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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. 

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

heohrafiji-gruntiv 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про 

ґрунти світу географія ґрунтів окремих континентів. Подається 

інформація про чинники формування ґрунтів по окремих 

континентах. розглядаються морфологічні особливості ґрунтів їхні 

властивості, характер використання, та охорони ґрунтів 

Висвітлюються проблеми господарського використання ґрунтів, 

їхньої деградації.  

Коротка анотація курсу Дисципліна “Ґрунти світу”. є нормативною дисципліною з 

спеціальності 103 – Науки про Землю для освітньої програми 

“Бакалавр”, яка викладається для студентів 3 курсу в 6 семестрі в 

обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни “Ґрунти світу” - сформувати в студентів уявлення 

про ґрунти планети Землі, їхню географію, умови формування, 

склад, сучасний стан і особливості функціонування, екологічні 

функції наголосити на , ролі ґрунтів у житті людини, особливості 

взаємовідносин людини з ґрунтами, розкрити проблеми охорони 

ґрунтів кожного континенту і світу загалом. 

Завдання курсу:  

 вивчення основних принципів (законів) географії ґрунтів світу; 

 вивчення мегаструктури ґрунтового покриву Землі;  

 вивчити умов формування і географії ґрунтів в розрізі 

континентів і природних поясів.  

 вивчення морфології і властивостей основних типів ґрунтів світу.  

 вивчення структури земельних ресурсів світу, особливостей їхнього 

використання і проблем охорони.  

 ознайомлення  з основними типами ґрунтів окремих континентів 

і їхньою характеристикою,; 

 ознайомлення з законодавчою базою охорони ґрунтів.  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Строганова М.Н. Почвы и почвенный покров мира. Учебное пособие. 
2-е издание.–М.: Изд–во МГУ, 2008. (електронний носій).  

2. Боул С., Хоул Ф., Мак–Крекен Р. Генезис и классификация почв. –

М.: Прогресс, 1977.–416 с.  
3. Глазовская М.А. Почвы мира. Часть І.–М.: Изд-во МГУ, 1972.    
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232 с.  

4. Глазовская М.А. Почвы мира. Часть ІІ.–М.: Изд–во МГУ, 1973.–
429 с.  

5. Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв.– Изд–во 

МГУ, 1981.–400 с. 
6. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв: Учебник.–

2-е изд., переработ. и доп.–М.: Изд-во МГУ, Изд-во Колос С, 2004.–460 с. 

7. Лобова Е.В., Хабаров А.В. Почвы. Серия “Природа мира”.–М.: 

Мысль, 1983.–303 с.  
8. Розанов Б.Г. Почвенный покров Земного шара.–М.: Изд–во Моск. 

ун–та, 1977.– 

9. Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира.–М.: 1979 
10. Цыганенко А.Ф. География почв.–Л.: Изд–во ЛГУ, 1972.–268 с. 

11. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. 

12. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, 
Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с. 

13. Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: 

Колос, 2000. – 536 с. 

14. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – 
Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.  

15. Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В. География почв с 

основами почвоведения. Учеб. пособие для студ. пед. вузов.–М.: Изд. 
центр “Академия”, 2004.–352 с.  

16. Гансен Р. География почв.–Л.: Иностранная литература, 1962.– 

17. Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами 
почвоведения. Учебник.–М.: Изд–во МГУ, 1995.–400 с.  

18. Дюшофур Ф. Основы почвоведения.–М.: Прогресс, 1970.– 

19. Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна 

наука. – 1998. –    148 с.  
20. Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов: основа для 

международной классификации и корреляции почв / Сост. и науч. ред. 

В.О. Таргульян, М.И. Герасимова.–М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2007.–278 с.  

21. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний 

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

Почвы СССР / Под.. ред. Г.В. Добровольского.–М.: Мысль, 1979.–383 с.  
22. Почвоведение: В 2-х ч. / Под. ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. 

Почва и почвообразование / Г.Д. Белицина, В.Д. Васильевская, Л.А. 

Гришина и др. –М.: Высш. шк., 1988.–Ч.1.–400 с.  
23. Почвоведение: В 2-х ч. / Под. ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Типы 

почв, их география и использование.– М.: Высш. шк., 1988.–Ч.2.–368 с.  

24. Почвоведение / Под. ред. И.С. Кауричева.–М.: Агропромиздат, 
1989.–719 с.  

25. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, 

режимы и процессы, классификация и генетико–производственные 

аспекты / Под. ред. Н.И. Полупана– К.: Урожай, 1988. 269 с.  
26. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность 

почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и 

управление плодородием / Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. 
Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–К.: Урожай, 1988. 176 с. 

27. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. 

Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.  
28. Розанов Б.Г., Розанов А.Б. Экологические последствия 

антропогенных изменений почв // Итоги науки и техники. ВИНИТИ. 

Серия Почвоведение и агрохимия.–1990.–№7.–156 с.  

29. Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна 
система землеробства в Україні. – К.: Оранта, 2000. – 390 с. 

30. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах 

сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна 



наука. – 1999. – 110 с. 

Тривалість курсу 105 год.  

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять (з них 32 годин лекцій та 32 години 

практичних занять) і 41 година самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен:  

   Знати:  
 основні етапи становлення географії ґрунтів світу як науки; 
 основні принципи створення карти ґрунтів світу представниками 

світових ґрунтознавчих шкіл; 

 принцип (закони) географії ґрунтів світу; 

 мегаструктуру грунтового покриву Землі; 
 географію ґрунтів в межах природних зон, поясів, континентів; 

 чинники формування і властивості основних типів ґрунтів світу;  

 особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони і 
шляхи вирішення.  

      Вміти:  
  володіти понятійно-термінологічним комплексом спецкурсу “Ґрунти 
світу”; 

 користуватись картами ґрунтів світу і легендами до них, розуміти та 

аналізувати їхній зміст; 

 застосовувати основні принципи (закони) при характеристиці 
грунтового покриву Землі; 

 характеризувати географію ґрунтів в межах континентів або природних 

зон і поясів; 
 аналізувати чинники ґрунтотворення і властивості основних типів 

ґрунтів світу;  

 характеризувати земельні ресурси світу і проблеми їхньої охорони;  
 застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

ПР 04. Визначати, аналізувати морфологічні особливості, фізичні та 

фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та 

охорони ґрунтів. 

ПР 05. Використовувати інформаційні технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі в області наук про Землю, грунтознавства, 

географії. 

ПР 06. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в 

ґрунтознавстві, управлінні земельними ресурсами. 

ПР 07. Характеризувати основні чинники ґрунтотворення, властивості, 
процеси, склад основних типів ґрунтів України, світу та особливості їх 

землекористування, проблеми їхньої охорони 

Ключові слова ґрунт, ґрунти світу географія грунтів світу гумус, генетичні горизонти, 

властивості і використання ґрунтів охорона ґрунтів 

Формат курсу Очний.  

Структура і теми курсу  Структура курсу * 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін – 
ґрунтознавства, географії грунтів, морфології грунтів, елементарних 

ґрунтових процесів, 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

- обговорення, аналіз; презентація результатів дослідження з 

використання мультимедійного забезпечення. 

Необхідне обладнання і Комп’ютер або ноутбук, мультимедійна приставка екран, карти 



матеріали  ґрунтів світу та України схеми, таблиці 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Бали в першому семестрі нараховуються за наступним 

співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 60% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів на залік 60. 

• контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів на залік 40. 

Залік оформляється на основі результатів поточного оцінювання 

студентів впродовж семестру, максимальна оцінка – 100 балів. 

Питання модулів та 

іспиту 

Модуль 1. Карти ґрунтів світу. Основні закони географії ґрунтів 

світу. Мегаструктура ґрунтового покриву. Ґрунтовий покрив 

континентів. 

1. Схарактеризувати мету і завдання спецкурсу “Ґрунти світу”. 

2. Об’єкт і предмет спецкурсу.  

3. Місце “Ґрунтів світу” в системі ґрунтознавчих і географічних 

наук. 

4. Етапи вивчення ґрунтів світу.  

5. Додокучаєвський період вивчення ґрунтів світу.  

6. Докучаєвський період вивчення ґрунтів світу.  

7. Період поширення і розвитку докучаєвських знань.  

8. Період інтенсивної регіональної інвентаризації ґрунтових 

ресурсів.  

9. Період узагальнення робіт по ґрунтах континентів і світу 

загалом.  

10. Сучасний період дослідження ґрунтів світу.  

11. Внесок російських вчених в розвиток картування ґрунтів 

світу.  

12. Особливості “Ґрунтової карти світу” М 1:5000000 за ред. В.А. 

Ковди.  

13. Внесок американських вчених в розвиток картування ґрунтів 

світу.  

14. Карта ґрунтів світу ФАО–ЮНЕСКО М 1:5000000, її легенда і 

особливості. 

15. Внесок українських вчених в розвиток картування ґрунтів.  

16. Карта ґрунтів світу, її наукове і прикладне значення.  

17. Історія створення карти ґрунтів світу.  

18. Основні принципи (закони) географії ґрунтів.  

19. Принцип зональності ґрунтів світу.  

20. Принцип геохімічної спорідненості ґрунтів світу.  

21. Принцип різновіковості ґрунтів світу.  

22. Принцип полігенези ґрунтів світу.  

23. Принцип дивергенції і конвергенції ґрунтів світу.  

24. Принцип поліциклічності ґрунтів світу.  

25. Принцип еволюційного розвитку ґрунтів світу.  

26. Мегаструктура ґрунтового покриву Землі.  

27. Грунтово-біокліматичні пояси.  

28. Грунтово-біокліматичні зони.  

29. Грунтово-геохімічні поля.  

30. Структура горизонтальної зональності ґрунтів на 

“ідеальному” континенті і реальних континентах.  

31. Асиметрія структури горизонтальної зональності північної і 

південної півкуль.  

32. Вертикальна або гірська зональність ґрунтів.  

33. Азональні та інтразональні ґрунти.  



34. Вивітрювання і ґрунтотворення в полярних пустелях 

Антарктиди.  

35. Вивітрювання і ґрунтотворення в полярних пустелях 

Арктики.  

36. Природні умови і їхній вплив на характер ґрунтового 

покриву Європи.  

37. Особливості ґрунтового покриву Північної Європи.  

38. Ґрунти і ґрунтовий покрив Центральної Європи.  

39. Особливості ґрунтового покриву Південної Європи.  

40. Основні проблеми субтропічного землеробства в ксерофітно–

лісових і чагарниково–степових областях.  

41. Природні умови і їхній вплив на формування ґрунтового 

покриву Азії.  

42. Сезонна і вічна мерзлота на земній кулі, її географія і вплив 

на процеси ґрунтотворення.  

43. Ґрунти і ґрунтовий покрив азіатської тундри.  

44. Ґрунтовий покрив бореального тайгово–лісового сектору 

Азії.  

45. Бореальні мерзлотно–тайгові області Євразії, їх географія і 

характеристика.  

46. Бореальні тайгові області, характеристика, загальні 

закономірності географії, особливості ґрунтотворення.  

47. Бореальні лучно–лісові області, головні закономірності 

їхнього поширення, характеристика і особливості ґрунтотворення.  

48. Основні проблеми бореального землеробства.  

49. Загальна характеристика суббореального поясу, його 

географія і характеристика.  

50. Основні процеси ґрунтотворення в суббореальному поясі. 

Ґрунти суббореального поясу.  

51. Чорноземи Євразії, їхня географія, властивості.  

52. Землеробство в суббореальній лісостеповій зоні і його 

проблеми. 

53. Особливості ґрунтового покриву степової зони Азії.  

54. Основні проблеми землеробства в степовій і сухосте повій 

зонах суббореального поясу.  

55. Особливості ґрунтового покриву Середньої Азії.  

56. Особливості ґрунтового покриву Центральної Азії.  

57. Субтропічні посушливі області Євразії, їхня географія, 

характеристика і ґрунтовий покрив.  

58. Субтропічні пустельні і напівпустельні області Євразії, їхня 

географія, характеристика і ґрунтовий покрив.  

59. Високогірні пустелі Центральної Азії, характеристика, 

особливості ґрунтотворення і ґрунтовий покрив. 

60. Ґрунтовий покрив Південної Азії.  

61. Субтропічні волого–лісові області, їхня географія, 

характеристика і ґрунтовий покрив.  

62. Загальна характеристика субтропічного поясу, його 

географія.  

63. Особливості ґрунтотворних процесів в субтропічному поясі.  

64. Тропічний пояс Євразії, його географія, умови 

ґрунтотворення і ґрунтовий покрив.  

65. Екваторіальний пояс Євразії, його географія, умови 

ґрунтотворення і ґрунтовий покрив.  

66. Особливості ґрунтового покриву Аравійського півострова і 



Малої Азії. 

67. Ґрунти гірських систем Середньої і Центральної Азії.  

68. Особливості ґрунтового покриву Східно–Китайської рівнини 

69. Ґрунтовий покрив півострова Індостан.  

70. Ґрунтовий покрив півострова Індокитай і Зондських островів.  

 

Модуль 2. Ґрунтовий покрив континентів. Земельні ресурси 

світу. 

1. Природні умови Північної Америки і їхній вплив на 

формування ґрунтового покриву.  

2. Особливості географії ґрунтів Північної Америки.  

3. Особливості грунтового покриву Кордильєр.  

4. Бореально–тайговий ґрунтовий сектор Північної Америки.  

5. Особливості ґрунтового покриву Великих рівнин Північної 

Америки.  

6. Чорноземовидні ґрунти субтропічних прерій: морфологія і 

властивості.  

7. Чорні злиті ґрунти, географія, умови формування, 

властивості і використання. 

8. Особливості ґрунтового покриву Центральної Америки.  

9. Природні умови Південної Америки і їхній вплив на 

формування ґрунтового покриву.  

10. Ґрунти гірської системи Анд.  

11. Особливості субтропічного поясу Південної Америки, 

географія, характеристика і особливості грунтового покриву.  

12. Тропічний пояс Південної Америки, його характеристика і 

особливості грунтового покриву.  

13. Екваторіальний пояс Південної Америки, його 

характеристика 

14. Особливості ґрунтового покриву екваторіальної частини 

Південної Америки.  

15. Загальна характеристика екваторіального поясу, його 

географія і ґрунти.  

16. Основні процеси ґрунтотворення в екваторіальному поясі.  

17. Природні умови Африки і їхній вплив на характер і 

структуру ґрунтового покриву.  

18. Субтропічний пояс Африки, його географія, характеристика і 

ґрунтовий покрив.  

19. Тропічний пояс Африки, умови ґрунтотворення і ґрунтовий 

покрив.  

20. Особливості ґрунтів африканських пустель.  

21. Умови ґрунтотворення і ґрунти африканських саван.  

22. Екваторіальний пояс Африки, умови ґрунтотворення і 

ґрунтовий покрив.  

23. Умови ґрунтотворення і ґрунти острова Мадагаскар.  

24. Природні умови Австралії і їхній вплив на формування 

ґрунтового покриву.  

25. Особливості грунтового покриву Великого Вододільного 

хребта.  

26. Умови ґрунтотворення і ґрунти Великого Артезіанського 

Басейну.  

27. Умови ґрунтотворення і ґрунти Австралійських пустель.  

28. Ґрунти Нової Зеландії і Тасманії.  

29. Слаборозвинуті і дернові ґрунти, їх географія, властивості і 



особливості використання.  

30. Дерново–підзолисті ґрунти, їхня географія, властивості, 

господарське значення.  

31. Сірі лісові ґрунти, географія, морфологія і властивості.  

32. Темно–сірі опідзолені ґрунти: географія, умови формування, 

властивості.  

33. Буроземи, умови їхнього формування і географія.  

34. Буроземи, їх властивості і характер використання.  

35. Особливості використання буроземів в сільському 

господарстві.  

36. Коричневі ґрунти, їхня географія і властивості.  

37. Чорноземи: умови формування і світова географія.  

38. Проаналізувати вислів В.В. Докучаєва “Чорнозем–цар 

ґрунтів” і “Чорнозем дорожчий за золото…”.  

39. Брюніземи, їх особливості і географія поширення.  

40. Властивості і характер використання брюніземів.  

41. Солонці солоді, особливості їхнього формування, географія, 

властивості.  

42. Солоді, поширення, особливості утворення, морфологія, 

властивості.  

43. Солончаки: ґенеза, географія, морфологія, властивості.  

44. Каштанові ґрунти: ґенеза, географія, морфологія, властивості.  

45. Бурі ґрунти напівпустель.  

46. Сіроземи, їх морфологічні особливості і географія 

розповсюдження.  

47. Морфологічні особливості і властивості жовтоземів.  

48. Морфологічні особливості і властивості червоноземів.  

49. Особливості формування жовтоземів і червоноземів, 

географія їхнього поширення.  

50. Ферсіалітні ґрунти.  

51. Ферралітні ґрунти.  

52. Вулканічні ґрунти (андосолі).  

53. Ґрунти гірських систем, особливості їхнього формування, 

властивості і використання.  

54. Основні проблеми субтропічного землеробства.  

55. Землеробство тропічних регіонів.  

56. Деградація ґрунтів світу: стан, проблеми, шляхи вирішення.  

57. Проблеми опустелювання ґрунтів.  

58. Ґрунти світу і ерозія.  

59. Земельні ресурси світу.  

60. Охорона ґрунтів світу, основні проблеми і шляхи їхнього 

розв’язання.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ* 

Тиж./ 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Зав- 

дання

, год 

Термін 

вико-

нання 

1 Вступ. Карти ґрунтів світу. Історія створення 

карти ґрунтів світу. Наукове і прикладне 
значення карти ґрунтів світу. Фактори 

формування і загальні закономірності 

географії ґрунтів світу. 

Лекція 1, 3-11, 15-

17, 21 

2  

2 Основні принципи (закони) географії ґрунтів 
світу. Мегаструктура ґру-нтового покриву 

Землі.  

Лекція 18, 21-24 2  

3 Ґрунтотворні процеси і генетичний профіль 

ґрунтів. Асоціації і генерації ґрунтів. 
Лекція 1-14, 18, 

21-24 

2  

4 Ґрунтові зони, ґрунтові області.  Лекція 1-14 2  

5 Ґрунтоутворення в полярних пустелях 

Антарктики і Арктики 
Лекція 1, 3-14, 18, 

22-24 

2  

6 Ґрунтовий покрив Євразії. Особливості 
формування. Природні зони і пояси. 

Лекція 1, 3-14,22-

24 

2  

7 Ґрунтовий покрив Європи. Основні типи 
ґрунтів Європи.  

Лекція 1, 3-11,22-

24 

2 модуль 

1 

8 Ґрунтовий покрив Азії: географія, основні 
типи ґрунтів і їхні властивості.  

Лекція 1, 3-11, 22-

24 

2  

9 Ґрунтовий покрив Північної Америки. 
Особливості формування. Ґрунти гірської і 

арктичної частин. Властивості ґрунтів.  

Лекція 1-13, 22-24 2  

10 Ґрунтовий покрив Північної Америки. Ґрунти 

центральної і південної частин. 
Лекція 1-13,22-24 2  

11 Ґрунтовий покрив Південної Америки. 

Особливості формування. Ґрунти гірської 

частин материка, їхні властивості.  

Лекція 1-13,22-24 2  

12 Ґрунтовий покрив Південної Америки. 
Ґрунти Амазонії і розчленованих плато.  

Лекція 1-11, 22-24 2  

13 Ґрунтовий покрив Африки. Особливості 

формування і географія ґрунтів. Ґрунти 

субтропічної і тропічної частин материка. 
Генезис і властивості ґрунтів. Екваторіальна 

частина. Ґрунти о. Мадагаскар. 

Лекція 1-11, 22-24 2  

14 Ґрунтовий покрив Австралії і Нової Зеландії. 
Географія, генезис, властивості. 

Лекція 1-11, 22-24 2  

15 Слаборозвинуті дернові, кріогенні і 

гідроморфні ґрунти, їхні морфологічні 

особливості, фізичні і фізико–хімічні 
властивості, господарське і біосферне 

значення. 

Лекція 1-11, 22-24 2  

16 Кислі сіалітні, коричневі і буроземні ґрунти, 

їхні властивості і характер використання. 
Нейтральні сіалітні ізогумусні ґрунти, їхні 

властивості і характер використання. 

Засолені і лужні ґрунти. Арідні гіпсово–
вапнякові ґрунти. Ферсіалітні, ферралітні, 

вулканічні і гірські грунти. 

Лекція 1-11, 22-24 2 модуль 

2 

1 №1. Історія дослідження ґрунтів світу і 

України. Створення карти ґрунтів світу.  

Практичне заняття 1, 3-4, 16-

18, 22-24 

2  

2 №2 Внесок окремих науковців у вивчення 

ґрунтів світу і України (сторінки життя 

Практичне заняття 1, 3-4, 22-

24, 18 

2  



науковців, наукові здобутки основні 

праці, цікаві випадки життя тощо)  

3 №3 Мегаструктура ґрунтового покриву 

Землі 

Практичне заняття 3-4, 8-9, 18,  2  

4 №4 Чинники ґрунтотворення Практичне заняття 11, 21-24 2  

5 №5 Ґрунти Антарктики та Арктики Практичне заняття 1, 3-10 2  

6 №6 Ґрунти Євразії Практичне заняття 1, 3-10 2  

7 №7 Ґрунти Євразії (продовження) Практичне заняття 1, 3-10 2  

8 №8 Ґрунти Євразії (продовження) Практичне заняття 1-3-10 2  

9 №9 Географія та особливості ґрунтів 

Північної Америки 

Практичне заняття 1, 3-10 2  

10 №10 Ґрунти Центральної та Південної 

Америки 

Практичне заняття 1, 3-10 2  

11 №11 Ґрунти Африки Практичне заняття 1, 3-10 2  

12 №12 Ґрунти Австралії Практичне заняття 1, 3-10 2  

13 №13 Ґрунтові і земельні ресурси світу Практичне заняття 19, 1, 3-10 2  

14 №14 Деградація і охорона ґрунтів – 

глобальні світові проблеми 

Практичне заняття 25-30 2  

15 №15 Правові аспекти охорони і 

збереження ґрунтів світу та України.  

Практичне заняття 28, 30 2  

16 №16 Земельні ресурси світу. Проблеми 

їхнього раціонального використання та 

охорони. Грунти континентів. 

Практичне заняття 19, 1 2  

1 Ґрунтові карти України, їхні види і 

характеристика. 
С

ам
о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 
25, 26 4  

2 Ґрунтові карти Львівської області. 25, 26 4  

3 Географічні пояси. Географічні  зони. 1, 3-10 4  

4 Клімат як фактор географічного 

поширення ґрунтів.   

21-24 4  

5 Рельєф як фактор географічного 

поширення ґрунтів. 

21-24 4  

6 Ґрунтотворні породи як фактор 

географічного поширення ґрунтів 

21-24 4  

7 Рослинність як фактор географічного 

поширення ґрунтів.  

21-24 4  

8 Живі організми, їхній вплив на ґрунти і 

ґрунтовий покрив. 

21-24,  4  

9 Розвиток і еволюція ґрунтового покриву. 2, 28,  4  

10 Ґрунтово-географічне районування 

території України. 

25-26 4  

11 Загальні закономірності географії ґрунтів 

України 

21, 25, 26 1  

 
. 

 


