фізико–механічні властивості грунтів. 

Визначення механічної міцності ґрунтових 

агрегатів. Пластичність і набухання 

ґрунтів,просідання.  

Лабора-

торна 

робота 

№5. 

Практикум з 

фізики ґрунтів. 

Ч.1. Фізика твер- 

дої фази. – Львів: 

Вид. Центр ЛНУ 

імені Івана Фран- 

ка, 2001.–95 с. 

2 2 

Визначення загальних фізичних властивостей 

ґрунтів. Щільність будови ґрунту (методом 

ріжучого кільця з лабораторії І.М. Літвінова). 

Виїзд у поле.. Водно-фізичні властивості ґрунтів. 

Польова волога. Визначення водопроникності 

ґрунтів методом трубок.  

Лабора-

торна 

робота 

№6 

Практикум з 

фізики ґрунтів. 

Ч.1. Фізика твер- 

дої фази.–Львів: 

Вид. Центр ЛНУ 

імені Івана Фран- 

ка, 2001. – 95 с.  

2.Вадюнина А.Ф., 

Корчагина З.А. 

Методы исследо- 

вания физических 

свойств почв и 

грунтов.–М.: 

Высш. шк., 1973.–

400 с. 

2  
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