
 



Назва курсу  Науковий семінар 

Адреса викладання 

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 

Викладачі курсу Паньків Зіновій Павлович, доктор географічних наук, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

Роб. тел. +38032-2394749 Моб. +38-067-76-18-237 

zinoviy.pankiv@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення семінарських занять або за 

попередньою домовленістю 

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

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні 

знання, які необхідні та обов’язкові для наукової роботи над темою 

дисертації і для того, щоб успішно захистити наукову ступінь доктора 

філософії. В курсі представлено огляд наукових концепцій 

(ґрунтотворення, антропогенна трансформація ґрунтів, зміна процесів і 

властивостей, діагностики ґрунтотворних процесів), на яких побудовані 

дисертаційні дослідження, так і процесів та інструментів, які потрібно 

для реалізації поставлених завдань (опрацювання літературних джерел, 

виконання лабораторно-аналітичних досліджень). 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Науковий семінар» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми “Аспірант”, 

яка викладається у третьому-четвертому семестрах в обсязі 2 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» є 

ознайомлення аспірантів із завданнями дисертаційних досліджень для 

оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення 
(відповідно до теми дисертаційних досліджень). Ціллю проведення 

семінарських занять є опрацювання літературних джерел з проблематики 

досліджень, оволодіння методами лабораторно-аналітичних, картографічних і 

комп’ютерних технологій, проведення польових досліджень, вміння 
аналізувати отримані результати, набуття навиків викладення отриманих 

результатів у наукових статтях і розділах дисертації. 

 

Література* для 

вивчення дисципліни, 

ресурси в інтернеті** 

1. Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник. – К.: 

Ніка-Центр, 2008. – 32 с. 
2. ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення”. 

3. Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації / Упоряд. С. В. Сьомін. – К.: 

МАУП, 2002. – 184 с. 

4. Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень: навчальний посібник. 

– 2-ге вид., переробл. та доповн. Ніжин, 2010. 232 с. 

5. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Постанова 

Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 року. № 65. – 2005. – URL: 

http://zakon.radagov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

6. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах Ч. І. 

Львів : ЛНУ імені Івана дисципліни Франка, 2010. 270 с.  
7. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах Ч. 2. 

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

8. Гаськевич В. Г. Польовий практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів :  
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навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 254 с.  

9. Папіш І. Я., Ямелинець Т. С. Практикум з картографії ґрунтів : навчальний 

посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 450 с.  

10. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення : навч. посібник. Львів : 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.  

11. Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практики : навч. посібник. Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 354 с. 

Додатково для кожного аспіранта література визначається за темою дисертаційної 

роботи. 

Тривалість курсу 60 год.  

Обсяг курсу 16 годин авдиторних занять (з них 16 годин практичних занять) і 44 

год. самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант повинен :  

- Знати: 

- • мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову 

новизну власних досліджень; 

- • стан вивченості проблеми; 

- • теоретичні основи тематики, яка розглядається в дисертаційній 

роботі; 

- • розгляд проблеми чи питання тематики досліджень в науковій 

літературі; 

- • характеристику чинників формування даного біокосного тіла, а також 

природно-антропогенні умови і сучасний стан території досліджень; 

- • методику досліджень; 

- Вміти: 

- • користуватися поняттями і термінологією за тематикою наукових 

досліджень; 

- • використовувати літературні джерела, архівні і фондов матеріалами в 

контексті тематики дисертаційної роботи; 

- • самостійно визначати мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, 

актуальність і наукову новизну досліджень; 

- • користуватись картографічними матеріалами (топографічні, ґрунтові 

карти, факторні картографічні матеріали тощо); 

- • знати методику польових і лабораторних досліджень, самостійно 

виконувати деякі нескладні лабораторні дослідження; 

- • читати та інтерпретувати результати польових та лабораторних 

досліджень; 

- • науково аналізувати зміст одержаних результатів; 

- • робити наукові і достовірні висновки щодо території досліджень чи 

певних об’єктів, шляхів оптимізації їхнього екологічного стану, 

способів охорони та раціонального використання. 

Ключові слова Ґрунт, еволюція, фактори ґрунтотворення, ґрунтотворна порода, 

фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунту, 

методика і методологія, а також відповідно до теми дисертації. 

Формат курсу Очний курс. 

Теми Див.: Таблиця «Схема курсу» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру за результатами виступів на семінарах і 

практичних заняттях. 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

ґрунтознавства, хімії ґрунту, фізики ґрунту, мінералогії ґрунту, 

морфології ґрунту, біології ґрунту, а також четвертинної геології, 



геоморфології, геоботаніки, ландшафтознавства, картографії, 

математичної статистики, бібліографії, геоінформатики тощо. 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Виступи на семінарах, презентації, дискусії. 

 

Необхідне обладнання За необхідності мультимедійний центр, карти, схеми, фотографії, 

зразки ґрунтів і гірських порід 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Залік виставляється 

за результатами  семінарських і практичних занять. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Класифікація ґрунтових новоутворень. 

2. Конкреційні ґрунтові новоутворення. 

3. Діагностичні ознаки конкреційних ґрунтових новоутворень. 

4. Класифікація кутан та їхнє діагностичне значення. 

5. Історичний розвиток вчення про ґрунтові новоутворення. 

6. Діагностичні ознаки ортштейнів. 

7. Ґенеза конкреційних ґрунтових новоутворень. 

8. Особливості профільного розподілу конкрецій них новоутворень у 

ґрунтах Передкарпаття. 

9. Ґрунтотворні процеси, що зумовлюють формування конкрецій них 

ґрунтових новоутворень. 

10. Закономірності поширення ґрунтів у межах Передкарпаття. 

11. Морфологічні особливості  профільно-диференційованих ґрунтів 

Передкарпаття. 

12. Фракційний склад конкрецій них новоутворень та його значення. 

13. Методи дослідження ґрунтових новоутворень. 

14. Польові методи дослідження новоутворень. 

15. Лабораторні методи дослідження новоутворень. 

16. Теорії ґенези конкрецій них новоутворень. 

17. Вплив чинників ґрунтоутворення на формування ґрунтових 

новоутворень. 

18. Вплив рослинності на морфологію та властивості ґрунтових 

новоутворень. 

19. Гідрологічний режим ґрунтів і його вплив на формування новоутворень. 

20. Коефіцієнт нагромадження та його значення у дослідження новоутворень. 

21.  Хімічний склад ґрунтових новоутворень та його значення для 

діагностики. 

22. Роль ґрунтових мікроорганізмів у формування конкрецій них 

новоутворень. 

23. Європейські вчень у вивченні ґрунтових новоутворень та їхні теорії. 

24. Сучасні аналітичні методи вивчення новоутворень. 

25. Мікроморфологчний метод дослідження ґрунтових новоутворень.   

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



Схема курсу 
Тиж. 
/ дата 

/ 
год.- 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Література*
. Ресурси в 
інтернеті** 

Завдання, год 
Термін 
виконан

ня 

1 

Тема 1. Представлення і аналіз фактичного матеріалу, зібраного 
за час польових експедиційних робіт, який подається на захист 
дисертаційної роботи. Обґрунтування мети і завдання 

досліджень, висвітлення об’єкту і предмету досліджень, 
проблематики, актуальності власних досліджень. Особистий 
внесок і наукова новизна отриманих результатів. 
Теоретичні положення дослідження когкреційних новоутворень. 
Проаналізувати вітчизняну та зарубіжну літературу, 
систематизувати основні теорії щодо генези, властивостей та 
діагностичного значення конкреційних новоутворень у ґрунтах. 

Семінар 
 
 

Самостійна 
робота. 

1–11 

2 год 
Самостійна 

робота в 
позаурочний 
час – 6 год 

Один 
тиждень 

 

2 

Тема 2. Теоретичні основи, напрацювання та розробки, 

опрацьовані та використані при написанні дисертаційної роботи. 
Проблематика і шляхи розв’язання, які має виникли при 
проведенні дисертаційних досліджень. 
Історичні аспекти дослідження конкрецій них новоутворень. На 
основі аналізу літератури встановити основні етапи 
становлення відомостей про конкреційні новоутворення. 

Семінар 
 

Самостійна 
робота 

 

1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 
позаурочний 
час – 6 год. 

Один 
тиждень 

 

3 

Тема 3. Методика досліджень і методи, використані при 

проведені досліджень, написанні дисертаційної роботи. 
Методологія та методи дослідження конкрецій них 
новоутворень. Провести аналіз та виокремити методичні 
положення наукового дослідження. Проаналізувати та вибрати 
методи для дослідження конкрецій них новоутворень в польових 
та лабораторних умовах. 

Семінар 

 
 

Самостійна 
робота. 

 
 

1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 
позаурочний 
час – 6 год. 

Один 
тиждень 

 

4 

Тема 4. Висвітлення чинників ґрунтотворення території 
досліджень та чинників формування конкреційних новоутворень.  

Встановити сукупний вплив чинників ґрунтоутворення на 
формування морфології, властивостей профільно-
диференційованих ґрунтів і особливостей профільного розподілу 
конкрецій них новоутворень. 

Семінар 
 

 
 

Самостійна 
робота 

1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 
позаурочний 
час – 6 год. 

Один 
тиждень 

 

5 

Тема 5. Істрія дослідження ґрунтів або проблеми, над якою 
працює дисертант. Ґрунти території досліджень. Характеристика 
морфології досліджуваних ґрунтів і ґрунтових новоутворень. 

Географія та морфо-генетичні особливості профільно-
диференційованих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття, 
характеристика ключових ділянок та місць закладання 
ґрунтових розрізів.  

Семінар 
 
 

 
 

Самостійна 
робота 

1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 
позаурочний 
час – 4 год. 

Один 

тиждень 
 

6 

Тема 6. Представлення отриманих результатів фізичних та 
фізико-хімічних властивостей ґрунтів, валового хімічного 
складу, їхній аналіз. Статистичні методи при проведенні 
досліджень. 

Аналіз морфології, профільного розподілу, хімічних, фізичних 
властивостей конкрецій них новоутворень та встановлення 
діагностичних ознак ґрунтотворних процесів.  

Семінар 
 
 
 

 
Самостійна 

робота. 

1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 

позаурочний 
час – 6 год. 

Один 
тиждень 

 

7 

Тема 7. Картографічна частина дисертаційної роботи. Району-
вання території досліджень, проблеми, що виникають при 
виконанні даних робіт. Власні напрацювання (якщо є такі). 
Процеси деградації ґрунтів.  

Створення картографічного матеріалу території дослідження. 
Графічне відображення характеристик ґрунтових 
новоутворень. 

Семінар 
 
 
 

 
Самостійна 

робота 

1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 

позаурочний 
час – 6 год. 

Один 
тиждень 

 

8 

Тема 8. Рекомендації практичного використання результатів 
дисертаційного дослідження. Проблеми охорони ґрунтів і 
ґрунтового покриву. Висновки. Оформлення списку використа-
них літературних джерел. 
Розробка практичних рекомендацій для теорії та практики 

ґрунтових досліджень та діагностики ґрунтових новоутворень. 
Фрмування списку літературних джерел. 

Семінар 1–11 

2 год. 
Самостійна 

робота в 
позаурочний 

час – 6 год. 

Один 
тиждень 

 

 


