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Львів, вул..Дорошенка, 41/104 

Факультет і кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр і 

назва спеціальності 

Напрям підготовки   10 Природничі науки 

Спеціальності   103 Науки про Землю 

Викладачі курсу Паньків Зіновій Павлович, доктор географічних наук, професор, професор 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Контактна інформація 

викладачів 

zpankiv@gmail.com    geography.lnu.edu.ua  

авд. 104, вул. Дорошенка, 41, м. Львів 

Консультації з курсу 

відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних занять 

(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації че-

рез Skype або електронну адресу. Для погодження часу он-лайн консульта-

цій слід писати на електронну пошту викладача або телефонувати  

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Курс «Ґрунти України» є базовим у підготовці фахівці з ґрунтознавства та 

оцінки земель, оскільки саме продуктивні ґрунти є основою ведення сіль-

ськогосподарської діяльності, просторовим базисом розміщення сільсько-

господарського виробництва та його спеціалізації, забезпечення населення 

продуктами харчування, предметом і засобом праці у сільському та лісово-

му господарстві, компонентом біосфери що регулює стан навколишнього 

природного середовища. Кількісні та якісні характеристики ґрунтових ре-

сурсів є основою для встановлення їхнього використання з метою вирощу-

вання різних культур, впровадження сівозмін, проведення заходів обробіт-

ку, запровадження заходів охорони та збалансованого використання. Хара-

ктеристики земельних ділянок і їхнього ґрунтового покриву є основою роз-

рахунку нормативної грошової вартості. Теоретичні знання та практичні 

навики із курсу «Ґрунти України» є необхідною умовою для розуміння не-

оціненного значення ґрунтових ресурсів у функціонуванні біосфери та 

житті людини. У навчальному курсі студенти вивчають історичні етапи 

вивчення ґрунтового покриву, чинники ґрунтоутворення та їхній вплив на 

морфологію та властивості ґрунтів у межах природних зон України, мор-

фологічні особливості основних типів ґрунтів як основу їхньої класифіка-

ції, фізичні та фізико-хімічні властивості та заходи їхньої оптимізації, по-

ложення охорони та збалансованого використання ґрунтових ресурсів Ук-

раїни. Отримані знання є основою для підготовки фахівців із географії, які 

є затребуваними на ринку праці.   

Коротка анотація  

курсу 

Дисципліна «Ґрунти України » є однією з циклу дисциплін професійної та 

практичної підготовки зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої 

програми «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» бакалаврів четвер-

того року навчання, яка викладається в сьомому семестрі в обсязі 4 креди-

тів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної  дисципліни «Ґрунти України» є ознайомлення 

студентів із значенням ґрунтових ресурсів у житті людини та їхнім місцем 

у структурі природно-ресурсного потенціалу України, із чинниками ґрун-

тоутворення, які спричинили формування на території України різноманіт-

них таксономічних ґрунтових одиниць з їхніми морфологічними особливо-

стями та фізико-хімічними властивостями, основними історичними етапа-
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ми дослідження ґрунтового покриву, закономірностями поширення ґрунтів 

в різних природних зонах, головними положеннями ґрунтово-геогра-

фічного, природно-сільськогосподарського та агроґрунтового районування 

України, національними і міжнародними підходами до класифікації ґрун-

тів, завданнями та напрямками охорони ґрунтового покриву як запоруки 

екологічної рівноваги і забезпечення населення продуктами харчування. 

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :  

- набуття теоретичних знань про значення ґрунтових ресурсів у житті 

людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції; 

- набуття теоретичних знань про чинники ґрунтоутворення, що спри-

чинили до утворення різноманітних ґрунтових одиниць; 

- вивчення таксономічних ґрунтових одиниць  та підходів до класифі-

кації ґрунтів; 

- ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних при-

родних зонах України та причинами що їх зумовлюють; 

- вивчення морфологічних особливостей будови профілю різних ґрун-

тів України; 

- вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів та особ-

ливостей їхнього профільного розподілу; 

- встановлення структури де градаційних процесів і їхньої приуроче-

ності до типів ґрунтів України;  

- ознайомлення із завданнями та напрямками охорони ґрунтів Украї-

ни. 

Література для ви-

вчення дисципліни 

Базова література: 

1. Панас Р. М. Ґрунтознавство: Навчальний посібник. Львів, 2005. 372 с. 

2. Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Навчальний 

посібник. Чернівці, 2006. 354 с. 

3. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 1. / Под ред. Н. И. Полу-

пана. Київ, 1988. 286 с. 

4. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 2. / Под ред. Н. И. Полу-

пана. Київ, 1988. 276 с. 

5. Полевой определитель почв / Под ред. Полупана Н. И. Київ, 1981. 

320 с. 

6. Природа Украинской ССР. Почвы. / Под ред. Н. Б. Вернандер. Киев: 

Наукова думка, 1986. 216 с. 

7. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох 

частинах. Ч. 1, 2. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.; 286 с. 

8. Паньків З. П. Ґрунти України : навчально-методичний посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 112 с. 

9. Позняк С. П., Красєха Є. Н, Чинники ґрунтоутворення: навчальний по-

сібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с. 

 

Допоміжна література: 
10. Атлас почв Украинской ССР / Под. ред. Крупского Н. К., Полупана 

Н. И. Київ, 1979. 160 с. 

11. Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний 

посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 232 с.  

12. Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового по-

криву. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с. 

13. Кирильчук А. А., Позняк С. П. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) 



 

Малого Полісся: Монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 180с. 

14. Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів 

Пасмового Побужжя: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2004. 192 с. 

15. Гаськевич В. Г., Позняк С. П. Осушені мінеральні ґрунти Малого По-

лісся: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 256 с. 

16. Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево оглеєні 

ґрунти північно-західного Передкарпаття. Львів, 1998. 182 с. 

17. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення. Львів: Видавни-

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

18. Андрущенко Г. О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни, 

Ч. 1, 2. 1970. 282 с.  

19. Ґрунти Львівської області. Монографія. / За ред. проф. С. П. Позняка.  

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 458 с.  

20. Малик С. З., Паньків З. П. Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів 

Пригорганського Передкарпаття: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2021. 210 с.  

21. Папіш І. Я. Чорноземи на нелесових породах Західноукраїнського 

краю: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 326 с.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. https://pidruchniki.com>tourizm>is 

2. https://uk.m.wikipedia.org>wiki 

3. https://buklib.net>books 

  

Обсяг курсу На стаціонарній формі навчання обсяг курсу 64 годин авдиторних занять (з 

них 32 години лекцій і 32 години  практичних занять) та 26 години само-

стійної роботи.  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
 знати: 

- значення ґрунтових ресурсів у житті людини та функціонуванні 
біосфери; 

- історичні етапи дослідження ґрунтів на території України та сучас-
ні школи і  напрямки ґрунтових досліджень; 

 - чинники ґрунтоутворення, особливості їхньої зміни в межах тери-
торії України та їхній вплив на морфологічні та фізико-хімічні 
властивості ґрунтів; 

- класифікаційні одиниці ґрунтів України та підходи до виділення 
таксономічних одиниць; 

- морфологічні особливості будови профілю типів і підтипів ґрунтів; 
- фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів і особливості їхнього 

профільного розподілу; 
- завдання та переважаючі напрямки охорони ґрунтового покриву 

України;   
- закономірності поширення деградаційних процесів і приуроче-

ність їх до основних типів ґрунтів. 
вміти: 
- діагностувати основні типи ґрунтів за морфологічними особливос-

тями; 
- виділяти ареали поширення таксономічних ґрунтових одиниць; 
- будувати графіки профільного розподілу фізичних і фізико-
хімічних властивостей ґрунтів, проводити їхній аналіз; 



 

- давати назву ґрунтам за морфологічними особливостями будови 
профілю; 
- описувати закономірності поширення ґрунтів в межах природних 
зон і проводити взаємозв’язок із чинниками ґрунтоутворення; 
- розробляти заходи збалансованого використання ґрунтів у різ-

них природних зонах. 
Soft skills: 
- доносити свою думку; 
- управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі 

під час виконання практичних робіт; 
- позитивно налаштовуватися на результат роботи і керувати 

процесом системно.  

Ключові слова  Ґрунтові ресурси, типи ґрунтів, морфологічні особливості, фізичні власти-

вості, ґрунтово-географічне районування. 

Формат курсу  Очний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання гли-

боких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Теми Подаються у вигляді таблиці 

Підсумковий конт-

роль, форма 

Письмовий іспит в кінці семестру, екзаменаційна оцінка враховує виконан-

ня практичних занять та модульних контрольних робіт (50 балів) та резуль-

татів іспиту (50 балів). 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з спеціалізованих 

дисциплін (Вступ до спеціальності, Ґрунтознавство, Хімія сфер Землі то-

що), достатніх для сприйняття категоріального апарату  Ґрунти України, 

розуміння його інструментарію та  методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

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; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми та-

кими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point, а також оволодіти програмним забезпеченням проектного уп-

равління - Project Management 2013. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної дія-

льності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Впродовж семестру студент може набрати 50 балів.  

Практичні – 30 балів; 

Модулі – 20 балів. 

Під час письмового екзамену студент може набрати 50 балів. Кожен сту-

дент отримує індивідуальні письмові екзаменаційні завдання, що містять 

запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для написання екзамена-

ційних завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 25 балів  за 

виконання практичних завдань впродовж семестру. 

Отримані бали під час екзамену плюсуються до балів отриманих на прак-



 

тичних заняттях. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Закономірності поширення ґрунтів Сухостепової зони України. 

2. Дерново-підзолисті ґрунти на двочленних породах: ґенеза та властивості. 

2. Заходи збалансованого використання та охорони ґрунтів України. 

3.  Чорноземи на нелесових породах: генеза, географія, використання. 

4.  Деградаційні процеси у ґрунтах України. 

5.  Закономірності поширення ґрунтів у підзоні південного Степу. 

6.  Ґрунтотворні процеси, що формують дерново-підзолисті ґрунти. 

7.  Чорноземи реградовані та вилуговані: ґенеза та морфологічні особливості. 

8.   Елементарні сольові ґрунтотворні процеси. 

9.  Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза та 

збалансоване використання. 

10.  Закономірності поширення ґрунтів у підзоні північного Степу. 

11.  Класифікація та морфологія лучних ґрунтів. 

12.  Діагностичні ознаки лісової та степової фази ґрунтоутворення в опідзоле-

них ґрунтах Лісостепу. 

13.  Морфологія та фізико-хімічні властивості солодей. 

14.  Буроземи Українських Карпат: ґенеза, морфологія, збалансоване викорис-

тання. 

15.  Закономірності поширення ґрунтів Лівобережного Лісостепу. 

16.  Лучні ґрунти: поширення, діагностичні ознаки, заходи охорони. 

17.  Фізичні та фізико-хімічні властивості чорноземів типових. 

18.  Солоді: генеза, діагностичні ознаки. 

19.  Коричневі ґрунти південного берега Криму. 

20.  Закономірності поширення ґрунтів Правобережного Лісостепу. 

21.  Дернові глейові ґрунти: географія, морфологія, властивості. 

22.  Діагностичні ознаки чорноземів типових та типи деградаційних процесів. 

23. Класифікація солонців та їхні фізико-хімічні властивості. 

24. Гірсько-лучні чорноземи Кримських гір. 

24.  Закономірності поширення ґрунтів зони Мішаних лісів. 

25.  Дерново-підзолисті ґрунти на двочленних породах: географія та властиво-

сті. 

26.  Чорноземи типові: ґенеза та морфологія. 

27.  Солонці: ґенеза, діагностичні ознаки, заходи окультурення. 

28. Буроземи гірсько-лісової зони Кримських гір: властивості та використан-

ня. 

29.  Вплив ґрунтових вод на властивості ґрунтів. 

30.  Дерново-літогенні ґрунти: поширення, діагностичні ознаки. 

31.  Фізичні та фізико-хімічні властивості чорноземів опідзолених. 

32.  Морфологія та фізико-хімічні властивості солончаків. 

33.  Ґрунти Лісостепового передгір’я Кримських гір. 

34.  Особливості впливу степової рослинної формації на властивості ґрунтів. 

35.  Морфологічні особливості підтипів дерново-підзолистих ґрунтів. 

36.  Генеза та морфологія чорноземів опідзолених. 

37.  Солончаки: ґенеза, діагностичні ознаки, заходи окультурення. 

38.  Ґрунти степового предгір’я Кримських гір. 

39.  Особливості впливу лісової рослинної формації на властивості ґрунтів. 

40.  Підтипи дерново-карбонатних ґрунтів: морфологічні особливості. 

41.  Причини та діагностичні ознаки процесу реградації у ґрунтах Лісостепу. 

42.  Морфологічні особливості лучно-каштанових ґрунтів. 

43.  Ґрунти Закарпатської низовини: поширення, властивості, збалансоване 

використання. 

44.  Типи рослинних формацій та їхній вплив на властивості ґрунтів. 

45.  Дерново-карбонатні ґрунти: поширення, ґенеза, збалансоване використан-



 

ня. 

46.  Морфологічні особливості темно-сірих опідзолених ґрунтів. 

47.   Засолені ґрунти України: ґенеза та закономірності поширення. 

48.  Ґрунти Передкарпаття: морфологія, властивості, збалансоване викорис-

тання. 

49.  Основні елементи рельєфу території України та їх вплив на ґрунти. 

50.  Морфологія дернових слаборозвинутих ґрунтів та напрямки їх еволюції. 

51.  Фізичні та фізико-хімічні властивості сірих лісових ґрунтів. 

52.  Лучно-каштанові ґрунти: ґенеза, поширення, збалансоване використання. 

53.  Буроземи гірсько-лучні: ґенеза, морфологія, властивості. 

54.  Кліматичні параметри території України та їх вплив на морфологію та 

властивості ґрунтів. 

55.  Діагностичні ознаки дернових ґрунтів та особливості їх генези. 

56.  Морфологічні особливості сірих лісових ґрунтів та їх зміни в процесі гос-

подарського використання. 

57.   Діагностичні ознаки та фізико-хімічні властивості підтипів каштанових 

ґрунтів. 

58.  Дерново-буроземні ґрунти Українських Карпат: ґенеза, поширення, влас-

тивості. 

59.  Особливості впливу ґрунтотворних порід на морфологію та властивості 

ґрунтів. 

60.  Підтипи дерново-борових ґрунтів та особливості їх використання. 

61.  Морфологічні особливості світло-сірих лісових ґрунтів. 

62.  Фаціальні особливості ґрунтоутворення сухосте пової зони України. 

63.  Буроземи Українських Карпат: ґенеза, морфологія та напрями збалансо-

ваного використання. 

64. Закономірності поширення основних типів ґрунтотворних порід. 

65.  Дерново-борові ґрунти: закономірності поширення, ґенеза та властивості. 

66. Діагностичні ознаки фаціальних підтипів сірих лісових ґрунтів. 

67.  Каштанові ґрунти: ґенеза, діагностичні ознаки та де градаційні процеси. 

68. Фізичні та фізико-хімічні властивості буроземів Українських Карпат. 

69.  Закономірності поширення основних типів ґрунтотворних порід. 

70.  Дерново-борові ґрунти: закономірності поширення, ґенеза та властивості. 

71. Діагностичні ознаки фаціальних підтипів сірих лісових ґрунтів. 

72.  Каштанові ґрунти: ґенеза, діагностичні ознаки та де градаційні процеси. 

73. Фізичні та фізико-хімічні властивості буроземів Українських Карпат. 

74. Типи ґрунтотворних порід та їхні діагностичні ознаки. 

75. Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів. 

76. Теорії генези сірих лісових ґрунтів України. 

77.  Фізичні та фізико-хімічні властивості чорноземів південних. 

78. Чинники ґрунтоутворення в межах Українських Карпат. 

79. Вчені-ґрунтознавці незалежної України та напрями їх діяльності. 

80. Дерново-підзолисті ґрунти зони Мішаних лісів: закономірності поширен-

ня, класифікація та властивості. 

81. Морфологічна будова профілю болотних і торфово-болотних ґрунтів і її 

зміни в процесі осушення. 

82.  Діагностичні ознаки, географія підтипів чорноземів південних і їх зміни в 

процесі зрошення. 

83. Агроґрунтове районування Українських Карпат. 

84. Видатні українські ґрунтознавці та їхній вклад у розвиток науки. 

85. Принципи та класифікаційні одиниці класифікації ґрунтів України. 

86. Класифікація торфових ґрунтів за ступенем розкладу і гуміфікацією орга-

нічної речовини. 

87.  Закономірності поширення ґрунтів у межах заплав та їхні властивості. 

88. Провінційні особливості ґрунтоутворення у підзоні південного степу та 



 

їхні зміни в процесі зрошення. 

89. Сучасні наукові школи ґрунтознавства та напрямки їхньої діяльності. 

90. Агроґрунтове районування території України: основні таксономічні оди-

ниці. 

91.  Класифікація торфових ґрунтів за зольністю та якісним складом золи. 

92.  Чорноземи південні: ґенеза, діагностичні ознаки, збалансоване викорис-

тання. 

93. Ґрунти річкових заплав: ґенеза та екологічні особливості ґрунтокористу-

вання. 

94. Історичні етапи дослідження ґрунтів України. 

95. Особливості впливу антропогенного чинника на властивості ґрунтів Укра-

їни. 

96. Класифікація торфових ґрунтів за потужністю торфового горизонту. 

97.  Чорноземи звичайні: генеза, фізико-хімічні властивості та заходи охоро-

ни. 

98. Ґрунти літогенних мочарів:ґенеза та властивості. 

99. Методи дослідження ґрунтового покриву. 

100. Закономірності поширення ґрунтів в Українських Карпатах. 

100. Діагностичні ознаки болотних і торфово-болотних ґрунтів. 

101. Ґрунти кліматогенних мочарів: ґенеза, поширення, властивості. 

102. Морфологічні особливості підтипів чорноземів звичайних. 

103. Закономірності поширення ґрунтів у Кримських горах. 

104. Об’єкт і предмет курсу, зв'язок з іншими науковими дисциплінами. 

105. Ґрунтотворні процеси, що приймають участь у ґенезі болотних і 

торфово-болотних ґрунтів. 

106.  Провінціальні особливості ґрунтоутворення у підзоні північного 

степу. 

107. Техногенні ґрунти: класифікація та властивості. 

108. Зміни властивостей ґрунтів зумовлені глобальним потеплінням. 

109. Особливості використання ґрунтового покриву в умовах змін клі-

мату. 

Опитування Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі бесі-

ди.  

 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. / 
дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяль-

ності (занят-
тя)* *лекція, 

самостійна 

тощо) 

Література.*** 
Ресурси в 

інтернеті 

Завда-
ння, 

год 

Термін 
вико-

нання 

ЗГІ-

ДНО 

З 
РОЗ-

КЛА-

ДОМ  

 

Тема 1. Вступ. Значення ґрунтів у житті людини та розви-

тку економіки. Методика та методологія дослідження ґру-

нтового покриву. Об’єкт і предмет курсу, зв'язок з іншими 

науковими дисциплінами.  

Історичні етапи районування ґрунтового покриву України. 

Наукові постаті та їхній вклад у районування.  

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота 

1, 6, 7, 19 

 

 

 

 

1, 6, 7, 19 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 1. Районування ґрунтового покриву України: 

агроґрунтове районування. Встановити критерії виділення 

таксономічних одиниць, проаналізувати відмінності у ви-

діленні різних агроґрунтових зон. 

Практична 

 

 

 

1, 8, 19 2 год. 

 

 

 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 2. Історичні етапи дослідження ґрунтів України. 

Ґрунтознавчі школи України та напрямки їхньої діяльнос-

Лекція 

 

1, 7, 19 

 

2 год. 

 

В день 

прове-

дення 



 

ті. Ґрунтові ресурси та їх особливості. Еволюція знань про 

значення ґрунтів і способи їх використання. 

Сучасні школи ґрунтознавства в Україні: наукові напрями, 
досягнення, провідні вчені.  

 

 

Самостій-
на робота 

 

 

 

1, 7, 19 

 

 

 

2 год. 

заняття 

Практична 2. Районування ґрунтового покриву України: 

ґрунтово-географічне районування. Встановити критерії 

виділення таксономічних одиниць, проаналізувати відмін-

ності у виділенні різних ґрунтово-географічних зон. 

Практична 

 

 

 

1, 8, 19 2 год. 

 

 

 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 3. Чинники ґрунтотворення та їхній вплив на поши-

рення ґрунтів, ґенезу, морфологічні особливості та фізико-

хімічні властивості. Вчення про чинники ґрунтотворення. 

Вплив чинників ґрунтотворення на морфологію та влас-

тивості ґрунтів. Антропогенний чинник та його вплив на 

ґрунтовий покрив України.  

Лекція 

 

 

Самостій-

на робота 

7, 9 

 

 

 

7, 9 

2 год. 

 

 

 

2 год. 

 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 3. Аналіз чинників ґрунтоутворення в межах 

території України. Вивчення просторових закономірностей 

поширення порід, рельєфу, кліматичних параметрів, рос-

линності та господарської діяльності. Виявлення законо-

мірностей у поширення ґрунтів і чинників їх утворення. 

Практична 8, 9 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 4. Ґрунти зони мішаних лісів. Дерново-підзолисті 

ґрунти: ґенеза, морфологічна будова профілю, властивості, 

види деградаційних процесів. Дерново-борові ґрунти та 

особливості їх використання. 

Азональні та інтразональні ґрунти зони мішаних лісів. 

Строкатість ґрунтового покриву, її вплив на використан-

ня ґрунтів. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота 

2, 3, 15, 19 

 

 

 

 

2, 3, 15, 19 

2 год. 

 

 

 

 

2 год 

 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 4. Ґрунти зони Мішаних лісів. Проаналізувати 

морфологічних особливостей та встановити їхній зв’язок з 

чинниками ґрунтоутворення. Встановити особливості ґе-

нези новоутворень у ґрунтах зони. 

Практична 9, 10, 15 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 5. Ґрунти зони Мішаних лісів. Дерново-карбонатні, 

дерново-літогенні, дернові глейові ґрунти; поширення, 

класифікація, ґенеза, властивості. Домінуючі деградаційні 

процеси, напрямки використання. Заходи збалансованого 

використання та охорони.  

Сучасний стан використання ґрунтового покриву зони 

мішаних лісів, системи землеробства, структура сівозмін 

і її вплив на властивості ґрунтів. 

Лекція 

 

 

 

 

Самостій-

на робота 

2, 3, 15, 19 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 15, 19 

 2 год. 

 

 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 5. Ґрунти зони Мішаних лісів. Проаналізувати 

профільний розподіл фізичних і фізико-хімічних властиво-

стей зональних та азональних ґрунтів. Встановити причи-

ни змін у профільному розподілі та їхнє значення. 

Практична 9, 10, 15. 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 6. Ґрунти зони Мішаних лісів. Торфові та торфово-

болотні ґрунти. Генеза болотних ґрунтів, їхня класифіка-

ція, морфологія та властивості. Заходи збалансованого 

використання та охорони. Вплив осушення на властивості 

ґрунтів. 

Вплив осушувальної меліорації на властивості ґрунтів. 

Зміни клімату й осушувальна меліорація. Деградаційні 

процеси, зумовлені осушенням. 

Лекція 

 

 

 

 

Самостій-

на робота 

2, 3, 15, 19 

 

 

 

 

 

2, 3, 15, 19 

 2 год. 

 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 6. Ґрунти зони Мішаних лісів. Проаналізувати 

морфологічні особливості, профільний розподіл фізичних і 

Практична 9, 10, 15. 2 год. В день 

прове-



 

фізико-хімічних властивостей торфових ґрунтів зони мі-

шаних лісів,. встановити ареали їх поширення та зміни в 

процесі господарського використання.. 

дення 

заняття 

Тема 7. Ґрунти зони Широколистяних лісів і Лісостепу. 

Закономірності поширення ґрунтів. Сірі лісові та опідзо-

лені ґрунти: ґенеза, класифікація, властивості, заходи охо-

рони. Реградовані ґрунти. 

Теорії генези сірих лісових та опідзолених ґрунтів Лісо-

степу. Сучасні концепції еволюції ґрунтового покриву. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота 

3, 6, 7, 18, 

19 

 

 

3, 6, 7, 18, 

19 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 7. Ґрунти зони Широколистяних лісів і Лісо-

степу. Проаналізувати морфологічні особливості, встанов-

лення відмінностей у морфології сірих лісових ґрунтів. 

Аналіз профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних 

властивостей сірих лісових ґрунтів. 

Практична 8, 10 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 8. Чорноземи зони Широколистяних лісів і Лісосте-

пу: чорноземи опідзолені та типові. Їхнє поширення, ґене-

за, властивості. Вилуговані та реградовані чорноземи. Чо-

рноземи на нелесових породах. 

Чорноземи України – національне багатство. Продуктив-

ні та екологічні функції чорноземів. Деградаційні процеси. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота 

3, 4, 6, 21 

 

 

 

 

3, 4, 6, 21 

 2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 8. Ґрунти зони Широколистяних лісів і Лісо-

степу. Проаналізувати морфологічні особливості, встанов-

лення відмінностей у морфології чорноземів. Аналіз про-

фільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивос-

тей чорноземів. 

Практична 8, 10, 21 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 9. Чорноземи Степової зони України: поширення та 

відмінності у морфології. Чорноземи звичайні і південні: 

класифікація, морфологія, властивості, заходи збалансова-

ного використання. 

Вплив зрошення на використання та властивості чорно-

земів Степової зони. Вплив процесу глобального потеплін-

ня на використання ґрунтового покриву. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота. 

1, 3, 7 

 

 

 

 

1, 3, 7 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 9. Чорноземи Степової зони України. Проана-

лізувати морфологічну будови профілів чорноземів Степу. 

Аналіз профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних 

властивостей чорноземів Степової зони. 

Практична 8, 10 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 10. Ґрунти Сухостепової зони України: каштанові та 

лучно-каштанові ґрунти. Закономірності поширення та 

зв’язок із чинниками. Морфологічні особливості та влас-

тивості. Заходи збалансованого використання. 

Лекція 1, 3, 7 

 

 

 

2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 10. Ґрунти Сухостепової зони України. Аналіз 

морфологічної будови профілів зональних ґрунтів. Аналіз 

профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних власти-

востей.  

Практична 8, 10. 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 11. Засолені ґрунти України: солонці, солончаки, 

солоді. Закономірності поширення та галогенні процеси. 

Морфологія, властивості та заходи окультурення. 

Глобальне потепління та перспективи ведення сільського 

господарства в Україні: ризики та перспективи. Адапта-

ція до змін клімату. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота 

1, 3, 5, 7 

 

 

 

 

1, 3, 5, 7 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 11. Ґрунти Сухостепової зони України. Про-

аналізувати морфологічну будову профілів засолених ґру-

Практична 8, 10 2 год. В день 

прове-



 

нтів і встановити їх діагностичні ознаки. Аналіз профіль-

ного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей.  

дення 

заняття 

Тема 12. Ґрунти Українських Карпат: чинники ґрунтотво-

рення та поширення ґрунтів. Буроземи Українських Кар-

пат: ґенеза, морфологія, властивості. Заходи збалансовано-

го використання. 

Вплив висотної поясності на формування ґрунтового пок-

риву Українських Карпат.  

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота. 

1, 3, 4, 7, 18, 

16, 20 

 

 

 

7, 18, 16, 20 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 12. Ґрунти Українських Карпат. Проаналізу-

вати морфологічні особливості та властивості буроземів 

Українських Карпат, встановити відмінності на різних 

висотних рівнях і у процесі господарського використання. 

Практична 8, 10. 4 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 13. Ґрунти Передкарпаття і Закарпаття. Закономір-

ності поширення та чинники. Історія дослідження та суча-

сний стан вивчення. Заходи збалансованого використання. 

Вплив висотної поясності на формування ґрунтового пок-

риву Українських Карпат. 

Лекція 

 

 

Самостій-

на робота. 

2, 16, 20 

 

 

 

2, 16, 20 

2 год. 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 13. Ґрунти Передкарпаття і Закарпаття. Про-

аналізувати морфологічні особливості та властивості зона-

льних ґрунтів, встановити відмінності на різних висотних 

рівнях і у процесі господарського використання. 

Практична 8, 10 4 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 14. Ґрунти Кримських гір та південного берега Кри-

му: закономірності поширення та чинники ґрунтоутво-

рення. Генеза буроземів та їх морфологія, класифікація. 

Деградаційні процеси та заходи збалансованого викорис-

тання. 

Перспективи та ризики розвитку сільського господарства 

України в умовах глобальних викликів. Україна – житниця 

Європи: міфи чи реалії? 

Лекція 

 

 

 

 

 

Самостій-

на робота 

1, 2, 3, 4, 7 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 7 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 14. Ґрунти Гірського Криму. Проаналізувати 

відмінностей у морфології та властивостях. Встановлення 

закономірностей поширення ґрунтів та стан використання. 

Практична 8,10 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 15. Ґрунти річкових заплав: екологічні умови ґрун-

тоутворення та ґрунтотворні процеси. Екологічні функції 

алювіальних ґрунтів. Заходи збалансованого використання 

та охорони ґрунтів України. 

Енергозберігаючі технології використання ґрунтів. Адап-
тація с/г до змін клімату. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-
на робота 

3, 4, 7 

 

 

 

 

3, 4, 7 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 15. Ґрунти річкових заплав. Проаналізувати 

відмінностей у морфології та властивостях алювіальних 

ґрунтів. Встановлення закономірностей поширення ґрунтів 

і стан використання. 

Практична 8,10. 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 

Тема 16. Охорона ґрунтів України. Законодавство у галузі 

охорони ґрунтів. Деградаційні процеси та заходи їх мінімі-

зації. Рекультивація ґрунтів. Національні програми охоро-

ни ґрунтового покриву. 

Міжнародні організації в галузі охорони ґрунтів та їхні 

завдання. Адаптація ґрунтів до змін клімату. 

Лекція 

 

 

 

Самостій-

на робота. 

1, 3, 6, 12 

 

 

 

 

3, 6, 12 

2 год. 

 

 

 

 

2 год. 

В день 

прове-

дення 

заняття 

Практична 16. Стратегія збалансованого використання 

ґрунтових ресурсів України. Державні та регіональні про-

грами охорони ґрунтового покриву.  

Практична 8, 10 2 год. В день 

прове-

дення 

заняття 



 

 


