


Назва курсу Педосфера Землі
Адреса викладання

курсу
Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка,
географічний факультет, вул. Дорошенка, 41

Факультет і кафедра,
за якою закріплена

дисципліна

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Галузь знань, шифр та
назва спеціальності

103 – Науки про Землю (географія)

Викладачі курсу Гаськевич  Володимир  Георгійович,  доктор  географічних  наук,
професор

Контактна інформація
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м. Львів, вул. Дорошенка, 41, географічний факультет, 3 поверх,108а

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
необхідні  для  оцінювання  і  аналізу  стану  педосфери,  проблем
деградації і охорони педосфери Землі,  розвитку сучасного світового
землеробства.  

Коротка анотація
курсу

Дисципліна  «Фізика  ґрунтів»  є  нормативною  дисципліною  з
спеціальності  103  Науки  про  Землю  (Географія)  для  освітньої
програми  “Бакалавр”,  яка  викладається  в  3  семестрі  в  обсязі  
3  кредитів  (за  Європейською  Кредитно-Трансферною  Системою
ECTS).

Мета та цілі курсу Сформувати в студентів уявлення про педосферу Землі, її структуру,
умови  формування,  склад,  сучасний  стан  і  особливості
функціонування,  екологічні  функції  педосфери,  роль педосфери у
житті людини, особливості взаємовідносин людини з педосферою,
проблеми охорони ґрунтів і педосфери загалом.

Завдання дисципліни: 
 вивчення геосфер Землі, основних етапів їхнього формування; 
 вивчення структури педосфери Землі і їхньої характеристики;
 висвітлення факторів і умов формування педосфери Землі;
 вивчення  біогеохімічного  складу  і  системної  організації

педосфери;
 вивчення екологічних функцій педосфери; 
 вивчення антропогенного впливу на педосферу, основних законів і

проблем сучасного ґрунтознавства; 
 вивчення  розвитку  сучасного  світового  землеробства  в  контексті

глобальних екологічних проблем; 
 вивчення проблем деградації і охорони педосфери Землі; 
 ознайомлення з законодавчою базою охорони педосфери. 

Література для
вивчення дисципліни

1. Красєха Є. Н. Педосфера: Монографія (електронний носій)
2. Глобальная  география  почв  факторы почвообразования.–М.:

И-т географии АН СССР, 1991.–323 с.
3. Дмитриев Е.А. Почва и почвоподобные тела.–М.:  ГЕОС.–С.

215–233.
4. Добровольский  Г.В.,  Никитин  Е.Д.  Экологические  функции

почвы.–М.: Изд–во МГУ, 1986.–137 с. 
5. Добровольский  Г.В.  К  истории  термина  педосфера  //

Почвоведение–2002.–№12.–С. 1520. 
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6. Никитин  Е.Д.  О  понятии  “педосистема”  //  Почвоведение–
1980.–№4.–С. 3-8. 
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Навчальний  посібник.  Львів:  Видавничий  центр  ЛНУ  імені  Івана
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12. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник.

– Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.
13. Биологическая  продуктивность  и  круговорот  химических

элементов в растительных сообществах / Отв. ред. Н.И. Базилевич,
Л.Е. Родин. – Л.: Наука, 1971. – 313 с.

14. Вески  Р.Э.  Почвоведение  и  науки  о  биокосных  системах  //
Почвоведение.–1982.–№12.–С. 18-25. 

15. Гиляров  М.С.,  Криволуцкий  Д.А.  Жизнь  в  почве.  –  М.:
Молодая гвардия, 1985. – 191 с.

16. Дмитриев Е.А. Теоретические и методологические проблемы
почвоведения.–М.: ГЕОС.–374 с.

17. Лаппо  А.В.  Биосфера  Земли,  ее  границы  и  экогоризонты  //
Седикахиты на разных стадиях литогенза. –М. Наука.–С. 43-49. 

18. Соколов  И.А.  Основные  законы  почвоведения  //  100  лет
генетического почвоведения.–М.: Наука.–С. 126-136. 

19. Соколов  И.А.,  Михайлов  И.С.  Педосфера  и  гидротермальный
пояс // Почвоведение.–1992.–№2.–С. 41-48 

20. Таргульян  В.О.  Экогенез  и  педогенез:  расширение
теоретической  базы  почвоведения  //  Вестн.  МГУ.  Сер.  17.
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Тривалість курсу 90 год. 
Обсяг курсу 24 годин аудиторних занять (24 год лекції, 8 год практичних занять) і

66 год. самостійної роботи
Очікувані результати

навчання
Після завершення цього курсу студент повинен: 
знати: 
 основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів;
 вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів;
 фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний,
структурно-агрегатний склад ґрунтів);
 класифікацію  елементарних  ґрунтових  частинок  і  класифікацію
ґрунтів за гранулометричним складом;
 водно-фізичні  властивості  ґрунтів  (форми  ґрунтової  вологи,
механізми руху води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів
тощо);
 теплові властивості ґрунтів. 
 електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів; 
 методи визначення фізичних властивостей ґрунтів; 
 сфери  застосування  результатів  досліджень  фізичних
властивостей ґрунтів. 



вміти: 
 володіти  основними  понятійними  і  термінологічними  знаннями
фізики ґрунтів;
 володіти  основними  польовими  і  лабораторними  методами
визначення фізичних властивостей ґрунтів; 
 інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень
з метою оцінки фізичного стану ґрунтів; 
 оцінювати  характер  антропогенного  впливу  на  фізичні
властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів;
 визначати  і  застосовувати  шляхи  покращення  фізичних
властивостей ґрунтів;
 застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Ключові слова ґрунт, фізичні властивості гранулометричний склад, загальні фізичні
властивості, фізико-механічні властивості, рідка фаза

Формат курсу Очний
Теми Див.  СХЕМУ КУРСУ**

Підсумковий
контроль, форма

іспит

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін
– фізики грунтів, грунти світу, грунтознавство, екологія грунтів, 

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися
під час викладання

курсу

Презентація,  лекції,  колаборативне  навчання  (форми  –  групові
проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.)
проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Необхідне обладнання Ґрунтові та геологічні карти 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного
виду навчальної

діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Бали в семестрі нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 30% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів  30.
• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 20.
• іспит : 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів_50.
Підсумкова максимальна кількість балів__100__
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть
їх  оригінальними  дослідженнями  чи  міркуваннями.  Відсутність
посилань  на  використані  джерела,  фабрикування  джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не
обмежують,  приклади  можливої  академічної  недоброчесності.
Виявлення  ознак  академічної  недоброчесності  в  письмовій  роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно
від масштабів плагіату чи обману.  Відвідання занять є важливою
складовою  навчання.  Очікується,  що  всі  студенти  відвідають  усі
лекції  і  практичні  зайняття  курсу.  Студенти  мають  інформувати
викладача  про  неможливість  відвідати  заняття.  У  будь-якому
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених
для  виконання  усіх  видів  письмових  робіт,  передбачених  курсом.
Література. Уся  література,  яку  студенти  не  зможуть  знайти
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без
права  її  передачі  третім  особам.  Студенти  заохочуються  до
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.
Політика  виставлення  балів. Враховуються  бали  набрані  на
поточному  тестуванні,  самостійній  роботі  та  бали  підсумкового



тестування.  При  цьому  обов’язково  враховуються  присутність  на
заняттях  та  активність  студента  під  час  практичного  заняття;
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 і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи
екзамену.

Модуль 1. Біосфера Землі. Структура педосфери.
1. Мета і завдання курсу “Педосфера Землі”.
2. Схарактеризувати об’єкт і предмет досліджень. 
3. Геосфери землі і їхня загальна характеристика. 
4. Історія становлення вчення про педосферу. 
5. Джерела вчення про оболонкову структуру Землі. 
6. Парадигма оболонкової структури світу в класичних науках нового часу. 
7. Критерії виділення оболонок Землі. 
8. Сучасне уявлення про геосфери Землі. 
9. В.І. Вернадський і оболонкова парадигма будови Землі. 
10. Геосфери Землі і біосфера. 
11. Поняття про географічну оболонку. 
12. Біосфера Землі і її основні особливості. 
13. Взаємозв’язок геосфер Землі. 
14. Біологічний (малий) круговорот речовин і енергії в біосфері. 
15. Геологічний (великий) круговорот речовин і енергії в біосфері.
16. Біосфера і космос. 
17. Жива речовина біосфери і її роль в становленні і функціонуванні системи. 
18. Нежива речовина біосфери і її глобальне значення. 
19. Особливості функціонування життя в біосфері. 
20. Плівки та згущення життя в біосфері. 
21. Жива речовина океанів, її особливості і роль в біосфері. 
22. Жива речовина суші, її значення. 
23. Жива речовина ґрунту. 
24. Біокосні оболонки і тіла біосфери. 
25. Загальні уявлення про педосферу Землі.
26. Визначення поняття “педосфера”.
27. Коротка історія формування педосфери.
28. Сліди минулих педосфер на Земній кулі. 
29. Біотичні передумови формування педосфери Землі. 
30. Геологічні передумови формування біосфери і педосфери. 
31. Циклічність геологічних процесів і еволюція літосфери. 
32. Коливальні рухи і осадо нагромадження. 
33. Коливальні рухи і формування сучасної педосфери. 
34. структура сучасної суші як чинник просторової організації педосфери. 
35. Палеокліматичні умови і історія формування педосфери. 
36. Клімат четвертинного періоду і формування сучасної педосфери. 
37. Історична хронологія формування рослинності і педосфери. 
38. Епоха бактерій і водоростей та її роль у формуванні педосфери.
39. Епоха псилофітів (мохів). 
40. Особливості рослинності Карбону. 
41. Епоха хвойних та квіткових рослин та їхня роль у формуванні педосфери. 
42. Еволюція педосфери в контексті появи грибів, одноклітинних та 

багатоклітинних рослин. 
43. Основні етапи формування педосфери Землі. 
44. Зовнішні умови формування педосфери. 
45. Процеси обміну речовиною і енергією між геосферами. 
46. Кліматичні умови формування педосфери. 
47. Винос і надходження мінеральних речовин в педосфері. 
48. Глибинні чинники формування педосфери. 
49. Палеогрунтознавство і біогеологія. 
50. Внутрішні умови формування ґрунтів. 
51. гірська порода як чинник і умова ґрунтотворення. 
52. Ґрунтова атмосфера.
53. Рідка фаза ґрунту. 



54. Контролюючі чинники формування педосфери. 
55. Рельєф як чинник–ретранслятор умов ґрунтотворення. 
56. Рельєф і формоутворення в контактній зоні. 
57. Чинник часу при формуванні педосфери. 
58. Біогеохімічний кругообіг речовин в біосфері. 
59. Біосферне значення гумусу. 
60. Гумусові речовини в біосфері. 
61. Вміст гумусу в ґрунтах і його значення. 
62. Процеси вивітрювання в зоні гіпергенезу. 
63. Процеси ґрунтотворення в зоні гіпергенезу. 
64. Елементарні ґрунтові процеси. 
65. Екзо–і педогенез в біоценозах. 
66. Плівкова педосфера екосистем прокаріот (4-1,7 млрд. років).
67. Килимова педосфера. 
68. Подушечна педосфера (педосфера псилофітових екосистем). 
69. Педосфера екосистем кам’яновугільного періоду. 
70. Педосфера сучасного типу. 
71. Антропогенна педосфера. 
72. Структура педосфери. 
73. Поняття екзосфери. 
74. Суперрегіони педосфери. 
75. Гумідно–тропічний сектор. 
76. Льодовиково–перигляціальний сектор. 
77. Аридний сектор.
78. Кріогенний сектор. 
79. Вулканогенний сектор.
80. Чинники і умови формування педосфери.
81. Проблема провідного чинника при формуванні педосфери. 
82. Педосфера як біоцентрична каскадна система. 

Модуль 2. Будова педосфери. Екологічні функції педосфери. Людина і 
педосфера.

1. Поняття про системну організацію педосфери Землі. 
2. Вертикальна будова педосфери. 
3. Основні чинники вертикальної диференціації грунтового ярусу педосфери.
4. Елементарні типи ґрунтових профілів. 
5. Типи ґрунтових профілів за Б. Г. Розановим. 
6. Основні типи будови профілю ґрунтів. 
7. Прості ґрунтові профілі.
8. Складні профілі. 
9. Антропогенно–порушені профілі. 
10. Ґрунтовоподібні тіла. 
11. Теорія генетичного і типодіагностичного горизонту в сучасних 

класифікаціях ґрунтів. 
12. Основні типи ґрунтових горизонтів. 
13. Систематика генетичних горизонтів за Б.Г. Розановим. 
14. Органогенні горизонти ґрунтів. 
15. Елювіальні горизонти. 
16. Ілювіальні горизонти ґрунтів. 
17. Метаморфічні горизонти. 
18. Акумулятивні (гідрогенно–акумулятивні) горизонти. 
19. Корові горизонти. 
20. Глейові горизонти. 
21. Динамоморфні (турбацій ні) горизонти. 
22. Підгрунтові горизонти. 
23. Природні діагностичні горизонти. 
24. Антропогенно–перетворені горизонти.
25. Генетичні горизонти в Українській системі класифікації ґрунтів. 
26. Підґрунтовий ярус педосфери. 
27. Загальні положення просторової організації педосфери. 
28. Глобальний рівень просторової організації педосфери. 
29. Регіональний рівень просторової організації педосфери. 
30. Топологічний рівень просторової організації педосфери. 
31. Поняття про екологічні функції педосфери. 
32. Глобальні екологічні функції педосфери. 



33. Біогеоценотичні функції педосфери. 
34. Людина і педосфера. 
35. Ноосферний етап розвитку педосфери. 
36. Основні закони сучасного ґрунтознавства. 
37. Проблеми сучасного ґрунтознавства як науки. 
38. Сучасне землеробство і педосфера. 
39. Тисячолітній досвід землеробства: його уроки і помилки. 
40. Проблеми сучасного землеробства в контексті збереження педосфери. 
41. Антропогенні трансформації педосфери. 
42. Деградація ґрунтів. 
43. Опустелювання ґрунтів. 
44. Технологічна (експлуатаційна) деградація ґрунтів. 
45. Ерозія ґрунтів. 
46. Проблеми засолення ґрунтів. 
47. Проблеми заболочення ґрунтів. 
48. Геоекоаномалії і пов’язані з ними деградаційні процеси. 
49. Екологічні альтернативи в землеробстві. 
50. Контурне землеробство.
51. Екологічне землеробство. 
52. Біологічне землеробство. 
53. Шляхи розв’язання екологічних проблем землеробства. 
54. Світове землеробство: сучасний стан і актуальні проблеми. 
55. Землеробство в Україні: сучасний стан, проблеми і шляхи їхнього 

вирішення. 
56. Моніторинг ґрунтів і проблеми збереження педосфери. 
57. Правові засади охорони педосфери: світовий досвід.
58. Стан охорони ґрунтів в Україні. 

Схема курсу*

Тиж. 
/ дата

/
год.-

Тема, план, короткі тези
Форма діяльності

(заняття)* *лекція,
самостійна, дискусія,

групова робота)

Література.
*** Ресурси
в інтернеті

Завда
ння,
год

1-2 Тема 1. Вступ.  Оболонкова  парадигма  в  сучасному
ґрунтознавстві.  Сучасні  уявлення  про  геосфери.
Історичні  спекти  розвитку  і  становлення  педосфери
Землі. Біокосні тіла, участь ґрунтотворення у їхньому
формуванні.

Лекція 1-9, 18 2

3-4 Тема  2. Структура  педосфери.  Сектори  педосфери
(гумідно–тропічний,  льодовиково–перегляціальний,
аридний, вулканогенний) та їхня характеристика.

Лекція 1-4,  9 2

5-6 Тема  3.  Процеси  вивітрювання  і  ґрунтотворення  в
зоні гіпергенезу. Елементарні ґрунтові процеси. Екзо–
і педогенез у біоценозах.

Лекція 1, 2, 7, 9,13 2

7-8 Тема  4. Системна  організація  педосфери.
Вертикальна  будова  педосфери. Просторова
організація  педосфери.  Глобальний,  регіональний  і
топологічний рівні організації педосфери.

Лекція 1, 2, 5, 9 2

9-10 Тема  5. Основні  типи  будови  ґрунтових  профілів.
Підґрунтовий ярус педосфери

Лекція 1-5, 9 2

11-12 Тема  6. Структура  ґрунту.  Поняття  про  структуру
ґрунту  і  її  якісну  оцінку.  Генеза  структури  ґрунту.
Водостійкість  структури.  Роль  хімічних,  фізичних  і
біологічних  процесів  у  підвищенні  міцності  і
водостійкості  структурних  агрегатів.  Агрономічно–
цінна  структура  ґрунту.  Вплив структури ґрунту  на
його  режими,  властивості  і  родючість.  Шляхи
збереження  і  покращення  агрономічно  цінної

Лекція 1, 9 2



структури ґрунту.
13-14 Тема  7. Педосфера  і  людина.  Основні  закони  і

проблеми сучасного ґрунтознавства. 
Лекція 1, 9, 10, 12 2

15-16 Тема 8. Особливості  впливу людини на  педосферу.
Техногенний вплив на  педосфери Землі.  Деградація
ґрунтів і педосфери загалом. Види і типи деградації.

Лекція 1, 9, 17, 18 2

1-4 Біосфера  Землі.  Уявлення  про  педосферу.  Історія  і
основні  етапи  формування  педосфери.  Роль
геологічного  чинника  у  формуванні  педосфери.
Рельєф  як  ретранслятор  умов  ґрунтотворення.
Педосфера і фактор часу. Роль клімату

Практичне
заняття

1, 2, 7, 9, 17 2

4-8 Живі  організми  та  педосфера  (прокаріоти,  тварини,
гриби,  рослини).  Абіотичні  умови  формування
педосфери.  Взаємозв’язок  літосфер  та  педосфери.
Ґрунтова атмосфера. Рідка фаза ґрунту

Практичне
заняття

12-15,17, 20 2

8-12 Біогеохімічний  кругообіг  речовин  у  біосфері.
Біосферне значення гумусу. Вміст гумусу в ґрунтах.

Практичне
заняття

1, 4, 10-15 2

12-16 Людина  і  педосфера.  Історія  освоєння  ґрунтів
людиною.  Педосфера  як  глобальна  система,  її  роль
формуванні  життя  на  Землі.  Проблеми  охорони
педосфери в світі і Україні

Практичне
заняття

15, 17, 20 2

1 Підготовка до модулів Сам. робота 1-10 6

2 Історичні аспекти розвитку вчення про сфери Землі. Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

3 Літосфера Землі. Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

4 Атмосфера Землі, її характеристика і значення. Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

5 Тектоніка і неотектоніка, їхній вплив на літосферу. Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

6 Палеоклімат і формування педосфери. Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

7 Геохронологічна шкала і  основні  етапи  формування
педосфери.

Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

8 Планетарне значення педосфери. Органічна речовина
і педосфера

Сам. робота 1, 5, 6, 8 6

9 Атмосферні опади і ґрунтотворення Сам. робота 19 6

10 Мінеральна речовина педосфери.  Сам. робота 5, 6, 8, 17, 6

11 Антропогені трансформації педосфери. Проблема 
деградації ґрунтів і шляхи її вирішення

Сам. робота 5, 6, 8, 17 6


