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Назва курсу Класифікація ґрунтів і типізація земель 

Адреса викла-

дання курсу 

Львівський  національний  університет  імені  Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет 

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

10 Природничі науки 

103 Науки про Землю  

Ґрунтознавство і експертна оцінка земель 

Викладач 

курсу 

Іванюк Галина Станіславівна – кандидат географічних наук, доцент  

Контактна 

інформація 

викладача 

e-mail:  halyna.ivanyuk@lnu.edu.ua   

вул. Дорошенка, 41, кім. 100 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій і практичних занять, або за 

попередньою домовленістю. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/department/kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafiji-gruntiv  

Інформація про 

курс 

Навчальний курс «Класифікація ґрунтів і типізація земель» є нормативною дисципліною 

для галузі знань 10 – Природничі науки зі спеціальності 103 Науки про Землю для ОПП 

«Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» бакалавра, яка викладається у 7 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам теоретичні знання щодо основних 
понять класифікації ґрунтів, Класифікації ґрунтів України, а також найвідоміших 

міжнародних класифікацій (“Soil Taxonomy”, WRB); навчити корелювати українські назви 

ґрунтів з міжнародними класифікаційними системами; ознайомити з питаннями типізації 
земель, навчити класифікувати орні землі за придатністю до вирощування певних 

сільськогосподарських культур. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  

1) Поняття класифікації ґрунтів. Класифікація ґрунтів України та міжнародні 
класифікації ґрунтів. 

2) Кореляція ґрунтових класифікацій. Типізація земель. 

Коротка 

анотація курсу 

Курс узагальнює отримані раніше професійні знання, дає змогу використовувати 

вітчизняний і світовий досвід у діагностиці та дослідженні ґрунтів, отримати знання для 
фахової комунікації з ґрунтознавцями інших країн. 

 Студенти отримають уявлення про класифікацію, систематику, таксономію ґрунтів, 

принципи діагностики, історію розвитку різних класифікаційних систем ґрунтів, схему 
будови і основні таксони сучасних світових, а також вітчизняної класифікацій; опанують 

навики кореляції ґрунтів, ознайомляться з підходами до типізації земель в Україні та 

інших країнах світу. 
У лекційному курсі розглядаються класифікаційні системи ґрунтів України , 

США, а також Світова реферативна база ґрунтових ресурсів; студенти вивчають основи 

проведення ландшафтно-екологічної типізації земель, основні положення ландшафтного 

аналізу території, здійснюють аналіз механізму формування адаптивно-ландшафтних 
систем землеробства. Теоретичні основи класифікації різних груп ґрунтів, агроекологічної 

типології і класифікації земель, принципи групування агроекологічних типів земель, 

можливості їх прикладного застосування опрацьовуються студентами на практичних заняттях. 

Мета та цілі 

курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни “Класифікація ґрунтів і типізація 

земель” є ознайомлення студентів з основними проблемами класифікації і діагностики 

ґрунтів в Україні і світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць у 

різних наукових школах; опанування навиками кореляції ґрунтів, а також класифікації 
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орних земель за придатністю до вирощування  певних сільськогосподарських культур.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
 ознайомлення студентів з основними поняттями класифікації; видами, принципами та 

проблемами класифікацій; 

 історичний огляд розвитку класифікацій ґрунтів в Україні та світі; 

 вивчення принципів побудови та діагностики деяких світових і національних 
класифікацій; 

 оволодіння навиками визначення класифікаційного положення певного ґрунту в 

сучасних ґрунтових класифікаціях; 
 ознайомлення з територіальними одиницями природно-сільськогосподарського 

районування; 

 вивчення поняття агроекологічної типології і класифікації земель. 
  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Методичне забезпечення 

1. Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. 334 с. 

Базова 

2. Безуглова О. С. Классификация почв: учебное пособие. Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009. 128 с. 

3. Боул С., Хоул Ф, Мак-Крекен Р. Генезис и классификация почв. М.: Прогресс, 1977. С. 211–265. 

4. Добровольский Г. В., Трофимов С. Я. Систематика и классификация почв (история и 

современное состояние). М.: Изд-во МГУ, 1996. 80 с. 

5. Добряк Д.С., Канаш О.П. Класифікація та екологічне використання сільськогосподарських 

земель. К. 2001. 

6. Кирюшин В. И. Агроэкологическая классификация земель как основа формирования систем 

земледелия // Почвоведение, 1997. №1. 
7. Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель: учебное пособие. 

Санкт-Петербург – Москва – Краснодар: Лань, 2011. 283 с. 

8. Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с. 

9. Ландшафтно-сельскохозяйственная типизация территории/ Под ред. А.Н. Каштанова, Л.Л. 

Шишова. М.: Россельхозакадемия, 1997. 59 с. 

10. Медведєв В.В. Досвід застосування класифікаційної системи ФАО до ґрунтового покриву 

України // Вісник аграрної науки. Січень, 1999. С. 11–17. 

11. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України / За ред. М. І. 

Полупана. К.: Аграрна наука, 2005. С. 281–285. 

12. Почвенная номенклатура и корреляция / Составитель Красильников П.В.  // Петрозаводск: 

Карельский научный центр РАН, 1999. 435 с. 
13. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, 

классификация и генетико-производственные аспекты / Под. ред. М.И. Полупана. Киев: 

Урожай, 1988. 296 с. 

14. Keys to Soil Taxonomy. Eleventh Edition. USDA/NRCS. Washington, 2010. 346 p.  

15. Revised Legend of the FAO-UNESCO Soil Map of the World (Provisional edition of the final text)/ 

World Soil Resourses Report 60. FAO/UNESCO/ISRIC. Rome, 1988. 109 p.  

16. Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys/ Second 

Edition. USDA/NRCS. Washington, 1999. 870 p.  

Допоміжна 
17. Іванюк Г.С. Порівняльна характеристика ґрунтів з горизонтом mollic // Ґенеза, географія та 

екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 67–72. 

18. Іванюк Г. С. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB): від створення до сьогодення 
// Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2016.  

Т. 21, Вип. 1.  С. 78-84. 

19. Іванюк Галина. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах // Вісник Львівського ун-

ту. Серія географічна. Вип. 51. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 120–134. 

20. Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB. // Вісник Львівського 

ун-ту. Серія географічна. Вип. 41. Львів, 2013. С. 153–160. 

21. Канівець В. І. Рецензія на книгу „Класифікація ґрунтів України”. // Агрохімія і ґрунтознавство. 

Xарків, 2007. №67. С. 142–146. 
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22. Папіш І.Я. Історія розвитку класифікаційної проблеми в ґрунтознавстві. // Вісник ЛНУ імені 

Івана Франка. Серія географічна. Львів, 2004. Вип. 30. С. 224–228. 

23. Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / [Папіш І.Я., Іванюк Г.С., Позняк 

С.П., Кіт М.Г.]. // Ґрунтознавство. Т. 9, №3–4(13). Київ – Дніпропетровськ, 2008. С. 33–40. 

24. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. Ч. 1. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. С. 255–263. 

25. Полевой определитель почв / Под ред Н.И. Полупана и др. К.: Урожай, 1981. 320 с.  

26. Польчина С. М. Кореляція номенклатури природних ґрунтів України та FAO/WRB. // Наук. 

вісник Чернівецького ун-ту. 2005. Вип. 252: Біологія. С. 214–220. 
27. Польчина С. М. Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України. // 

Ґрунтознавство, 2008. Т. 9, № 3–4. С. 161–164. 

28. Природа УССР. Почвы / [Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголєв, Д.И. Ковалишин, Л.Я. Новаковский и 

др.] К.: Наукова думка, 1986. С. 40–44. 

29. Рожков В.А. Классиология и классификация почв. // Почвоведение, 2012. № 3. С. 259–269. 

30. Соколов И. А. Базовая субстантивно-генетическая классификация почв // Почвоведение, 1991, №3. 

31. Тихоненко Д. Г. Методологічні засади класифікації ґрунтів України // Вісник Чернів. ун-ту, 

сер. „Біологія”. Чернівці: Рута, 2005. Вип. 251. С. 40–49. 

32. Guidelines for soil description. 4th edition. FAO. Rome, 2006. 97 pp. 

 

15. Інформаційні ресурси 
33. Герасимова М. И., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И. Возможности и ограничения корреляции 

почвенных классификаций. (Інтернет-ресурс: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/aig/2009_69/pdf/3n.pdf) 

34. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming 

soils and creating legends for soil maps / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. 

181 р. (Інтернет-ресурс: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf). 

35. World reference base for soil resources 2014 International soil classification system for naming soils 

and creating legends for soil maps. Update 2015 / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, 

Rome, 2015 (Інтернет-ресурс : http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf). 

Тривалість 

курсу 
90 год. 

Обсяг курсу 24 год. аудиторних занять (з них 12 год. лекцій, 12 год. семінарських занять) і 66 год. 

самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК2. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово. 

ЗК4. Здатність навчатися, самонавчатися та освоювати нові області в галузі 

ґрунтознавства та інтегрувати їх у вже наявні. 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК3. Здатність ідентифікувати та класифікувати ґрунти, їх властивості та притаманні 

їм процеси. 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. Узагальнювати, аналізувати та застосовувати знання в області наук про Землю. 

ПРН3. Аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості 

ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та охорони ґрунтів. 
ПРН7. Проводити огляд та пошук інформації в спеціалізований літературі, 

використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси. 

ПРН16. Порівняти різні класифікаційні системи ґрунтів; віднайти положення ґрунту в 

класифікаційних системах різних країн, корелювати назви ґрунтів та аргументувати 
виділення агроекологічних типів земель. 

ПРН17. Аналізувати підходи до виділення і діагностики таксономічних одиниць 

ґрунтів у різних наукових школах. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/aig/2009_69/pdf/3n.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf
http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf
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 історію розвитку класифікації ґрунтів; 

 принципи побудови класифікаційних систем, діагностики;  
 схему будови сучасних світових класифікацій ґрунтів. 

 територіальні одиниці природно-сільськогосподарського районування; 

 поняття агроекологічної типології і класифікації земель. 

вміти:  
 застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики таксономічної 

приналежності конкретних ґрунтів у різних класифікаційних схемах;  

 корелювати назви ґрунтів національних класифікаційних схем зі Світовою 
реферативною базою ґрунтових ресурсів. 

 класифікувати орні землі за придатністю до вирощування певних 

сільськогосподарських культур. 

Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): когнітивна 

гнучкість, професійна самопрезентація, критичне мислення, формування та відстоювання 

власної думки. 

Ключові слова Класифікація, діагностика, ґрунт, кореляція, типізація земель. 

Формат курсу Очний  

Підсумковий 

контроль, 

форма 

іспит, письмовий. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з ґрунтознавства, морфології 

ґрунтів, фізики ґрунтів, хімії ґрунтів та ін. дисциплін. 

Навчальні ме-

тоди та техні-

ки, які будуть 

викорис-

товуватися під 

час викладання 

курсу 

Лекції з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, опора 

на життєвий досвід).  
Практичні роботи – виконання індивідуальних завдань. Дискусія під час обговорення 

проблемних питань. Методи аналізу і синтезу. Методи стимулювання інтересу до 

навчання. 
Самостійна робота – поглиблене вивчення тем курсу, виконання практичних робіт, 

підготовка до модульного письмового опитування, іспиту. 

Необхідне 

обладнання 
Ноутбук, мультимедійний проектор. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням:  

• практичні роботи: максимальна кількість балів__30___ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20____ 
• іспит: максимальна кількість балів_50___ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100___ 

Академічна доброчесність: Списування, втручання в роботу інших студентів – приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Усі пропущені практичні заняття необхідно 
виконати. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх 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 на модульному письмовому 

опитуванні, захисті практичних робіт і бали, отримані на іспиті. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях; недопустимість пропусків і запізнень на заняття; 
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користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування,  несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання на 

модулі 

Модуль 1 

1. Пояснити терміни «таксономія», «діагностика», «номенклатура» «систематика 
ґрунтів»  

2. Основні завдання класифікації ґрунтів. 

3. Принципи класифікації ґрунтів. 
4. Проблеми класифікації ґрунтів. 

5. Типи природничо-наукових класифікацій. 

6. Історія розвитку класифікації ґрунтів. 

7. Основні напрямки та періоди класифікації ґрунтів  
8. Історія розвитку ґрунтових класифікацій в Україні. 

9. Класифікація і діагностика ґрунтів СРСР (1977). Основні принципи. 

10. Таксономічні одиниці класифікації ґрунтів СРСР, 1977. 
11. Класифікація ґрунтів України (2005). 

12. Проблема створення міжнародної класифікації ґрунтів. 

13. Класифікація ґрунтів США: Keys to Soil Taxonomy. 
14. Історія створення та основні положення „Soil Taxonomy”. 

15. Генетичні та діагностичні горизонти в „Soil Taxonomy”. 

16. Структура системи „Soil Taxonomy”. 

17.  Властивості та діагностичні ознаки порядків в „Soil Taxonomy”. 
18. Номенклатура „Soil Taxonomy”. Значення американської класифікації. 

Модуль 2 
1. Карта ґрунтів світу ФАО-ЮНЕСКО. 
2. Міжнародна реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB, 2006). 

3. Загальні принципи побудови, структура, номенклатура WRB. 

4. Характеристика реферативних ґрунтових груп WRB. 

5. Діагностичні горизонти, властивості та матеріали у WRB. 
6. Походження світової реферативної бази ґрунтових ресурсів. Головні принципи WRB. 

7. Принципи та використання кваліфікаторів у WRB. 

8. Проблема кореляції ґрунтових класифікацій. 
9. Мета, завдання і основні принципи типізації території. 

10. Адаптивно-ландшафтні системи землеробства. 

11. Ландшафтний підхід до типізації земель. 
12. Типологія і ландшафтно-екологічна класифікація земель (за В.І. Кірюшиним). 

13. Одиниці ландшафтно-екологічної класифікації земель(за В.І. Кірюшиним). 

14. Територіальні одиниці природно-сільськогосподарського районування. 

15. Структура класифікаційних таблиць для визначення підкласів придатності ґрунтів під 
сільськогосподарські культури. Характеристика підкласів придатності ґрунтів для 

вирощування сільськогосподарських культур. 

16. Класифікація орних земель за придатністю ґрунтів до вирощування 
сільськогосподарських культур. 

17. Виділення зон вирощування культур – початковий етап класифікації орних земель за 

придатністю ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур. 
18. Необхідність екологобезпечного використання сільськогосподарських земель. 

19. Основні етапи проведення класифікації орних земель. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 
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Схема курсу  
Т

и
ж

-

д
ен

ь
 

Тема, план, короткі тези 
Форма 

діяльності 
(заняття) 

Література 
(нумерація 

джерел) 

К
-т

ь
 

го
д

. 

1-2 Тема 1. Поняття класифікації та діагностики ґрунтів.  Лекція 1-3, 12, 29, 30 2 

3 
Тема 2. Історія розвитку класифікаційних досліджень у 

ґрунтознавстві. 
Лекція 

1, 2, 4, 13, 22, 23, 

27, 31 
1 

4 Тема 3. Класифікація і діагностика ґрунтів СРСР. Лекція 1, 2, 8 1 

5 
Тема 4. Генетична еколого-субстантивна класифікація ґрунтів 
України. 

Лекція 
1, 11, 21 

 
1 

6 Тема 5. Класифікація ґрунтів США („Soil Taxonomy”). Лекція 1, 3, 14, 16 1 

 Написання модуля 1    

7 Тема 6. Карта ґрунтів світу ФАО-ЮНЕСКО. Лекція 1, 3, 15, 32 1 

8-9 Тема 7. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB). Лекція 1, 17, 18, 34, 35 2 

10 
Тема 8. Кореляція ґрунтових класифікацій. 

Лекція 
1, 10, 12, 19, 20, 

26, 33 
1 

11 
Тема 9. Адаптивно-ландшафтні системи землеробства. Еколого-

безпечне землекористування. 
Лекція 5-7, 9 1 

12 

Тема 10. Агроекологічна типологія і класифікація земель. Класи-

фікація орних земель за придатністю ґрунтів до вирощування  
певних с/г культур. 

Лекція 5-7, 9 1 

 Написання модуля 2    

1-2 
Класифікація і діагностика ґрунтів підзолистого та буроземного 

типів ґрунтотворення. 
Пр/р 

1, 3, 13, 24, 25, 

28 
2 

3-4 
Класифікація і діагностика ґрунтів дернового та чорноземного 

типів ґрунтотворення. 
Пр/р 

1, 3, 13, 24, 25, 

28 
2 

5-6 
Характеристика «Soil Taxonomy». Кореляція назви досліджуваних 

ґрунтів з „Soil Taxonomy”. 
Пр/р 1, 12, 14, 16 2 

7-8 Кореляція назви досліджуваних ґрунтів з WRB. Пр/р 
1, 10, 12,19, 20, 

26, 33-35 
2 

9-

12 
Визначення підкласів придатності ґрунтів під с/г культури. Пр/р 5-7, 9 4 

1-2 
Поняття класифікації та діагностики ґрунтів. Типи природничо-

наукових класифікацій. 
С/р 1-3, 12, 29, 30 5 

3 
Історія розвитку класифікаційних досліджень у ґрунтознавстві. 

Розвиток класифікаційної проблеми ґрунтів в Україні.  
С/р 

1, 2, 4, 13, 22, 23, 

27, 31 
5 

4 Класифікація і діагностика ґрунтів СРСР.  С/р 1, 2, 8 5 

5 Критичний огляд класифікації ґрунтів України 2005 р. С/р 1, 11, 21 5 

6 
Американська класифікація ґрунтів (Soil Тахоnоmy). 

Характеристика основних таксономічних одиниць. 
С/р 1, 3, 14, 16 10 

7 

Карта ґрунтів світу ФАО-ЮНЕСКО. Світова реферативна база 

ґрунтових ресурсів (WRВ, 2006). Детальна характеристика 
реферативних груп. 

С/р 
1, 3, 15, 17, 18, 

32, 34, 35, 
10 

8 

Кореляція національної класифікації ґрунтів і WRВ. 

Ознайомлення з різними кореляційними таблицями та 

критичними зауваженнями щодо можливості проведення 
кореляції. 

С/р 
1, 10, 12, 19, 20, 

26, 33 
10 

9-

10 

Адаптивно-ландшафтні системи землеробства. Екологобезпечне 

землекористування. 
С/р 5-7, 9 8 

11-

12 

Агроекологічна типологія і класифікація земель. Класифікація 
орних земель за придатністю ґрунтів до вирощування  певних с/г 

культур. 

С/р 5-7, 9 8 

 


