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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 Програма курсу включає лекційні та семінарські заняття 
Інформація про курс Курс висвітлює одну з найактуальніших проблем суспільства

–  охорону  ґрунтів.  Це  проблема  є  архіактуальною  у  сфері
ґрунтознавства,  екології,  сільського  господарства,  без  її
вирішення  життя  людей   та  існування  суспільства
неможливе.  Розглядаються  питання  антропогенного  впливу
на  ґрунти  і  пов'язаний  з  цим  розвиток  деградаційних
процесів,.  Висвітлюються причини виникнення деградацій і
їхні  наслідків,  географія  деградації  ґрунтів  в  Україні  та
Львівській області зокрема, наводяться оцінки рівнів прояву
деградаційних  процесів.  Вивчаються  заходи охорони і  збе-
реження ґрунтів, проведення рекультивації техногенно-пору-
шених земель, з метою їхнього подальшого використання.

Коротка анотація курсу Дисципліна “Охорона ґрунтів ” є нормативною дисципліною
з спеціальності 103 Науки про Землю, яка викладається для
магістрів у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Мета  курсу: вивчення  однієї  з  найважливіших
складових  ґрунтознавства  як  науки  –  охорони  ґрунтів,  а
також  впливу  на  них  антропогенної  діяльності  яка
призводить  до  деградаційних  процесів  в  ґрунтах,  що  і
відповідно  до  погіршення  властивостей,  втрати  їхньої
родючості та біосферного значення; Студенти знайомляться з
причинами  виникнення  деградацій  і  їхніх  негативних
впливів, географією деградації ґрунтів, оцінкою рівнів прояву
деградаційних  процесів,  а  також  із  заходами  охорони  і
збереження ґрунтів. 

Завдання курсу: 
 Ознайомити  студентів  із  проблемами  деградації  та

охорони ґрунтів;
 ознайомлення з законодавчо-правовою базою охорони

ґрунтів; 
 вивчення наукового трактування поняття “деградація

ґрунтів”;
 вивчення причин, що зумовлюють деградацію ґрунтів;
 вивчення класифікаційних рівнів деградації ґрунтів
 ознайомлення  з  діагностикою  і  оцінкою  рівнів

деградації ґрунтів; 



 ознайомлення з наслідками деградації ґрунтів; 
 визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів та

заходів охорони і збереження ґрунтів.
Література для вивчення
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18. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування
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23. Эрозия  почв.  Сущность  процесса.  Последствия,
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31. Почвы  Украины  и  повышение  их  плодородия.  Т.2.
Продуктивность  почв,  пути  ее  повышения,
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Інформаційні ресурси
Статті в наукових журналах:
38. Агрохімія і ґрунтознавство. – URL: 
http://www.issar.com.ua/uk/mizhvidomchyy-tematychnyy-
naukovyy-zbirnyk-agrohimiya-i-gruntoznavstvo
39. Почвоведение. - URL: 
ttp://eurasian-soil-science.info/index.php/ru/
40. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - URL: 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy
41. Вісник аграрної науки. - URL: 
https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk

Тривалість курсу 90 год. 
Обсяг курсу 24 годин авдиторних занять (з них 16 годин лекції і 8 годин

семінарських занять) та 66 год. самостійної роботи. 
 Очікувані результати

навчання
Після завершення цього курсу студент повинен: 

знати: 
 законодавче підґрунтя, що регламентує охорону

ґрунтів; 
 основні поняття і терміни, пов’язані з охороною

ґрунтів  (“деградація  ґрунтів”,  “рекультивація
земель” тощо);

 причини деградації ґрунтів, ступінь необхідності
їхньої охорони чи консервації;

 економічні  й  екологічні  наслідки  прояву
деградаційних процесів; 

 наслідки техногенного порушення земель; 
 типи та види основних деградаційних процесів; 
 нормативно-діагностичну  базу  оцінки  рівнів

деградації ґрунтів;
 географію прояву і стан деградаційних процесів

в Україні і Львівській області зокрема; 
 заходи  охорони  ґрунтів,  мінімізації

деградаційних  процесів,  шляхи  їхнього
практичного впровадження; 

 заходи  охорони  ґрунтів  і  можливості  їхнього
господарського використання

 роль і значення ґрунтів у біосфері.
вміти: 
 самостійно  встановлювати  причини  деградації

ґрунтів,  ступінь необхідності  їхньої охорони чи
консервації;

 володіти  понятійно-термінологічним  мінімумом

http://www.issar.com.ua/uk/mizhvidomchyy-tematychnyy-naukovyy-zbirnyk-agrohimiya-i-gruntoznavstvo
http://www.issar.com.ua/uk/mizhvidomchyy-tematychnyy-naukovyy-zbirnyk-agrohimiya-i-gruntoznavstvo
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy
http://eurasian-soil-science.info/index.php/ru/
http://eurasian-soil-science.info/index.php/ru/


спецкурсу “Охорона ґрунтів ”;
 застосовувати на практиці законодавчу і правову

базу  охорони  ґрунтів  визначати  фактори,  які
викликають  деградацію  ґрунтів  і  спричиняють
погіршення екологічної ситуації; 

 аналізувати  причини  деградації  ґрунтів  і
прогнозувати екологічні й економічні наслідки;

 визначати типи і види деградації ґрунтів;
 обґрунтовувати необхідність проведення ефекти-

вних заходів зі збереження і охорони ґрунтів; 
 впроваджувати заходи охорони ґрунтів у життя;
 визначати  шляхи  мінімізації  і  локалізації

деградаційних  процесів,  пропонувати  заходи
охорони і збереження ґрунтів ;

 проводити  заходи  охорони  і  раціонального
використання рекультивованих земель;

 застосовувати  теоретичні  знання  курсу  в
професійній діяльності.

Ключові слова ґрунт,  деградація  ґрунтів,  охорона ґрунтів,  охорона земель,
моніторинг ґрунтів  і земель

Формат курсу Очний. 
Структура і теми курсу Див. : Таблиця «Схема курсу»
Підсумковий контроль,

форма
Залік в кінці семестру

Пререквізити Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  базових  знань  з
фізичних,  хімічних,  аграрних,  інженерних  дисциплін  і
ґрунтознавства,  достатніх  для  сприйняття  категоріального
апарату з охорони ґрунтів

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під час
викладання курсу

Лекції,  семінарські  заняття,  опитування.  модульний
контроль.
Лекції  з  презентаціями (інформативний метод,  пояснюваль-
но-ілюстративний метод, опора на життєвий досвід). 
Самостійна  робота  –  поглиблене  вивчення  тем  курсу,
підготовка до модульного письмового опитування.

Необхідне обладнання і
матеріали 

Комп’ютер  або  ноутбук,  мультимедійний  проектор,  карти
ґрунтів світу та України, схеми, таблиці

Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду

навчальної діяльності)

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів
будуть  їхніми  власними  дослідженнями  чи  міркуваннями.
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування
джерел,  списування,  втручання  в  роботу  інших  студентів
недопустимі,  але  не  обмежують  приклади  можливої  акаде-
мічної  доброчесності.  Виявлення  ознак  академічної  недо-
брочесності в роботі студента є підставою для її незарахуван-
ня викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання  занять є  важливою  складовою  навчання.
Очікується,  що  студенти  відвідають  усі  зайняття  курсу.
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 іншої
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика  виставлення балів. Враховуються  бали,  набрані
студентами  під  час  опитування  на  аудиторних  заняттях.
Обов’язково враховуються присутність на заняттях та актив-



ність  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 тощо.
Жодні  форми  порушення  академічної  доброчесності  не
толеруються.

Опитування Анкета-оцінка  з  метою  оцінювання  якості  курсу  не
передбачається. 

Схема курсу

Тиж-
день Тема, план, короткі тези

Форма
діяльності
(заняття)

Література
(нумерація джерел)

К-ть
год.

1

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. 
Нормативно-правова основа охорони ґрунтів. 
Види ґрунтових деградацій і причини їхнього 
виникнення.

Лекція 1, 2, 4, 9, 11, 13 2

3

Тема  2.  Ерозія  ґрунтів.  Причини  виникнення
ерозії.  Види  ерозії.  Збитки,  що  завдає  ерозія.
Заходи охорони ґрунтів від ерозії. 

Лекція
2, 7, 14, 16, 17, 23,

26, 31 
2

5
Тема 3. Ерозійна деградація ґрунтів.  Фізична й
агрофізична  деградація  ґрунтів.  Ступені
деградації ґрунтів.

Лекція
1, 2, 7, 14, 15, 17, 23,

26, 31
2

7
Тема 4. Антропогенне забруднення ґрунтів. 
Види забруднення. Заходи охорони ґрунтів від 
забруднення.

Лекція
2, 3, 7, 14, 16, 17, 23,

27, 29, 32
2

9

Тема 5. Меліорація і деградаційні процеси, 
пов’язані з нею. Заходи оптимізації 
використання меліорованих ґрунтів. 

Лекція 7, 18, 19, 6, 27, 29 2

11

Тема 6. Втрата родючості ґрунту. Дегуміфіка-
ція, підкислення, декальцинація ґрунтів. Причи-
ни і наслідки прояву таких деградацій. Заходи 
збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Лекція 5, 8, 10, 14, 15, 31, 2

13

Тема 7. Деградація ґрунтів, пов’язана з гідро- і 
геоаномаліями. Заходи охорони ґрунтів від 
геоекоаномальних деградаційних процесів. 

Лекція 5, 9, 14, 16, 18, 19 2

15

Тема 8. Деградація структури ґрунтового 
покриву: суть, причини, наслідки, способи 
протидії.

Лекція 1, 2, 18, 23, 31 2

1. Основні вимоги до раціонального 
використання та охорони земель. 
Законодавство України зі збереження, 
раціонального використання та охорони ґрунтів.

Семінарське
заняття

1, 2, 4, 9, 11, 13, 
38-41

2

2. Оцінка рівнів деградації ґрунтів. Заходи 
захисту ґрунтів від деградації. 
Загальнодержавні програми щодо використання
та охорони земель. 

Семінарське
заняття

5, 6, 19, 27, 38-41 2



3. Заходи зі збереження та підвищення родю-
чості ґрунтів. Правовий режим земель сільсько-
господарського призначення та інших категорій

Семінарське
заняття 2, 5, 6, 10, 38-41 2

4. Державний контроль за використанням та 
охороною земель. Глобальна ініціатива «4 per 
1000» та можливості її реалізації в Україні

Семінарське
заняття 10, 13, 14, 19, 20, 29,

31, 38-41
2

1.  Нормативно–правова  база  охорони  земель
зарубіжних країн. С/р

2, 4, 15, 38-41
6

2. Депресивні регіони України за станом 
земельних ресурсів. С/р

2, 4, 29, 31, 38-41 4

3. Географія водної і вітрової ерозії в Україні. С/р
2, 4, 12, 29, 31, 38-

41
4

4. Іригаційна ерозія, її причини та наслідки. С/р 2, 4, 29, 31, 38-41 4

5. Пасовищна ерозія і її вплив на стан земель С/р 2, 4, 15, 31, 38-41 4

6. Агротехнічна ерозія ґрунтів і її відображення 
на стані земельних ресурсів. С/р

1, 11, 15, 29, 31, 
38-41

4

7. Забруднення земель побутовими відходами, 
сучасний стан і заходи запобігання. С/р

1, 5, 15, 29, 31, 38-
41

4

8. Забруднення земель промисловими 
відходами, причини і наслідки. С/р

5, 15, 29, 31, 38-41 4

9. Стихійні сміттєзвалища і проблеми охорони 
земель.

С/р
5, 15, 29, 31, 38-41 4

10. Меліорація земель, її види і господарське 
значення. С/р

5, 7, 8, 38-41 4

11. Деградаційні процеси, зумовлені 
меліорацією земель. С/р

5, 7, 8, 38-41 4

12. Обробіток ґрунту і його вплив на 
властивості в контексті розвитку негативних 
процесів і охорони земель.

С/р
5, 6, 10, 38-41 4

13. Глобальне потепління і його відображення 
на стані земельних ресурсів України і світу.

С/р
2, 3, 15, 38-41 4

14. Земельно–кризові ситуації і їхній вплив на 
стан земельних ресурсів України.

С/р
2, 14, 15, 17, 38-41 4

15. Проблеми збереження родючості ґрунтів в 
Україні і світі.

С/р
14, 15, 17, 31, 38-41 4

16. Заходи охорони земель у ЄС та інших 
країнах світу.

С/р
4, 15, 30, 32, 33, 37,

38-41
4


	Тема 5. Меліорація і деградаційні процеси, пов’язані з нею. Заходи оптимізації використання меліорованих ґрунтів.
	2. Оцінка рівнів деградації ґрунтів. Заходи захисту ґрунтів від деградації. Загальнодержавні програми щодо використання та охорони земель.
	3. Заходи зі збереження та підвищення родючості ґрунтів. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та інших категорій
	4. Державний контроль за використанням та охороною земель. Глобальна ініціатива «4 per 1000» та можливості її реалізації в Україні

