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Викладачі курсу Кирильчук Андрій Андрійович – доктор географічних наук, професор 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Контактна інфор-

мація викладачів 

e-mail: andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua 

вул. Петра Дорошенка, 41, кім. 104. 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій і практичних занять, або 

за попередньою домовленістю з аспірантами. Також можливі он-лайн 

консультації через Skype або електронну адресу. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання й 

компетентності, для всебічноїпідготовки здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії. Власне тому навчальна програма дисциплінипередбачає як 

огляд наукових концепцій, на яких побудовані дисертаційні дослідження, так 

і цілісне уявлення про ґрунтознавчу науку як систему знань, методологію 

сучасних наукових досліджень, сутність загальнонаукових та спеціальних 

методів і принципів проведення наукових досліджень. 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальний курс «Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» 

є дисципліною вільного вибору аспіранта зі спеціальності 103 Науки про 

Землю для освітньої програми доктора філософії, яка викладається в 4 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за ECTS). 

Мета та цілі курсу  

Метою навчальної дисципліни «Методологія і методика ґрунтово-

екологічних досліджень» є вивчення методологічної основи досліджень 

ґрунтових систем, рівня внутрішньої організації (конструктивності) ґрунтів і 

ґрунтового покриву та характер їхнього функціонування, зокрема екологічні 

функції ґрунтів, теоретичну достовірність уже розроблених і нових 

концепцій, гіпотез, їхню практичну перспективність 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія і методика 

ґрунтово-екологічних досліджень» є: 

- правильно визначати об’єкт та формувати предмет наукового дослідження; 

цілеспрямовано застосовувати методи емпіричних і теоретичних наукових 

досліджень; виокремлювати фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження; організовувати науково-дослідницьку діяльність; застосовувати 

різні підходи структурно-функціонального аналізу для вивчення ґрунтових 

систем. 

- отримання знань про методологію сучасних ґрунтово-

екологічних,ґрунтово-географічних та ін. досліджень та методологію 

досліджень ґрунтових систем;  
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- застосувати сучасні теоретико-методологічні основи ґрунтознавства і 

екології ґрунтів; 

- здійснювати структурно-функціональний аналіз, тобто системне вивчення 

рівня внутрішньої організації ґрунтів і ґрунтового покриву; 

- характеризувати основні типи ґрунтів і закономірності їхнього 

географічного поширення; 

-  застосовувати основні методи ґрунтово-екологічних досліджень ґрунтів; 

- характеризувати біогеоценотичні і глобальні екологічні функції ґрунтів – 

гідросферні, атмосферні, літосферні, загально-біосферні та етносферні. 

Дисципліна формує такі компетентності: 

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних 

ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні компетентності:здатність застосовувати знання про сучасні 

досягнення в предметній області; здатність досліджувати ґрунт як 

систему;спроможність самостійного опанування сучасних методів досліджень 

ґрунтів (здатність до абстрактного мислення, аналізу-синтезу); навички 

оцінювання, інтерпретації й синтезу інформації; здатність оцінювати рівень 

родючості ґрунтів; навички польових досліджень; здатність до самостійного 

наукового пошуку шляхів окультурювання ґрунтів та ощадливого 

землекористування. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Основна література:  

1. Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та 
ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 

2. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. /І.М. Волошин. – 

Львів, “Простір М”, 1998. – 356 с. 

3. Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: 
Ніка-Центр, 2008. – 172 с. 

4. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву. Чернівці: 

Рута, 2006. – 328 с. 
5. Добровольский Г.В. Экология почв. Учение об экологических функціях почв: 

учебник /Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин.–М.: Изд-во Моск. ун-та; Наука, 2006.–

364 с. 

6. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / 
За ред. д.г.н., проф. І. Ковальчука. – Львів: ГО “Опілля”, 2009. – 608 с. 

7. Крупеников И.А. История почвоведения. – М.: Наука, 1981. – 328 с. 

8. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 
“Методика екологічних досліджень” / Укл. А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 74 с. 

9. Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового 
аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2014. — 172 с. 

10. Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. 

М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с. 
11. Позняк С.П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  270 с.; 286 с. 

12. Позняк С.П. та ін. Картографування ґрунтового покриву: Навч. посібник. – 
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с. 

13. Петлін В.М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих 

досліджень / В. М. Петлін. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 400 с. 
14. Стеченко Д.М. та ін. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: 



 

Знання, 2005. – 309 с. 

Додаткова література:  

15. Андрущенко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни: Вільна 
Україна. 1970. Ч. I. II. 

16. Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2017. 334 с. 

17. Кирильчук А.А.Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України. 
монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  − 446 с. + вкл. кол. 

18. КирильчукА.А., Бонішко О.С. Хімія грунтів. Основи теорії і практикум: навч. 

посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 354 с. :  
19. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 

Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. 232 с.  

20. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник. – К.: Кондор, 2003. 
21. Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі:В. Гаськевич, Г. 

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

22. Мазник Л.В., Позняк С.П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів 
західних областей України: монографія. Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2014. 244 c. 

23. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с. 
24. Петлін В. М. Синергетичні залежності в організації природних територіальних 

систем / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 396 с. 

25. Позняк С.П., Папіш І.Я, Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. Ґрунтово-географічне 

районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України // 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. 

Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 

39. 
26. Польчина С.М. Польові дослідження та картування ґрунтів: Навчальний 

посібник / С.М. Польчина. – Чернівці: Рута, 2004. – 88 с. 

27. Трускавецький Р.С.Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. – Х.: 
Нове слово, 2003. – 225 с. 

28. Donald L. Sparks Environmental Soil Chemistry. Manuscript. SecondEdition. / 

D.L. Sparks. – Academicpress. – Boston. – 2003. – 352 p. 

29. Research Method sin Geography : A Critical Introduction / [editedby B. Gomez, J. 
P. Jones III]. — Oxford : BlackwellPublished, 2010. — 318 p. 

 

Інтернет-ресурси: 
30. Food and Agriculture Organization of United Nations. –URL : 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=UKR 

31. International Society for Agrochemical Adjuvants. URL: https://www.isaa-

online.org/ 
32. International Union of Soils Science. URL: 

http://www.iuss.org/index.php?article_id=1 

33. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification 
system for naming soil sand creating legends for soil maps. World Soil Resources 

ReportsNo. 106. FAO, Rome. 181 р. URL: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять (з них 32 годин лекцій, 16 годин практичних 

робіт) та 42 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде:  

знати: 

основні зміни теоретико-методологічних підходів у ґрунтознавстві упродовж 

довготривалого періоду розвитку цієї науки; особливості формування 

методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=UKR
https://www.isaa-online.org/
https://www.isaa-online.org/
http://www.iuss.org/index.php?article_id=1
http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf


 

ґрунтознавства; методологію сучасних наукових досліджень, сутність 

загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення наукових 

досліджень; методологію досліджень ґрунтових систем, яка передбачає 

системне вивчення рівня внутрішньої організації ґрунтів і ґрунтового 

покриву, характеру їхнього функціонування, зокрема на рівні 

біогеоценотичних і глобальних екологічних функцій ґрунтів; методологічні 

основи ґрунтознавчої науки і географії ґрунтів. 

 вміти: 

використовувати методологію сучасних ґрунтово-екологічних,ґрунтово-

географічних та ін. досліджень і методологію досліджень ґрунтових систем; 

визначати об’єкт та формувати предмет наукового дослідження; 

цілеспрямовано застосовувати методи емпіричних і теоретичних наукових 

досліджень; виокремлювати фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження; організовувати науково-дослідницьку діяльність; застосовувати 

різні підходи структурно-функціонального аналізу для вивчення ґрунтових 

систем; застосовувати основні методи ґрунтово-екологічних досліджень 

ґрунтів, складати різні види ґрунтово-екологічних карт. 

Програмні результати навчання – найбільш передові концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-дослідної та професійної діяльності і 

на межі предметних галузей. 

Ключові слова Теоретико-методологічні підходи,ґрунт-система, ґрунтовий покрив, екологія 

ґрунтів, географія ґрунтів,методологія досліджень ґрунтових систем, науково-

дослідницька діяльність. 

Формат курсу Очний  

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, комбінований. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з екології, біології, 

географії, фізики, геології, хімії ґрунтів, фізики ґрунтів, агрономії, морфології 

ґрунту, ГІС у ґрунтознавствіта ін. дисциплін. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть викорис-

товуватися під час 

викладання курсу 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів практичної діяльності із лекційних тем; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

- виконання практично-розрахункових робіт, обговорення, аналіз; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, мультимедійний проектор, багатовимірні ґрунтові карти.загально 

Програмне забезпечення: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

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

• практичні роботи: максимальна кількість балів__25__ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__25_ 

 • іспит: максимальна кількість балів50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100___ 

Академічна доброчесність: Списування, втручання у роботу інших аспірантів – 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі аспіранти відвідають усі лекції і 



 

лабораторні заняття курсу. Аспіранти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку аспіранти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Аспіранти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 

практичних роботах і бали підсумкового тестування.  

Питання до іспиту 1. Головні етапи розвитку ґрунтознавчої науки. 
2. Схеми періодизації. 
3. Загальнонаукові методологічні принципи та підходи проведення наукових 
досліджень. 
4. Видатні вчені. 
5. Теоретико-методологічні засади, основні методи досліджень, використання 
результатів наукових досліджень на практиці. 
6. Методологічні принципи та концептуальні підходи у ґрунтознавстві.  
7. Своєрідність методологічних принципів та концептуальних підходів, вміння 
застосовувати набуті знання на практиці трипільської та черняхівської культур. 
8. Передумови виникнення генетичного ґрунтознавства.  
9. Філософсько-натуралістичні підходи та метафізичні методологічні принципи 
при вивченні ґрунтів. 
10. Агрогеологічний напрям у ґрунтознавстві. 
11. Агрокультурхімічний напрям у ґрунтознавстві. 
12. Методи картографії ґрунтів.  
13. Методологія економічної оцінки землі. 
14. Становлення і розвиток фундаментальних теоретико-методологічних 
принципів та концепції генетичного ґрунтознавства впродовж “золотого 
тридцятиріччя”. 
15. Концептуальні положення про: ґрунт, чинники ґрунтоутворення, географічні 
закономірності поширення ґрунтів, просторові закономірності зміни вмісту 
загального гумусу. 
16. Закони ґрунтознавства та інші наукові положення.  
17. Методика вивчення ґрунтів.  
18. Основні методи ґрунтово-екологічних досліджень.  
19. Диференціація та інституціоналізація ґрунтознавства на початку ХХ століття.  
20. Генетико-географічний напрям.  
21. Експериментальний напрям.  
22. Ґенеза, еволюція, географія і картографування ґрунтів.  
23. Утвердження теоретико-методологічних принципів та концептуальних підходів 
генетичного ґрунтознавства в Україні і Світі. 
24. Ґрунтознавча наука наприкінці ХХ початку ХХI століть.  
25. Становлення і розвиток екології як науки. 
26. Наукові дослідження і наукова діяльність.  
27. Структура і функції науки.  
28. Поняття світогляду науки.  
29. Наукова діяльність і наукова творчість.  
30. Методологічний аналіз наукових досліджень.  
31. Наукова логіка як компонент методології.  
32. Методологічні принципи і рівні методології науки.  
33. Системна методологія (системологія).  
34. Сутність наукового дослідження.  
35. Формування предмета наукового дослідження.  
36. Загальні закони природознавства і ґрунтознавства.  
37. Пізнавальні завдання у науковому дослідженні.  
38. Структура наукового знання.  
39. Методи наукових досліджень.  
40. Ознаки та поділ методів наукових досліджень.  
41. Методи емпіричних досліджень.  
42. Методи теоретичного рівня наукових досліджень.  
43. Головні результати теоретичних досліджень.  
44. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження.  
45. Методологічні основи ґрунтознавчої науки.  
46. Еволюція поглядів на зміст і завдання ґрунтово-географічних досліджень.  
47. Предмет і об’єкт ґрунтознавчої науки. 
48. Поняття простору і часу в ґрунтознавстві.  
49. Методологія ґрунтово-екологічних досліджень. 



 

50. Основи теорії ґрунтознавства і географії ґрунтів.  
51. Учення про формування й розвиток (генезис) ґрунтів.  
52. Учення про ґрунтотворний процес як складний комплекс елементарних 
ґрунтотворних процесів.  
53. Учення про ґрунтовий покрив як цілісне просторове утворення, 
взаємопов’язане з довкіллям (екологія та географія ґрунтів).  
54. Учення про зональність ґрунтів.  
55. Учення про родючість ґрунтів і про принципи його регулювання 
агротехнічними й меліоративними заходами.  
56. Принципи ґрунтово-екологічного моніторингу.  
57. Учення про охорону ґрунтового покриву.  
58. Організація науково-дослідної діяльності.  
59. Науково-дослідницька діяльність у ґрунтознавстві аспіратів.  
60. Ґрунт – як система.  
61. Методологія і методи дослідження ґрунтових систем. 
62. Структурно-функціональний аналіз ґрунтових систем.  
63. Функціональний (кібернетичний) підхід як компонент структурно-
функціонального аналізу ґрунтових систем. Термін “функція” ґрунтової системи.  
64. Екологічні функцій ґрунтів.  
65. Система управління основними функціями ґрунтів.  
66. Самоуправління (саморегуляція). Актуалізація та зосередження функцій. 
67. Структурний підхід як компонент структурно-функціонального аналізу 
ґрунтових систем. 
68. Структура (організація, конструктивність) ґрунтового “тіла”.  
69. Принцип структурної організації систем – принцип сумісності. Принцип 
доцільної сумісності. Принцип ієрархічності.  
70. Режими функціонування ґрунтової системи. 
71. Еволюційний підхід як компонент структурно-функціонального аналізу 
ґрунтових систем.  
72. Сутність вчення про екологічні функції ґрунтів.  
73. Роль ґрунтового покриву у диференціації географічної оболонки і біосфери. 
74. Ґрунт – джерело поживних елементів і сполук, депо елементів живлення, 
енергії та вологи. 
75. Ґрунт – життєвий простір, житло і сховище. 
76. Ґрунт – “пам’ять” біогеоценозу (ландшафту). 
77. Ґрунт – середовище проживання для організмів суходолу. 
78. Екосистемні (біогеоценотичні) функції ґрунтів. 
79. Фізичні функції. Опорна функція. Функція збереження, депо насіння та інших 
зачатків. 
80. Хімічні і біохімічні функції. Функція стимулятора і інгібітора. 
81. Фізико-хімічні та інформаційні функції. 
82. Цілісні функції. Трансформація речовини і енергії, які наявні або надходять у 
біогеоценоз (ландшафт). Санітарна функція ґрунтів. Функція захисного і буферного 
біогеоценотичного екрану. 
83. Загально біосферні і етносферні функції ґрунтів. 
84. “Модернізація” ґрунтових структур на закономірностях їх динаміки, еволюції 
та адаптації.  
85. Ознаки еволюції ґрунтів: природно-антропогенні зміни, співвідношення 
прогресивних і регресивних сторін (напрям ґрунтоутворення), багато стадійність 
еволюції у часі тощо.  
86. Загальний характер трансформації ґрунтів.  
87. Антропогенні зміни загально біосферних функцій ґрунтової оболонки 
88. Стійкість ґрунтових систем. 
89. Просторово-геоінформаційний підхід як компонент структурно-
функціонального аналізу ґрунтових систем.  
90. Структурно-просторова організація ґрунтових систем.  
91. Моделі ґрунтового покриву.  
92. Концепція родючості ґрунту у світлі структурно-функціонального аналізу 
ґрунтових систем.  
93. Методологічні і теоретичні основи ґрунтово-екологічного картографування. 
94. Проблеми екологічної оцінки і моніторингу ґрунтів. 
95. Стійкість агроекосистем. 
96. Еколого-геохімічний статус і педоміграційна структура агроекосистем. 
97. Термін “родючість ґрунту” у світлі структурно-функціонального (системного) 
аналізу.  
98. Окультурення ґрунтів. 
99. Меліорація ґрунтів. 
100. Раціональне використання ґрунтів з урахуванням їхніх головних властивостей. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 



 

курсу. 



 

Схема курсу 
Тиж

./да

та / 

год. 

Тема, план, короткі тези 
Форма ді-

яльності 

(заняття) 

Література 

(нумерація 

джерело ) 

К-ть 
год. 

Термін 

виконання 

1 

Тема 1. Головні етапи розвитку ґрунтознавчої науки, схеми 

періодизації, загальнонаукові методологічні принципи та підходи 

проведення наукових досліджень. Методологія ґрунтово-екологічного 
аналізу та особливості дослідження ґрунтів в природних і природно-

антропогенних умовах. Видатні вчені.  

Лекція 
3, 4, 8, 11, 

12, 15 
2 

В день 

проведення 

заняття 

2 

Тема 2. Становлення і розвиток фундаментальних теоретико-
методологічних принципів та концепції генетичного ґрунтознавства 

впродовж “золотого тридцятиріччя”. Концептуальні положення про: 

ґрунт, чинники ґрунтоутворення, географічні закономірності 

поширення ґрунтів, просторові закономірності зміни вмісту загального 
гумусу. Закони ґрунтознавства та інші наукові положення. Методика 

вивчення ґрунтів. Основні методи ґрунтових досліджень. 

Диференціація та інституціоналізація ґрунтознавства на початку ХХ 
століття. Генетико-географічний напрям. Експериментальний напрям. 

Хімія ґрунтів. Ґенеза, еволюція, географія і картографування ґрунтів. 

Мінералогія ґрунтів. Становлення біології ґрунтів. Меліоративне 

ґрунтознавство. Сільськогосподарське ґрунтознавство. Утвердження 
теоретико-методологічних принципів та концептуальних підходів 

генетичного ґрунтознавства в Україні і Світі. 

Лекція 
5, 8, 10, 12, 

16, 23, 24 
2 

В день 

проведення 

заняття 

3 

Тема 3. Ґрунтознавча наука наприкінці ХХ початку ХХI століть. 
Наукові дослідження і наукова діяльність. Структура і функції науки. 

Поняття світогляду науки. Наукова діяльність і наукова творчість. 

Методологічний аналіз наукових досліджень. Наукова логіка як 

компонент методології. Методологічні принципи і рівні методології 
науки. Системна методологія (системологія). 

Лекція 
3, 4, 8, 11, 

14, 21, 25 
2 

В день 

проведення 

заняття 

4 

Тема 4. Суть наукового дослідження. Формування предмета наукового 

дослідження. Загальні закони природознавства і ґрунтознавства. 
Пізнавальні завдання у науковому дослідженні. Структура наукового 

знання. Методи наукових досліджень. Ознаки та поділ методів 

наукових досліджень. Методи емпіричних досліджень. Методи, які 

використовуються на емпіричному і теоретичному рівнях наукових 
досліджень. Методи теоретичного рівня наукових досліджень. Головні 

результати теоретичних досліджень. Фундаментальні і прикладні 

наукові дослідження. 

Лекція 

3, 4, 10, 11, 

13-15, 21, 

28 
2 

В день 

проведення 

заняття 

5 

Тема 5. Методологічні основи ґрунтознавчої науки. Еволюція поглядів 

на зміст і завдання ґрунтово-екологічних досліджень. Предмет і об’єкт 

ґрунтознавчої науки. Поняття простору і часу в ґрунтознавстві. 

Принципи систематики і класифікації ґрунтів. Методи ґрунтово-
екологічних досліджень. Принципи ґрунтово-екологічного 

моніторингу. 

Лекція 

4, 12, 13, 

17, 18, 26, 

29, 30 
2 

В день 

проведення 

заняття 

6 

Тема 6. Основи теорії ґрунтознавства і географії ґрунтів. Поняття про 
ґрунт як самостійне природно-історичне тіло. Учення про чинники 

ґрунтоутворення. Учення про формування й розвиток (генезис) ґрунтів. 

Учення про ґрунтотворний процес як складний комплекс елементарних 

ґрунтотворних процесів. Учення про ґрунтовий покрив як цілісне 
просторове утворення, взаємопов’язане з довкіллям (екологія та 

географія ґрунтів). Учення про зональність ґрунтів. 

Лекція 

8, 12, 13, 

17, 18, 20, 

24, 28, 31 
2  

7 

Тема 7. Учення про родючість ґрунтів і про принципи його 
регулювання агротехнічними й меліоративними заходами. Учення про 

охорону ґрунтового покриву. Організація науково-дослідної діяльності. 

Лекція 
1, 10, 13, 

24, 27, 28 
2 

В день 

проведення 

заняття 



 

Основні форми науково-дослідницької діяльності у ґрунтознавстві 

аспіратів. 

8 

Тема 8. Структура екології ґрунтів. Екологія ґрунтів і вчення про 

екологічні функції ґрунтів та їхнє збереження. Становлення і сутність 
вчення про екологічні функції ґрунтів. Екосистемні (біогеоценотичні) 

функції ґрунтів. 

Лекція 
2, 5-7, 9, 12, 

15, 21, 24 
2 

В день 

проведення 

заняття 

9 

Тема 9. Глобальні функції ґрунтів. Збереження і раціональне 
використання ґрунтів на основі вчення про екологічні функції ґрунтів. 

Загальнобіосферні і етносферні функції. Ґрунт – середовище 

проживання для організмів суходолу. Роль ґрунтового покриву у 

диференціації географічної оболонки і біосфери. Ґрунт – з’єднуюча 
ланка біологічного і геологічного колообігів. Ґрунт – чинник 

біологічної еволюції. Антропогенні зміни загальнобіосферних функцій 

ґрунтової оболонки. Етносферні функції ґрунтів. 

Лекція 
2, 5-7, 9, 12, 

15, 24 
2 

В день 

проведення 

заняття 

10 

Тема 10. Ґрунт – як система. Методологія і методи дослідження 

ґрунтових систем. Структурно-функціональний аналіз ґрунтових 

систем. Структура основних функцій ґрунтової системи. 

Функціональний (кібернетичний) підхід як компонент структурно-
функціонального аналізу ґрунтових систем. Термін “функція” ґрунтової 

системи. Зміна структури і функцій ґрунтового покриву. Система 

управління основними функціями ґрунтів. Самоуправління 
(саморегуляція). Актуалізація та зосередження функцій. 

Лекція 
7, 12, 14, 

19, 24, 27 
2 

В день 

проведення 

заняття 

11 

Тема 11. Структурний підхід як компонент структурно-

функціонального аналізу ґрунтових систем. Структура (організація, 

конструктивність) ґрунтового “тіла”. Принцип структурної організації 
систем – принцип сумісності. Принцип доцільної сумісності. Принцип 

ієрархічності. Режими функціонування ґрунтової системи. 

Агроекосистеми. Еколого-геохімічний статус і педоміграційна 
структура агроекосистем. 

Лекція 
12, 24, 27, 

28 
2 

В день 

проведення 

заняття 

12 

Тема 12. Еволюційний підхід як компонент структурно-

функціонального аналізу ґрунтових систем. Теоретичні основи 

еволюції ґрунтів. “Модернізація” ґрунтових структур на 
закономірностях їх динаміки, еволюції та адаптації. Ознаки 

еволюції ґрунтів: природно-антропогенні зміни, співвідношення 

прогресивних і регресивних сторін (напрям ґрунтоутворення), 
багато стадійність еволюції у часі тощо. Загальний характер 

трансформації ґрунтів. “Метаморфоза” ґрунту. Стійкість ґрунтових 

систем, і зокрема агроекосистем. 

Лекція 5, 12, 24, 27 2 
В день 

проведення 

заняття 

13 

Тема 13. Просторово-геоінформаційний підхід як компонент 
структурно-функціонального аналізу ґрунтових систем. Природа 

ґрунтового покриву континуальна (“парадокс контурності”). 

Геометрична структура ґрунтового покриву. Структурно-просторова 
організація ґрунтових систем. Моделі ґрунтового покриву. 

Методологічні і теоретичні основи ґрунтово-екологічного 

картографування. 

Лекція 6, 12, 24, 27 2 
В день 

проведення 

заняття 

14 

Тема 14. Концепція родючості ґрунту у світлі структурно-
функціонального аналізу ґрунтових систем. Термін “родючість ґрунту” 

у світлі структурно-функціонального (системного) аналізу. Схема 

чинників родючості. Елементи родючості. Окультурення та меліорація 
ґрунтів. Еколого-господарська паспортизації ґрунтів земель 

сільськогосподарського призначення. 

Лекція 
5-7, 10, 12, 

13, 22, 27 
2 

В день 

проведення 

заняття 

15 

Тема 15. Наукові основи збереження і раціонального використання 

ґрунтів. Взаємозв’язок і мінливість екологічних функцій ґрунтів. 
Раціональне використання ґрунтів з урахуванням їхніх основних 

Лекція 
5-7, 12, 25, 

27 
2 

В день 

проведення 

заняття 



 

властивостей. Проблеми екологічної оцінки і моніторингу ґрунтів.  

16 

Тема 16. Основні принципи збереження ґрунтів і біосфери. Охорона 

ґрунтів та шляхи її реалізації. Рівні і види охорони ґрунтів. Становлення 

особливої охорони ґрунтів. Червона книга ґрунтів. Кадастр цінних та 
інших природних об’єктів. Правові передумови збереження ґрунтів і 

біосфери загалом. 

Лекція 
5-7, 12, 25, 

27 
2 

В день 

проведення 

заняття 

1 
№ 1. Побудувати опорну схему аргументації як способу доведення 
наукової концепції, наукової теорії, гіпотези тощо. 

Практична 
робота 

4, 10, 11, 
15, 21 

2 

В день 
проведення 

заняття 

 

2 
№ 2. Здійснити системний аналіз становлення і розвитку 

теоретико-методологічних підходів у ґрунтознавчій науці 
Практична 

робота 

3-5, 8, 12, 

13, 24 
2 

3 

№ 3. Побудувати логічну опорну схему сучасних лабораторно-
аналітичних інструментальних методів дослідження екологічного 

стану ґрунтів. 

Практична 

робота 

4, 6, 11, 24, 

29 
2 

4 
№ 4. Здійснити оцінку акумулятивних особливостей хімічних 

елементів в природно-антропогенних ґрунтах. 
Практична 

робота 

4, 6, 11, 24, 

29 
2 

5 
№ 5. Здійснити оцінку якісного стану ґрунтів за основними 

показниками їх екологічної якості. 
Практична 

робота 
1, 6, 9, 13 2 

6 
№ 6. Побудувати опорну схему категорій і типів біогеоценотичних 

функцій ґрунтів. 
Практична 

робота 
5, 7, 12, 25 2 

7 

№ 7. Застосування теоретико-методологічних принципів укладання 

словниково-довідкової літератури у ґрунтознавстві і екології 

ґрунтів. 

Практична 
робота 

4, 5, 7, 10, 
11, 15 

2 

8 
№ 8. Техніка складання індивідуального алгоритму написання 
наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Практична 

робота 
3, 10, 21 2 

1 
Місце та роль сучасного ґрунтознавства і екології ґрунтів у системі 

природничих і прикладних наук. 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б
о

та
 

2, 3, 5, 7, 10 2 

За місяць до 

іспиту 

 

2 
Порівняльна характеристика різних методологічно відмінних 
систем землеробства (історична ретроспектива). 

3, 8, 10, 12, 

23 
2 

3 Ознайомлення з методологією ґрунтово-оціночних робіт в Україні. 1, 6, 13 2 

4 
Картографічний метод дослідження ґрунтів і ґрунтового покриву: 

здобутки, сучасний стан та перспективи розвитку. 
13, 14, 24, 

26 
2 

5 

Методологічні основи екологічного картографування. Моделі 

методологічного та інформаційного забезпечення картографічного 

моніторингу. 

5-7, 9, 10 2 

6 
Глобальний характер загрози сучасної деградації ґрунтового 
покриву. 

12, 25, 31 2 

7 Еколого-географічні закономірності структури педосфери. 5, 7, 10 3 

8 
Значення ґрунтів в еволюції життя і збереженні на землі 

біологічного різноманіття. 
2, 5, 7, 25 3 

9 Поняття світогляду у ґрунтознавстві, географії та екології ґрунтів. 3, 10, 12, 13 3 

10 
Еволюція поглядів на зміст і завдання ґрунтово-екологічних 

досліджень. 
6, 9, 10 3 

11 Методи географічних і ґрунтово-екологічних досліджень. 3, 4. 6, 9, 11 3 

12 
Управлінська методологія та інформативний тип мислення у 

ґрунтознавстві. 
7, 12, 13, 27 3 

13 
Процес самоуправління (саморегуляції) як результат внутрішніх 

енергетичних потенціалів ґрунту. 
2, 3, 12,18 3 

14 
Чинник дезорганізації (порушення порядку) ґрунтових систем та 

науково-обґрунтоване системне управління. 
2, 5, 7, 24, 

25 
3 

15 
Окультурення та меліорація ґрунтів.  1, 5, 12, 14, 

16 
3 

16 
Еколого-економічна оцінка ґрунтів земель сільськогосподарського 
використання 

1, 10, 13, 
24, 27, 28 

3 

 


