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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 “Еволюція  ґрунтів  і  прогнозування”  є  базовим у підготовці  фахівців з

ґрунтознавства та експертної оцінки земель. Він дозволяє отримати поглиблені
знання  студентів  про  історію  розвитку  ландшафтів  і  ґрунтового  покриву
України  в  голоцені,  виявити  закономірності  розвитку  ґрунтів  у  пізньому
Кайнозої,  розробити  прогностичні  моделі  екологобезпечного
землекористування. 
Еволюція  ґрунтів і  прогнозування розвитку ландшафтів у майбутньому – це
фундаментальна  і  актуальна  теоретична  проблема  ґрунтознавства,
землекористування,  екології  довкілля.  Від  її  вирішення  залежить  експертна
оцінка актуальних властивостей ґрунтів (їх реліктове чи сучасне походження),
стан  класифікаційної  проблеми  та  її  розв’язання,  правильна  оцінка
антропогенного  впливу  на  ґрунти  і  довкілля,  експертна  оцінка  і  розробка
середньо-  і  довгострокових  прогнозів  змін  ґрунтів,  структури
землекористування, екологічного стану навколишнього середовища. Вивчення
еволюції  ґрунтів  на різних етапах і  стадіях  голоценового ґрунтоутворення  є
важливим  завданням,  що  стоїть  перед  сучасною  географічною  наукою  і
практикою сільськогосподарського виробництва.
У даний час появляються нові дані, котрі вказують на складне, полігенетичне
походження сучасних ґрунтів, у котрих часто неадекватно відображена історія
їхнього розвитку. Тільки розкривши характер основних етапів ґрунтоутворення
протягом  всього  часу  розвитку  ґрунтів  у  голоцені,  можна  встановити  їхню
ґенезу,  виявити  актуальні  та  успадковані  ознаки  і  властивості  ґрунтового
профілю. Тільки на цій основі можна виконати об’єктивну експертну оцінку
ґрунтів і земель.
Основне  завданні  історичного  ґрунтознавства  і  еволюції  ґрунтів  –  це
об’єктивна  реконструкція  давнього  ґрунтоутворення,  давніх  ґрунтових
покривів  і  давніх  ландшафтів  на  різних  етапах  голоцену,  створення
прогностичної моделі розвитку ґрунтового покриву і умов землекористування
на  недалеку  перспективу.  Донедавна  еволюція  ґрунтів  реконструювалась  за
допомогою  непрямих  методів,  переважно  на  основі  даних  про  будову
ґрунтового профілю і реліктові ознаки в сучасних денних ґрунтах, а також за
палеогеографічними даними. Але, на їхній основі можна реконструювати лише
стадії  ґрунтоутворення,  які  "записані"  в  одному  профілі.  Тому,  у  випадку
розвиваючої  або стираючої еволюції,  ознаки і  властивості  попередніх стадій
ґрунтоутворення  у  профілі  часто  не  зберігаються.  Неясною  залишається  і
послідовність стадій ґрунтоутворення, їхній вік і тривалість.
На  даний  час  для  встановлення  еволюції  ґрунтів  все  частіше  залучають
голоценові  поховані ґрунти.  Вони несуть у собі  значно багатшу інформацію
про еволюцію ґрунтоутворення, так як надійніше захищені від діагенетичного
впливу сучасних  ґрунтотворних  процесів,  ніж  успадковані  ознаки  у  профілі
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теперішніх  експонованих  ґрунтів.  Поховані  ґрунтові  комплекси  збереглись
краще,  оскільки  вони  не  зазнали  активного  впливу  педометаморфічних
процесів у перигляціальних умовах.
На основі аналізу реліктових ознак в сучасних денних ґрунтах, складу і будови
палеогрунтів,  можна  прослідкувати  зміни  умов  і  процесів  ґрунтоутворення;
встановити  яким  чином  зміни  ґрунтоутворення  проявляються  в  еволюції
ґрунтів і у якій мірі результати цієї еволюції зафіксовані у профілі сучасних
ґрунтів; дати порівняльну оцінку еволюції ґрунтів і ґрунтового покриву різних
фізико-географічних зон.
Особливо  актуальними  є  завдання  з  вивчення  особливостей  і  тенденцій
розвитку  антропогенної  еволюції  ґрунтів  у  районах  інтенсивного
меліоративного  впливу  на  педосферу.  Це  дозволить  виявити  негативні
тенденції у розвитку ґрунтового покриву і ландшафтів у майбутньому, а вже на
цій  основі  розробити  дієву  прогностичну  модель  і  систему  заходів  по  їх
стабілізації та нейтралізації.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна “Еволюція ґрунтів і  прогнозування” є однією з циклу дисциплін
професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 Науки про Землю
для освітньої програми “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель” бакалаврів
четвертого  року  навчання,  яка  викладається  у  сьомому  семестрі  в  обсязі  4
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS.

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни “ Еволюція ґрунтів і прогнозування ” є
ознайомлення студентів із значенням і роллю реліктових ознак і властивостей у
профілі  денних  ґрунтів;  аналіз  палеоґрунтів  різних  фаз  голоценового
педогенезу  та  їх  екстраполяція  на  формування  основних  властивостей  і
режимів функціонування сучасних ґрунтів; формування загальних теоретичних
уявлень  про  еволюцію  ґрунтів;  вивчення  палеопедології  голоцену;  оцінка
еволюції  ґрунтоутворення  в  різних  зонально-провінційних  умовах  України;
дослідження  антропогенної  еволюції  ґрунтів;  аналіз  просторово-часових
моделей  розвитку  і  еволюції  ґрунтового  покриву  України  у  майбутньому;
визначення  ролі  природних  і  антропогенних  чинників  у  формуванні
прогностичної моделі еволюції ґрунтів України і світу.
Основним завданням курсу є показати тісний природно-історичний зв'язок між
сучасним ґрунтовим покривом та історією його формування у минулі епохи з
метою  наукового  прогнозування  еволюції  ґрунтового  покриву  в  умовах
прийдешніх  природно-кліматичних  і  антропогенних  змін  ландшафтної
структури. Цілі та завдання курсу реалізуються у наступній послідовності:
- ознайомлення із загальними науково-теоретичними уявленнями про еволюцію
ґрунтів (понятійно-термінологічні основи);
-  наукове  прогнозування  розвитку  ландшафтів  у  майбутньому  за  даними
палеопедології у пізньому Кайнозої;
- вивчення палеопедології голоцену і еволюції ґрунтового покриву України за
похованими ґрунтами;
- вивчення еволюції ґрунтоутворення в різних природно-фаціальних умовах;
- вивчення антропогенної еволюції ґрунтового покриву;
- оцінка різних прогностичних моделей розвитку і еволюції ґрунтів.

Література для
вивчення дисципліни

Базова література:
1.  Александровский  А.Л.  Эволюция  почв  Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2.  Иванов И.В., Демкин В.А., Губин С.В. Вопросы истории развития степных
почв в голоцене. – Пущино, 1978.
3. Естественная и антропогенная эволюция почв / [Сб. науч. трудов]. – Пущино:
НЦБИ АН СССР, 1988. – 180 с.
4. Проблемы эволюции почв / [Мат. IV Всерос. конф]. – Пущино, 1986. 262 с.
5.  Роде  А.А.  Почвообразовательный  процесс  и  эволюция  почв.  –  М.:
Географгиз, 1947.
6. Эволюция и возраст почв [Сб. науч. трудов]. – Пущино, 1988.
7. Таргульян В.О., Александровский А.Л. Эволюция почв в голоцене (пробле-
мы, факты, гипотезы) // История биоценозов СССР в голоцене. Москва, 1976.
8.  Марголина  Н.Я.,  Александровский  А.Л.,  Ильичев  Б.А.  и  др.  Возраст  и



эволюция черноземов. – Москва, 1988.
9.  Сиренко  Н.А.,  Турло  С.И.  Развитие  почв  и  растительности  Украины  в
плиоцене и плейстоцене. – К.: Наукова думка, 1986. – 188 с.
10.  Просторово-часова  кореляція  палеогеографічних  умов  четвертинного
періоду на території України / [За ред. Ж.М. Матвіїшиної]. – К.: Наукова думка,
2010. – 192 с.

Допоміжна література:  
1.  Иванов И.В., Александровский А.Л. Методы изучения эволюции и возраста
почв. – Пущино: НЦБИ АН СССР, 1984.
2.  Ильин  Р.С.  К  вопросу  о  границах  подзолистой  и  лесостепной  зон  //
Почвоведение, 1927, № 3.
3. Маданов П.В. и др. Вопросы палеопочвоведения и эволюции почв Русской
равнины в голоцене. – Казань, 1967.
4.  Дмитрук Ю.Д.,  Матвіїшина Ж.М.,  Слюсарчук І.І.  Ґрунти траянових валів:
еволюційний та еколого-генетичний аналіз. – Чернівці: Рута, 2008. – 228 с.

Тривалість курсу 120 год.
Обсяг курсу 60 годин авдиторних занять (з них 36 годин лекцій і  24 години практичних

занять) та 60 годин самостійної роботи
Очікувані результати

навчання
Після завершення цього курсу студент буде : 
 знати:
-  вік  ґрунтового  покриву  основних  природних  зон  світу  і  періодизацію
голоцену за різними палеогеографічними схемами;
- методи дослідження еволюції ґрунтів;
- основні закономірності розвитку ґрунтів і ландшафтів у голоцені та пізньому
Кайнозої;
- понятійно-термінологічну базу палеогеографії і еволюції ґрунтів голоцену;
- просторово-часові закономірності еволюції ґрунтів України різних природних
зон;
- будову, склад і властивості голоценових похованих ґрунтів України;
- особливості антропогенної еволюції ґрунтів і ґрунтового покриву України і
світу;
-  основні  тенденції  та  прогностичні  моделі  розвитку  і  еволюції  ґрунтового
покриву.
вміти:
- в польових умовах діагностувати поховані ґрунти за їх місцеположенням у
рельєфі,  морфохроматичними  ознаками,  фізичними  і  фізико-хімічними
властивостями;
-  використовувати  морфологічні  і  експериментальні  дані  для  діагностики
реліктових ознак і властивостей ґрунтів;
-  оцінити  реліктові  ґрунтові  властивості  і  реконструювати  давні  ґрунтові
покриви;
-  виявляти  позитивні  і  негативні  ознаки  еволюційного  розвитку  ґрунтів  і
ґрунтового покриву;
-  відрізнити  реліктові  морфологічні  ознаки  ґрунту  від  актуальних,  природні
ознаки і властивості – від набутих антропогенних;
-  скласти  прогностичну  модель  еволюції  ґрунтового  покриву  за  різними
вихідними сценаріями (природними чи антропогенними).

Ключові слова Еволюція  ґрунтів,  вік  ґрунтового  покриву,  верхній  Кайнозой,  голоцен,
реліктові  ознаки,  поховані  ґрунти,  реконструкція  ґрунтових  покривів,
палеогеографія  голоцену,  метод  хронорядів,  прогностичні  моделі  еволюції
ґрунтів, природна і антропогенна еволюція ґрунтів.

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 і схеми курсу2

Підсумковий
контроль, форма

 Залік в кінці семестру проводиться у вигляді тестування або в усній формі,
сумарна  залікова  оцінка  враховує  виконання  практичних  занять/семінарів  і
модульних контрольних робіт

Пререквізити Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  базових  знань  зі  спеціалізованих
дисциплін  (Ґрунтознавство,  Ґрунти  України,  Основи  палеогеографії  і
геоморфології,  Кліматологія,  Картографія  ґрунтів,  Елементарні  ґрунтові
процеси), достатніх для сприйняття категоріального апарату Еволюція ґрунтів і
прогнозування, 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 понятійно-категоріального матеріалу;
-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація.
Практичні заняття: 
- виконання практично-семінарських робіт, обговорення;
-  презентація  результатів  діагностики  різних  реліктових  ознак  і  похованих
ґрунтів з використання мультимедійного забезпечення;
- створення прогностичних моделей еволюції ґрунтів і ґрунтових покривів за
різними сценаріями (природні, антропогенні).

Необхідне обладнання  Вивчення  курсу  потребує  використання  комп’ютерної  техніки  і
мультимедійного обладнання.
Для вивчення курсу достатньо володіти загальновживаними 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 шкалою3. 
Бали нараховуються за таким співвідношенням:
1) практичні / семінари: 30% семестрової оцінки; максимальна к-сть балів 30;
2) поточні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимально 20 балів;
3) підсумковий модуль: 50% оцінки; максимальна к-сть балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Питання до заліку чи
екзамену.

Тестові питання до змістових модулів подані окремим додатком Е

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

Структура навчальної дисципліни1

Назва змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього
у тому числі

Усього
у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Змістовий модуль 1. Палеопедологія верхнього Кайнозою і голоцену

Тема 1. Вступ. Загальні уявле-
ння  про  еволюцію  ґрунтів  і
прогнозування:  об’єкт,  пред-
мет, цілі та завдання еволюції
ґрунтів

5 2 3

Тема 2. Основні методи дослі-
дження голоценових ґрунтів

5 2 3

Тема  3.  Загальні  закономір-
ності  розвитку  ґрунтів  у
пізньому Кайнозої.

5 2 3

Тема 4. Понятійно-терміноло-
гічні основи еволюції ґрунтів.

5 2 3

Тема 5. Періодизація голоцену 7 2 2 3
Тема 6.Проблеми вивчення го-
лоценових ґрунтових утворень

5 2 3

Тема  7.  Палеопедологія
голоцену і еволюція ґрунтів.

5 2 3

Розділ 8.Вплив людини на ґру-
нти і ландшафти у голоцені.

7 2 2 3



Разом – зміст. модуль 1 44 16 4 24
Змістовий модуль 2. Еволюція ґрунтових покривів України в голоцені

Тема  9.  Еволюція  ґрунтотво-
рення на покривних суглинках
тайговолісової зони.

7 2 2 3

Тема  10.  Еволюція  лісових
ґрунтів  лісостепової  зони  в
голоцені.

7 2 2 3

Тема 11. Еволюція чорноземів
лісостепової зони в голоцені.

7 2 2 3

Тема 12. Еволюція ґрунтового
покриву  степової  зони  в
голоцені.

7 2 2 3

Тема 13. Еволюція ґрунтового
покриву  сухостепової  зони  в
голоцені.

7 2 2 3

Тема 14. Еволюція ґрунтового
покриву  піщаних  рівнин
тайговолісової  зони Європи у
голоцені.

7 2 2 3

Тема 15. Еволюція ґрунтотво-
рення на  молодих кислих пе-
ревідкладених корах вивітрю-
вання  буроземнолісової
області Європи у голоцені.

7 2 2 3

Тема 16. Еволюція ґрунтотво-
рення  на  давніх  перевід-
кладених корах вивітрювання.

7 2 2 3

Тема 17. Антропогенна еволю-
ція  ґрунтового  покриву  в
голоцені

12 2 2 8

Тема  18.  Просторово-часові
моделі  розвитку  і  еволюції
ґрунтів

8 2 2 4

Разом – зміст. модуль 2 76 20 20 36
Усього годин 120 36 24 60

Курсова робота 3 3
Усього годин 123 36 24 3 60

Розподіл балів, що присвоюються студентам3

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумкова

оцінка (залік)
Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
50 100Модуль прак. / сем. Модуль прак. / сем.

10 15 10 15
Практична робота (12 занять) – 1 бал; Семінар (1 заняття) – 3 бали; Модуль – максимум 10 балів.



Схема курсу 2

Тиж. Тема, план, короткі тези
Форма
діяль-
ності

Література (фондові матеріали)
Завдан-
ня, год

Термін
вико-
нання

1 Тема  1.  Вступ.  Загальні
уявлення  про  еволюцію
ґрунтів  і  прогнозування:
об’єкт,  предмет,  цілі  та
завдання еволюції ґрунтів

Лекція

1. Эволюция  и  возраст  почв  [Сб.  науч.
трудов]. – Пущино, 1988.
2.  Таргульян В.О.,  Александровский А.Л.
Эволюция  почв  в  голоцене  (проблемы,
факты,  гипотезы)  //  История  биоценозов
СССР в голоцене. – М.: Наука, 1976.

2
1-й

тиж.

2 Тема 2. Основні методи до-
слідження голоценових ґру-
нтів: палеопедологічний, па-
лінологічний,  радіоактивно-
карбоновий,  лабораторно-
аналітичні, хронорядів.

Лекція 1.  Иванов  И.В.,  Александровский  А.Л.
Методы  изучения  эволюции  и  возраста
почв. – Пущино, 1984.

2
2-й

тиж.

3 Тема  3.  Загальні  законо-
мірності  розвитку ґрунтів у
пізньому  Кайнозої:  ритміч-
ність, неперервність і періо-
дичність  педоседименто-
генезу,  стадійність,
спрямованість  і  зональність
ґрунтоутворення, 

Лекція 1.  Сиренко  Н.А.,  Турло  С.И.  Развитие
почв  и  растительности  Украины  в
плиоцене и плейстоцене. Київ, 1986. 188 с.
2.  Просторово-часова  кореляція
палеогеографічних  умов  четвертинного
періоду  на  території  України  /  [За  ред.
Ж.М. Матвіїшиної]. – К.: Наукова думка,
2010. – 192 с.

2
3-й

тиж.

4 Тема  4. Понятійно-терміно-
логічні основи еволюції ґру-
нтів:  рівні  розгляду  еволю-
ції,  варіанти еволюції  ґрун-
тів, категорії змін у ґрунтах,
елементи періоду еволюції

Лекція 1.  Маданов  П.В.  и  др.  Вопросы
палеопочвоведения  и  эволюции  почв
Русской  равнины  в  голоцене.  –  Казань,
1967.

2
4-й

тиж.

5
Тема  5.  Періодизація
голоцену:  геохронологічна
періодизація  Нейштадта  і
Блітта-Сернандера.

Лекція 1.  Сиренко  Н.А.,  Турло  С.И.  Развитие
почв  и  растительности  Украины  в
плиоцене и плейстоцене. Київ, 1986. 188 с.
2.  Просторово-часова  кореляція
палеогеографічних  умов  четвертинного
періоду  на  території  України  /  [За  ред.
Ж.М. Матвіїшиної]. – Київ, 2010. – 192 с.

2
5-й

тиж.

6

Тема 6. Проблеми вивчення
голоценових  ґрунтових
утворень.

Лекція 1.  Проблемы  эволюции  почв  /  [Мат.  IV
Всерос. конф]. – Пущино, 1986. – 262 с.
2. Таргульян В.О., Александровский А.Л.
Эволюция  почв  в  голоцене  (проблемы,
факты,  гипотезы)  //  История  биоценозов
СССР в голоцене. – М.: Наука, 1976.

2
6-й

тиж.

7 Тема  7.  Палеопедологія  ве-
рхнього плейстоцену і голо-
цену  та  еволюція  ґрунтів
Європи:  вік  ґрунтів,  похо-
вані ґрунти голоцену, факто-
ри еволюції ґрунтів, взаєми-
ни  між  лісом  і  степом  в
голоцені

Лекція 1.  Александровский А.Л.  Эволюция почв
Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2.  Таргульян В.О.,  Александровский А.Л.
Эволюция  почв  в  голоцене  (проблемы,
факты,  гипотезы)  //  История  биоценозов
СССР в голоцене. – М.: Наука, 1976.

2
7-й

тиж.

8
Розділ  8.  Вплив людини на
ґрунти  і  ландшафти  у
голоцені:  середньоголо-
ценова  антропізація
ландшафтів Волино-Поділля
і Придніпров’я

Лекція 1. Естественная и антропогенная эволюция
почв / [Сб. науч. трудов]. – Пущино, 1988.
– 180 с.
2.  Дмитрук  Ю.Д.,  Матвіїшина  Ж.М.,
Слюсарчук  І.І.  Ґрунти  траянових  валів:
еволюційний  та  еколого-генетичний
аналіз. – Чернівці: Рута, 2008. – 228 с.

2
8-й

тиж.

9 Тема  9.  Еволюція Лекція 1.  Александровский А.Л.  Эволюция почв 2 9-й



ґрунтоутворення  на
покривних  суглинках
тайговолісової зони.

Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2.  Ильин  Р.С.  К  вопросу  о  границах
подзолистой  и  лесостепной  зон  //
Почвоведение, 1927, № 3.

тиж.

10
Тема  10.  Еволюція  лісових
ґрунтів  лісостепової  зони  в
голоцені:  ясно-сірі,  сірі  і
темно-сірі лісові ґрунти.

Лекція 1.  Александровский А.Л.  Эволюция почв
Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2. Естественная и антропогенная эволюция
почв [Сб.науч.трудов].Пущино, 1988. 180.

2
10-й
тиж.

11
Тема  11.  Еволюція
чорноземів  лісостепової
зони в  голоцені:  чорноземи
реградовані,  чорноземи
типові, сольова тектоніка.

Лекція 1. Марголина Н.Я., Александровский А.Л.,
Ильичев  Б.А.  и  др.  Возраст  и  эволюция
черноземов. – М., 1988.
2.  Иванов И.В., Демкин В.А., Губин С.В.
Вопросы истории развития степных почв в
голоцене. – Пущино, 1978.

2
11-й
тиж.

12
Тема  12.  Еволюція
ґрунтового покриву степової
зони  в  голоцені:
використання  методу
хронорядів.

Лекція 1. Марголина Н.Я., Александровский А.Л.,
Ильичев  Б.А.  и  др.  Возраст  и  эволюция
черноземов. – М., 1988.
2.  Иванов И.В., Демкин В.А., Губин С.В.
Вопросы истории развития степных почв в
голоцене. – Пущино, 1978.

2
12-й
тиж.

13
Тема  13.  Еволюція
ґрунтового  покриву
сухостепової  зони  в
голоцені:  ґрунти  на
зрошуваних землях.

Лекція 1. Марголина Н.Я., Александровский А.Л.,
Ильичев  Б.А.  и  др.  Возраст  и  эволюция
черноземов. – М., 1988.
2.  Иванов И.В., Демкин В.А., Губин С.В.
Вопросы истории развития степных почв в
голоцене. – Пущино, 1978.

2
13-й
тиж.

14 Тема  14.  Еволюція
ґрунтового покриву піщаних
рівнин  тайговолісової  зони
Європи у голоцені: процеси
проградації профілю.

Лекція 1.  Александровский А.Л.  Эволюция почв
Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2. Естественная и антропогенная эволюция
почв[Сб.науч.трудов] Пущино, 1988. 180с.

2
14-й
тиж.

15 Тема  15.  Еволюція  ґрунто-
творення на молодих кислих
перевідкладених корах виві-
трювання  буроземнолісової
області Європи у голоцені.

Лекція 1.  Александровский А.Л.  Эволюция почв
Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2. Естественная и антропогенная эволюция
почв[Сб.науч.трудов]. Пущино, 1988. 180с

2
15-й
тиж.

16

Тема  16.  Еволюція
ґрунтоутворення  на  давніх
перевідкладених  корах
вивітрювання.

Лекція 1.  Александровский А.Л.  Эволюция почв
Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 
2.  Роде  А.А.  Почвообразовательный
процесс и эволюция почв. – Москва, 1947.
3.  Эволюция  и  возраст  почв  [Сб.  науч.
трудов]. – Пущино, 1988.

2
16-й
тиж.

17 Тема  17.  Антропогенна
еволюція  ґрунтового
покриву  в  голоцені:
зрошення,  осушення,
хімічна  меліорація,
гідротехнічні споруди.

Лекція 1. Естественная и антропогенная эволюция
почв[Сб.науч.трудов]. Пущино, 1988. 180с
2.  Дмитрук  Ю.Д.,  Матвіїшина  Ж.М.,
Слюсарчук  І.І.  Ґрунти  троянових  валів:
еволюційний  та  еколого-генетичний
аналіз. – Чернівці: Рута, 2008. – 228 с.

2
17-й
тиж.

18 Тема 18.  Просторово-часові
моделі  розвитку  і  еволюції
ґрунтів:  кліматичні  зміни,
деградація ґрунтів.

Лекція 1.  Просторово-часова  кореляція
палеогеографічних  умов  четвертинного
періоду  на  території  України  /  [За  ред.
Ж.М. Матвіїшиної]. – Київ, 2010. – 192 с.

2
18-й
тиж.



1 Практична  робота  №  1.
Схеми  палеогеографічних
етапів  і  детальна
стратиграфія голоцену

Практичне
заняття

1.  Сиренко  Н.А.,  Турло  С.И.  Развитие
почв  и  растительности  Украины  в
плиоцене и плейстоцене. Київ, 1986. 188 с.
2.  Просторово-часова кореляція палеогео-
графічних умов четвертинного періоду на
території  України  /За  ред.  Ж.М.  Матвії-
шиної. – Київ, 2010. – 192 с.
3.  Александровский А.Л.  Эволюция почв
Восточно-Европейской  равнины  в
голоцене. – М.: Наука, 1983. 

2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

2
Практична  робота  №  2.
Оцінка  антропогенного
впливу на ґрунтовий покрив

Практичне
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань і землеволодінь

2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

3
Практична  робота  №  3.
Оцінка  еволюції  ґрунтів  на
покривних  суглинках
Полісся

Практичне
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь
Поліських районів 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

4
Практична  робота  №  4.
Оцінка  еволюції  ґрунтів
лісової  ґенези  Волино-
Поділля

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь
Волино-Поділля 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

5

Практична  робота  №  5.
Оцінка еволюції  чорноземів
Поділля

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань і землеволодінь Поділля

2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

6

Практична  робота  №  6.
Оцінка еволюції  чорноземів
степової зони

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь
степової зони 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

7

Практична  робота  №  7.
Оцінка  еволюції  кашта-
ноземів сухостепової зони

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь
сухостепової зони 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

8

Практична  робота  №  8.
Оцінка  еволюції  ґрунтів
піщаних рівнин Полісся

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь
Волинської області 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

9

Практична  робота  №  9.
Оцінка  еволюції  буроземів
Карпат

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь  Івано-
Франківської області 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

10

Практична  робота  №  10.
Оцінка  еволюції  ґрунтів  на
давніх корах вивітрювання

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
землекористувань  і  землеволодінь
Донецької області 2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя



11
Практична  робота  №  11.
Оцінка  антропогенної
еволюції  ґрунтів  на
осушених землях

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
осушених земель

2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

12
Практична  робота  №  12.
Оцінка  антропогенної
еволюції  чорноземів  на
зрошуваних землях

Практичне 
заняття

Великомасштабні  ґрунтові  карти
зрошуваних земель

2

К
ін

ец
ь 

 з
ан

ят
тя

1 Загальні  і  теоретичні
питання еволюції ґрунтів

Самост. 
робота

1.  Проблемы  эволюции  почв  /  [Мат.  IV
Всерос. конф]. – Пущино, 1986. – 262 с.

10 2 тиж.

2
Археологічне
ґрунтознавство

Самост. 
робота

1.  Проблемы  эволюции  почв  /  [Мат.  IV
Всерос.  конф].  –  Пущино:  НЦБИ  АН
СССР, 1986. – 262 с.

10 2 тиж.

3 Методичні  і  експе-
риментальні  дослідження
еволюції ґрунтів

Самост. 
робота

1.  Проблемы  эволюции  почв  /  [Мат.  IV
Всерос. конф]. – Пущино, 1986. – 262 с. 10 2 тиж.

4

Природна еволюція ґрунтів

Самост. 
робота

1.  Проблемы  эволюции  почв  /  [Мат.  IV
Всерос. конф]. – Пущино, 1986. – 262 с.
2. Естественная и антропогенная эволюция
почв[Сб.науч.трудов]. Пущино, 1988. 180с

10 2 тиж.

5
Антропогенна  еволюція
ґрунтів

Самост. 
робота

1.  Проблемы  эволюции  почв  /  [Мат.  IV
Всерос. конф]. – Пущино, 1986. – 262 с.
2. Естественная и антропогенная эволюция
почв[Сб.науч.трудов]. Пущино, 1988. 180с

10 2 тиж.

6 Вплив  трипільської
культури на ландшафти

Самост. 
робота

1. Відейко М. Подорож до прадавньої країни. –
К., 2012.

10 2 тиж.


