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Консультації з 
курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій і практичних занять, або за 

попередньою домовленістю. 

Сторінка курсу  
Інформація про 

курс 
Навчальний курс «Екологічне ґрунтознавство» є вибірковою дисципліною для галузі 

знань 10 – Природничі науки зі спеціальності 103 Науки про Землю (Географія) для 

освітньої програми бакалавра, яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам теоретичні знання щодо впливу 

ґрунту на рослинність, надземну біоту; роль ґрунту в житті організмів, які його 

населяють; роль ґрунту в житті людини; розуміння екологічних функцій ґрунту 

(глобальних і біогеоценотичних). 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  
Ґрунт – складна екологічна система; Екологічні функції ґрунтів. 

Коротка анотація 

курсу 
Екологічне ґрунтознавство – це наука і розділ ґрунтознавства одночасно, які покликані 

врахувати роль педосфери в збереженні та відновленні біосфери; вивчає ґрунт як місце 

існування організмів і як компонент екосфери. Предметом цього напряму є вивчення 

екологічних функцій ґрунтів. Екологічні функції ґрунту обумовлені його біологічними, 

фізичними і хімічними властивостями. 
Ґрунт виконує безліч екологічних функцій, що забезпечують у ньому життя і на його 

поверхні рослинних і тваринних організмів, мікроорганізмів. Головною екологічною 

функцією ґрунтів є регулювання стійкості екосистем, генерування та збереження 

біологічного різноманіття. 
Мета та цілі 

курсу 
Мета курсу «Екологічне ґрунтознавство» – вивчення особливостей ґрунтів як 

середовища проживання живих організмів; виявлення і характеристика екологічних 

функцій ґрунтів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
 визначення ролі ґрунтів у збереженні та відновленні біосфери; 
 розуміння ролі ґрунту у житті людини; 
 визначення ролі ґрунту в біологічних циклах основних хімічних елементів; 
 розуміння екологічних функцій ґрунту. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова література 
1. Ґрунтознавство: Підручник / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.]; за ред. Д. Г. 

Тихоненка. К.: Вища освіта, 2005. 703 с. 
2. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почв: Учеб. пособие. М.: Изд-во 

МГУ. 1986. 137 с. 
3. Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги  

ХХІ, 2004. 400 с. 
4. Олійник Я. Б., Шищенко П. Г., Гавриленко О. П. Основи екології : підручник. К. : Знання, 2012. 558 с. 
5. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана 
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Франка, 2007. 400 с. 
Допоміжна література 

6. Горбань В. А. Екологічні властивості ґрунтів: теоретичні аспекти // Екологія та ноосферологія. 

2007а. Т. 18, № 3-4.  С. 53-60. 
7. Горбань В. А. Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей // 

Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 1–2. С. 124 – 127. 
8. Іванюк Г.С. Біопродуктивність ґрунтів: Навчальний посібник. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2009. 350 с. 
9. Іутинська Г.О. Ґрунтова мікробіологія : Навчальний посібник. К.: Арістей, 2006. 284 с.  
10. Медведєв В.В., Пліско І.В. Бонітування екологічних функцій ґрунтів / Вісник аграрної науки, 

2005. №10. С. 10 – 15. 
11. Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник. К.: Либідь, 2006. 440 с. 
12. Назаренко І. І. Екологічні функції гумусу / І. І. Назаренко, М. А. Бербець, В. Р. Черлінка, Б. П. 

Том’юк // Ґрунтознавство.  2004. Т. 5, № 1-2. С. 5-15.  
13. Охорона ґрунтів: Підручник / [Шикула М.К., Гнатенко О.Ф.,  Петренко Л.Р., Капштик М.В.] 2-

ге вид., випр. К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. 398 c. 
14. Шанда Л. В. Агроекологія та екологічне ґрунтознавство // Ґрунтознавство. 2011. Т. 12, № 1-2. 

С. 57-62.  
15. Drenning Paul. Soil Functions and Ecosystem Services. A Literature Review (Part 2/2). Chalmers 

University of Technology. Gothenburg, 2021. 142 p. 
(https://www.researchgate.net/publication/354338898_Soil_Functions_and_Ecosystem_Services_A_
Literature_Review_Part_22) 

Інформаційні ресурси 
16. Аніщенко В. О. Основи екології : навч. посіб. К. : ДП «Вид. дім. «Персонал», 2011. 148 с. 

(http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osn_ekol.pdf ) 
17. Білявський Г.О. Основи екології Навчальний посібник / К.: Либідь, 2006. 408 c. 

(http://www.info-library.com.ua/books-book-94.html ) 
18. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. 

О.Є.Пахомова; худож.-оформлювач Г.В.Кісель. Харків: Фоліо, 2014. 666 с. 
(https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-f/6005047971.pdf ) 

19. Котович О. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Екологічне ґрунтознавство», 2017 
(http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=8728 ) 

20. Кучерявий В. П. Загальна екологія : підручник для ст. вищ. навч. закладів. Львів : Світ, 2010. 

510 с. (http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Kucheryaviy_2010_520.pdf ) 
21. Kettler Tim. Functions of Soil / Soil Genesis and Development, Lesson 6 - Global Soil Resources and 

Distribution. Department of Agronomy and Horticulture, University of Nebraska-Lincoln 
(https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/2) 

Тривалість курсу 90 год. 
Обсяг курсу 48 год. аудиторних занять (з них 32 год. лекцій, 16 год. практичних занять) і 42 год. 

самостійної роботи. 
Очікувані 

результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК): 
К04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
К05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
К08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
К11. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища 
 
Фахові компетентності (ФК): 
К13. Здатність застосовувати базові знання з географії, геології, геоморфології, фізики, 

хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій при вивченні ґенези, 

охорони та оцінки ґрунтів та земель. 
К22. Здатність застосовувати знання, вміння охорони ґрунтів, визначати чинники впливу 

на властивості ґрунтів, проводити моніторинг ґрунтів та рекультивації земель з метою 

відтворення, збереження ґрунтів і ґрунтового покриву в практичних цілях. 
 
Програмні результати навчання: 
ПР01. Збирати, обробляти, узагальнювати, аналізувати інформацію в області наук про 

Землю, ґрунтознавство, географія. 
ПР02. Використовувати усно і письмово професійну українську мову. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624476
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osn_ekol.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-book-94.html
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-f/6005047971.pdf
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=8728
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Kucheryaviy_2010_520.pdf


 

ПР08. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії, широкого загалу і 

робити презентації, повідомлення. 
ПР12. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого 

розвитку суспільства 
 
Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 
 роль рослин, тварин і мікроорганізмів у ґрунтотворенні; 
 екологічні функції гумусу; 
 поняття біологічного різноманіття, агробіорізноманіття; 
 роль ґрунтових мікроорганізмів у циклах основних біогенних елементів у біосфері та 

ґрунтотворних процесах; 
 екосистемні функції ґрунтів (пов'язані з його хімічними, фізико-хімічними 

властивостями, інформаційні та цілісні функції); 
 глобальні функції ґрунту (вплив ґрунту на літосферу, гідросферу, атмосферу, 

загальнобіосферні функції). 
 вміти: 
 володіти понятійно-термінологічним апаратом екологічного ґрунтознавства; 
 визначати фактори, які впливають на ґрунти, аналіз їхньої дії на динаміку і 

циклічність властивостей ґрунтів; 
 пояснити механізми функціонування ґрунту як екосистеми; 
 аналізувати екологічні функції ґрунтів і їхню роль у біосфері; 
 застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності. 
Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): когнітивна 

гнучкість, професійна самопрезентація, критичне мислення, формування та відстоювання 

власної думки. 
Ключові слова Ґрунт, ґрунтознавство, екологія, екологічні функції ґрунту, біота, рослини. 
Формат курсу Очний  
Підсумковий 

контроль, форма 
Залік, який оформляється за результатами виконаної за семестр роботи. 

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

біології, фізики, хімії та ін. дисциплін. 
Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть викорис-
товуватися під 

час викладання 

курсу 

Лекції з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, 

опора на життєвий досвід).  
Практичні заняття (семінари) – доповіді на семінарських заняттях; дискусія під час 

обговорення проблемних питань. 
Методи стимулювання інтересу до навчання. 
Самостійна робота – поглиблене вивчення тем курсу, підготовка до семінарських 

занять, а також контрольного опитування, підготовка до модульного письмового 

опитування і тестів. 
Необхідне 

обладнання 
Ноутбук, мультимедійний проектор. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

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

співвідношенням:  
• практичні заняття (семінари): максимальна кількість балів____50_ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__30__ 
• тести: максимальна кількість балів_20___ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100___ 
Академічна доброчесність: Списування, втручання в роботу інших студентів – приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і семінарські заняття 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. Усі пропущені практичні заняття необхідно 

відпрацювати. 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, 

практичних заняттях і бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково врахо-
вуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків і запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування,  несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання на 

модулі 
Модуль 1 
1. Поняття екології, екологічне ґрунтознавство. 
2. Вплив рослин і рослинності на ґрунти. Ґрунтотворення під різною рослинністю.  
3. Процес фотосинтезу, його значення. 
4. Функції кореневої системи рослин. 
5. Роль тварин у педогенезі та створенні просторової неоднорідності складу і властивостей 

ґрунтів. 
6. Роль прокаріотів у формуванні педосфери. 
7. Роль грибів у формуванні педосфери. 
8. Біологічний кругообіг речовин. 
9. Кругообіг Нітрогену в природі. 
10. Участь СО2 у процесах глобального потепління 
11. Участь ґрунтових мікроорганізмів у перетворенні сполук Карбону і кругообіг Карбону. 
12. Участь ґрунтових мікроорганізмів у перетворенні сполук різних хімічних елементів. 
13. Назвати і коротко охарактеризувати екологічні (біогеоценотичні) функції ґрунтів. 
14. Охарактеризуйте екологічні функції ґрунтів, пов’язані з їхніми фізичними 

властивостями.  
15. Охарактеризуйте такі екологічні функції ґрунтів: депо насіння; механічна опора. 
16. Охарактеризуйте такі екологічні функції ґрунтів: житло і сховок; життєвий простір. 
17. Коротко охарактеризуйте глобальні функції ґрунтів.  
18. Коротко охарактеризуйте глобальні функції ґрунтів, пов’язані з літосферою. 
19. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: біохімічне перетворення верхніх шарів 

літосфери; джерело речовини для утворення мінералів, порід, корисних копалин. 
20. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: передача акумульованої сонячної енергії в 

глибокі шари літосфери; захист літосфери від надмірної ерозії, умова її нормального 

розвитку. 
Модуль 2 
1. Охарактеризуйте екологічні функції ґрунтів, пов’язані з їхніми хімічними і фізико-

хімічними властивостями.  
2. Охарактеризуйте інформаційні екологічні функції ґрунтів.  
3. Охарактеризуйте цілісні екологічні функції ґрунтів.  
4. Охарактеризуйте такі екологічні функції ґрунтів: джерело елементів живлення; депо 

вологи, елементів живлення і енергії. 
5. Охарактеризуйте таку екологічну функцію ґрунтів: стимулятор та інгібітор 

біохімічних та інших процесів. 
6. Охарактеризуйте таку екологічну функцію ґрунтів: сорбція речовин і мікроорганізмів. 
7. Охарактеризуйте такі екологічні функції ґрунтів: пусковий механізм деяких сукцесій; 

«пам’ять» біогеоценозу. 
8. Охарактеризуйте такі екологічні функції ґрунтів: регуляція чисельності, складу й 

структури біоценозів; сигнал для багатьох сезонних та інших біологічних процесів. 
9. Охарактеризуйте таку екологічну функцію ґрунтів: акумуляція і трансформація 

речовин і енергії. 



 

10. Охарактеризуйте таку екологічну функцію ґрунтів: санітарна функція. 
11. Охарактеризуйте такі екологічні функції ґрунтів: буферний і захисний 

біогеоценотичний екран; умови існування та еволюції організмів. 
12. Коротко охарактеризуйте глобальні функції ґрунтів, пов’язані з гідросферою.  
13. Коротко охарактеризуйте глобальні функції ґрунтів, пов’язані з атмосферою. 
14. Коротко охарактеризуйте загальнобіосферні функції ґрунтів. 
15. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: трансформація поверхневих вод у ґрунтові; 

участь у формуванні річкового стоку. 
16. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: фактор біопродуктивності водойм за рахунок 

принесених ґрунтових з’єднань; сорбційний бар’єр, що захищає від забруднень 

акваторії. 
17. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: поглинання і відбиття сонячної радіації; 

регулювання вологообігу атмосфери. 
18. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: поглинання і утримання газів від емісії, 

регулювання газового режиму атмосфери; джерело твердої речовини і мікроорганізмів, 

що надходять у атмосферу. 
19. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: середовище проживання, акумулятор і 

джерело речовини та енергії для організмів; ланка, що сполучає біологічний і 

геологічний кругообіги. 
20. Поясніть такі глобальні функції ґрунтів: захисний бар’єр і умова нормального 

функціонування біосфери; фактор біологічної еволюції. 
21. Родючість як чинник стійкості біогеоценозів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 
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1 

1. Поняття екологічного ґрунтознавства. Екологія, її закони. 

Екологічна система. Ґрунт як біокосна поліфункціональна система. 

Поняття біопедоценозу.  
Лекція 4, 14, 16-20 

2 

Закономірності функціонування, динаміка ґрунтів і взаємозв'язок 

ґрунтових екологічних функцій. Деякі загальні закономірності 

функціонування ґрунтів. Проблеми і закономірності динаміки ґрунтів. 

Взаємозв'язок і мінливість екологічних функцій ґрунтів. Раціональне 

використання, охорона ресурсів біосфери і екологічне ґрунтознавство. 

Семінар 

1 
2, 6, 7, 10, 12, 15, 
19, 21 

2 

Місце екологічного ґрунтознавства у системі наукових знань. Історія 

розвитку екологічного ґрунтознавства 
С/р 4, 14, 16-20 2 

2 
2. Дія на ґрунти біотичного компоненту геоекосистем. Царства 

живої природи. Біологічний кругообіг.  
Лекція 4, 14, 16-20 

2 

Поняття “екосистема”, “біоценоз”, “біогеоценоз” С/р 4, 14, 16-20 2 

3 

Роль рослин у ґрунтотворенні. Фотосинтез.  Лекція 4, 8, 11, 14, 16-20 2 
Загальнобіосферні функції ґрунту. Ґрунт як фактор біологічної 

еволюції, зв'язуюча ланка біологічного і геологічного кругообігів. 

Ґрунт – середовище проживання, акумулятор і джерело речовини та 

енергії для організмів. 

Семінар 

2 
2, 6, 7, 10, 12, 15, 
19, 21 

2 

Загальна характеристика біосфери  С/р 4, 14, 16-20 2 

4 
Функції коріння. Ґрунтотворення під різною рослинністю. Лекція 4, 8, 11 2 
Будова рослини. Рослинні формації. С/р 4, 8, 11 3 

5 

Роль мікроорганізмів у формуванні ґрунтів. Лекція 4, 8, 9, 14, 16-20 2 
Участь ґрунтових мікроорганізмів в циклах основних біогенних 
елементів у біосфері та ґрунтотворних процесах. Перетворення 

сполук Карбону і кругообіг Карбону. Кругообіг Нітрогену. Утворення 

і окиснення Гідрогену.  

Семінар 
3 

2, 9 

2 

Функції ґрунтових мікроорганізмів С/р 2, 9 3 

6 
Роль тварин у педогенезі та в створенні просторової неоднорідності 

складу і властивостей ґрунтів.  
Лекція 

1, 3, 5, 13 
2 

Функції тварин у формуванні ґрунтів С/р 3 

7 

3. Гумус ґрунту як екологічний фактор. Поняття органічної 

речовини ґрунту та гумусу. Біота і утворення ґрунтового гумусу. 

Вміст гумусу в основних типах ґрунтів. Екологічні функції гумусу. 
Лекція 1, 3, 12, 13 

2 

Участь ґрунтових мікроорганізмів в циклах основних біогенних 

елементів у біосфері та ґрунтотворних процесах. Перетворення 

Фосфору, Сульфуру, Калію, Феруму, Мангану, Алюмінію. 

Семінар 
4 

2, 9 
2 

Органічні речовини: джерела, хімічний склад, функції. С/р 1, 3, 12, 13 3 

8 

4. Біологічна різноманітність. Поняття, визначення, категорії  і 

критерії оцінки біологічної різноманітності. Біорізноманіття в Україні. 

Агробіорізноманіття. Різноманіття ґрунтів на Землі як наслідок 

географічної неоднорідності чинників і умов ґрунтотворення. 

Лекція 
4, 14, 16-20 

2 

Різноманіття ґрунтів як результат неоднорідності  (мінливості) 

чинників ґрунтотворення 
С/р 3 

 Написання модуля 1    

9 
5. Різноманіття і взаємозв’язок ґрунтових екофункцій.  Лекція 

2, 6, 7, 12, 15, 19, 
21 

2 
Глобальні функції ґрунту. Ґрунт і літосфера. Загальна 

характеристика глобальних функцій ґрунтів. Біохімічні перетворення 

Семінар 
5 

2 



 

верхніх шарів літосфери, джерело речовини для утворення порід, 

мінералів. 
Загальна характеристика літосфери  С/р 2 

10 

6. Екосистемні (біогеоценотичні) функції ґрунтів. Функції ґрунту 

зумовлені його фізичними властивостями (життєвий простір, житло 

і сховок, механічна опора, депо насіння). 
Лекція 2, 6, 7, 12, 15, 19, 

21 
2 

Характеристика фізичних властивостей ґрунтів. С/р 3 

11 

7. Функції ґрунту пов'язані з його хімічними та фізико-хімічними 

властивостями (джерело елементів живлення; депо вологи, елементів 

живлення і енергії) 
Лекція 

2, 6, 7, 12, 15, 19, 
21 

2 

Глобальні функції ґрунту. Ґрунт і літосфера. Передача 

акумульованої сонячної енергії та речовини в надра Землі. Ґрунт – 
захисний бар’єр літосфери від надмірної ерозії. 

Семінар

6 
2, 5-7, 12, 15, 19, 
21 

2 

Склад літосфери. С/р 3 

12 

7. Функції ґрунту пов'язані з його хімічними та фізико-хімічними 

властивостями (стимулятор та інгібітор біохімічних та інших 

процесів; сорбція речовин і мікроорганізмів) 
Лекція 

2, 6, 7, 12, 15, 19, 
21 

2 

Характеристика хімічних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів С/р -//- 3 

13 

8. Інформаційні функції ґрунту (сигнал для багатьох сезонних та 

інших біологічних процесів; регуляція чисельності, складу й 

структури біоценозів). 
Лекція -//- 

2 

Ґрунт і гідросфера. Запаси води на Землі. Оцінка ролі ґрунтів у 

кругообігу води. Трансформація поверхневих вод у ґрунтові. 

Участь ґрунту у формуванні річкового стоку. Ґрунт – фактор 

біопродуктивності водойм. Захист акваторій від забруднення. 

Семінар

7 
2, 6, 7, 12, 15, 19, 
21 

2 

Загальна характеристика гідросфери С/р -//- 2 

14 

8. Інформаційні функції ґрунту (пусковий механізм деяких сукцесій; 

„пам’ять” біогеоценозу). 
Лекція 

2, 4, 14, 16-20 

2 

Біопедоценоз, екологічні сукцесії. Циклічність у прояві ґрунтових 

процесів 
С/р 

2 

15 

10. Цілісні функції ґрунту (акумуляція і трансформація речовин і 

енергії; санітарна функція; буферний і захисний біогеоценотичний 

екран; умови існування та еволюції організмів). 
Лекція 

2, 6, 7, 12, 15, 19, 
21 

2 

Ґрунт і атмосфера. Поглинання та відбиття сонячної радіації. 

Регулювання водообігу та газового складу атмосфери. Ґрунт – джерело 

твердих речовин і м/о. Поглинання і утримання газів від емісії, 

регулювання газового режиму атмосфери. 

Семінар

8 
2, 6, 7, 12, 15, 19, 
21 

2 

Загальна характеристика атмосфери С/р 2, 4, 14, 16-20 3 

16 
11. Екологічні функції ґрунтів в агросфері. 
Бонітування екологічних функцій ґрунтів  

Лекція 2, 6, 7, 10, 12, 15, 
19, 21 

2 

Поняття «бонітування», «агросфера» С/р 3 
 Написання модуля 2    

 


