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103 Науки про Землю  

Викладачі курсу Наконечний Юрій Ігорович, кандидат географічних наук, доцент 
Контактна інформа-

ція викладачів 
Роб. тел. +38032-2394368 Моб. +38-063-2992508 
Yuriy.Nakonechnyy@lnu.edu.ua 

Консультації з курсу 

відбуваються 
Щовівторка; 12.00-13.00 год. на географічному факультеті        
(вул. Дорошенка, 41, авд. 104) 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/employee/nakonechnyy-yuriy-igorovich 
Інформація про курс Курс «Ґрунти України» є базовим у підготовці фахівці з ґрунтознавства, 

оскільки саме продуктивні ґрунти є основою ведення сільськогосподар-

ської діяльності, просторовим базисом розміщення сільськогосподар-

ського виробництва та його спеціалізації,забезпечення населення проду-

ктами харчування. Теоретичні знання та практичні навики із курсу 

«Ґрунти України» є необхідною умовою для розуміння неоціненного 

значення ґрунтових ресурсів у функціонуванні біосфери та житті люди-

ни. У навчальному курсі студенти вивчають історичні етапи вивчення 

ґрунтового покриву,чинники ґрунтоутворення та їхній вплив на морфо-

логію та властивості ґрунтів у межах природних зон України, морфоло-

гічні особливості основних типів ґрунтів як основу їхньої класифікації, 

фізичні та фізико-хімічні властивості та заходи їхньої оптимізації, поло-

ження охорони та збалансованого використання ґрунтових ресурсів Ук-

раїни. 
Коротка анотація ку-

рсу 
Дисципліна «Ґрунти України» є нормативною дисципліною зі спеціаль-

ності 103 Науки про Землю для ОПП бакалаврів, яка викладається в V 
семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни «Ґрунти України» є ознайом-

лення студентів із: значенням ґрунтових ресурсів у житті людини та їх-

нім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України; чинни-

ками ґрунтоутворення, які спричинили формування на території України 

різноманітних таксономічних ґрунтових одиниць з їхніми морфологіч-

ними особливостями та фізико-хімічними властивостями; основними 
історичними етапами дослідження ґрунтового покриву; закономірностя-

ми поширення ґрунтів в різних природних зонах; головними положення-

ми ґрунтово-географічного, природно-сільськогосподарського та агроґ-

рунтового районування України,національними і міжнародними підхо-

дами до класифікації ґрунтів; завданнями та напрямками охорони ґрун-

тового покриву як запоруки екологічної рівноваги і забезпечення насе-

лення продуктами харчування. 
У навчальному курсі ставляться наступні завдання: 
- набуття теоретичних знань про значення ґрунтових ресурсів ужитті 

людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції; 
- набуття теоретичних знань про чинники ґрунтоутворення, що спричи-

нили утворення різноманітних ґрунтових одиниць; 
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- вивчення таксономічних ґрунтових одиниць та підходів до класифікації 

ґрунтів; 
- ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних природ-

них зонах України та причинами що їх зумовлюють; 
- вивчення морфологічних особливостей будови профілю різних ґрунтів 

України; 
- вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів та особливо-

стей їхнього профільного розподілу; 
- встановлення структури де градаційних процесів і їхньої приуроченості 

до типів ґрунтів України; 
- ознайомлення із завданнями та напрямками охорони ґрунтів України. 

Література для ви-

вчення дисципліни 
Основна література: 

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

частинах. Ч. 1, 2. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.; 286 с. 
2. Панас Р. М. Ґрунтознавство: Навчальний посібник. Львів,2005. 372 с. 
3. Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавст-

во:Навчальний посібник. Чернівці, 2006. 354 с. 
4. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 1. / Под ред. Н. И. 
Полупана. Київ, 1988. 286 с. 
5. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 2. / Под ред. Н.И. По-

лупана. Київ, 1988. 276 с. 
6. Полевой определитель почв / Под ред. Полупана Н.И. Київ, 1981. 320с. 
7. Природа Украинской ССР. Почвы / Под ред. Н.Б. Вернандер. Киев: 

Наукова думка, 1986. 216 с. 
8. Паньків З. П. Ґрунти України : навчально-методичний посібник. Львів 

: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2017. 112 с. 
Допоміжна література: 

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

Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 458 с. 
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 
покриву. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с. 
13. Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів : 

навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2013. 374 с. 
14. Кирильчук А. А., Позняк С. П. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) 
Малого Полісся: Монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 180 с. 
15. Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів 
Пасмового Побужжя: Монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 192 с. 
16. Гаськевич В. Г., Позняк С. П. Осушені мінеральні ґрунти Малого По-

лісся: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 256 с. 
17. Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево оглеєні 
ґрунти північно-західного Передкарпаття. Львів, 1998. 182 с. 
18. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення. 

Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с. 
19. Наконечний Ю. І., Позняк. С. П. Ґрунти заплави ріки Західний Буг : 

монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 220 с. 
20. Андрущенко Г. О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни, Ч. 



 

1, 2. 1970. 282 с. 
21. Нецик М. В., Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся: моног-

рафія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 198 с. 
22. Павлюк Н., Гаськевич В. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 322 с. 
23. Сова О. С., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сянсько-Дністерської височини : 

монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 248 с. 
24. Луцишин О. З., Гаськевич В. Г. Ґрунти Надсянської рівнини: моног-

рафія. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 368 с. 
25. Пшевлоцький М. І., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх 

агротехногенна трансформація: монографія. Львів: Вид. центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2002. 180 с. 
26. Войтків П.С., Позняк С. П.  Буроземи пралісів Українських Карпат : 

монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 244 с. 
27. Папіш І. Я. Чорноземи на лесових породах Західноукраїнського краю 

: монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 326 с. 
28. Малик С. З., Паньків З. П. Морфогенез буроземно-підзолистих ґрун-

тів Пригорганського Передкарпаття : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2021. 210 с. 
29. Позняк С. П., Телегуз О. Г. Антропогенні ґрунти : Навчальний посіб-

ник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 200 с. 
30. Кирильчук А. А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону 

України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 446 с. 
31. Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с. 
32. Мазник Л. В., Позняк С. П. Генетико-географічні дослідження ґрун-

тів західних областей України : монографія. Позняк. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. 244 с. 
Інтернет-джерела: 

1. https://uk.m.wikipedia.org>wiki>I 
2. https://pidruchniki.com>tourizm>is 
3. https://buklib.net>books 

Тривалість курсу 120 годин 
Обсяг курсу 64 години авдиторних занять (з них 32 години лекцій і 32 години практи-

чних занять) та 56 годин самостійної 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 сучасні шко-

ли і напрямки ґрунтових досліджень; 
- чинники ґрунтоутворення, особливості їхньої зміни в межах території 

України та їхній вплив на морфологічні та фізико-хімічні властивості ґру-

нтів; 
- класифікаційні одиниці ґрунтів України та підходи до виділення таксоно-

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

льного розподілу; 
- завдання та переважаючі напрямки охорони ґрунтового покриву України; 
- закономірності поширення де градаційних процесів і приуроченість їх до 

основних типів ґрунтів. 



 

вміти: 
- діагностувати основні типи ґрунтів за морфологічними особливостями; 
- виділяти ареали поширення таксономічних ґрунтових одиниць; 
- будувати графіки профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних вла-

стивостей 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 урізних природ-

них зонах. 
Soft skills: 

- доносити свою думку,  
- управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під 

виконання практичної роботи; 
- позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати 

процесом системно. 
Програмні результати навчання: 

ПР01. Збирати, обробляти, узагальнювати, аналізувати інформацію в області 

наук про Землю, ґрунтознавство, географія. 
ПР02. Використовувати усно і письмово професійну українську мову. 
ПР04. Визначати, аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-
хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики,моніторингу та охорони 

ґрунтів. 
ПР05. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінфо-

рмаційні моделі в області наук про Землю, ґрунтознавства,географії. 
ПР07. Характеризувати основні чинники ґрунтотворення,властивості, про-

цеси, склад основних типів ґрунтів України, світу та особливості їх ґрунто-

користування, проблеми їхньої охорони. 
ПР08. Уміти доносити результати діяльності до професійної авдиторії, ши-

рокого загалу і робити презентації, повідомлення. 
ПР09. Уміння обирати інструментальні засоби і оптимальні методики, воло-

діти кількісними методами аналізу для виконанняґ рунтово-географічних 

досліджень. 
ПР10. Уміння впорядковувати, узагальнювати матеріали польових, аналіти-

чних, моніторингових дослідження ґрунтів, їх аналізувати та готувати звіти. 
ПР11. Застосовувати моделі, методи і дані географії, геології,фізики, хімії, 

біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні 

природних процесів формування і розвитку ґрунтів. 
Ключові слова Ґрунтові ресурси, типи ґрунтів, морфологічні особливості, фізичні та 

фізико-хімічні властивості, ґрунтово-географічне районування. 
Формат курсу Очний. Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращо-

го розуміння тем 
Теми Див. : Таблиця «Схема курсу» 

Підсумковий конт-

роль, форма 
У кінці семестру письмовий тестовий іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із ґрунтознавства і 
географії ґрунтів, морфології ґрунтів, фізики ґрунтів, хімії ґрунтів, достатніх 

для сприйняття категоріального апарату курсу „Ґрунти України”, розуміння 

джерел  
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

До лекції – пояснювально-ілюстративний метод, презентація.  
До практичної роботи – наочний метод, частково-пошуковий метод, демон-

страційний метод, розрахункові і статистичні методи. 



 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

До самостійної роботи – реферати, доповіді. 
Методи контролю і самоконтролю – усний, письмовий, тестовий. 

Необхідне обладнання Використовується обладнання, виходячи з особливостей навчальної дисци-

пліни, а саме: мультимедійний проектор, ноутбук, індивідуальні завдання 

для проведення практичних робіт у вигляді фрагментів картосхем ґрунтів 

сільських рад та табличного матеріалу до них. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної дія-

льності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співвідношенням:  
• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30 
• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна кіль-

кість балів – 20 
 • іспит: 50% семестрової оцінки;максимальна кількість балів – 50 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
Академічна доброчесність: Списування, втручання в роботу інших студен-

тів – 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 практичні 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, усі практичні роботи захистити. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі тре-

тім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літера-

тури та джерел, яких немає серед рекомендованих. Політика виставлення 

балів. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, практичних 
роботах і бали підсумкового тестування. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
1. Закономірності поширення ґрунтів Сухостепової зони України. 
2. Дерново-підзолисті ґрунти на двочленних породах: ґенеза та властивості. 
3. Заходи збалансованого використання та охорони ґрунтів України. 
4. Чорноземи на нелесових породах: генеза, географія, використання. 
5. Деградаційні процеси у ґрунтах України. 
6. Закономірності поширення ґрунтів у підзоні південного Степу. 
7. Ґрунтотворні процеси, що формують дерново-підзолисті ґрунти. 
8. Чорноземи реградовані та вилуговані: ґенеза та морфологічні особливості. 
9. Елементарні сольові ґрунтотворні процеси. 
10. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза та 

збалансоване використання. 
11. Закономірності поширення ґрунтів у підзоні північного Степу. 
12. Класифікація та морфологія лучних ґрунтів. 
13. Діагностичні ознаки лісової та степової фази ґрунтоутворення в опідзолених 

ґрунтах Лісостепу. 
14. Морфологія та фізико-хімічні властивості солодей. 
15. Буроземи Українських Карпат: ґенеза, морфологія, збалансоване викорис-

тання. 
16. Закономірності поширення ґрунтів Лівобережного Лісостепу. 
17. Лучні ґрунти: поширення, діагностичні ознаки, заходи охорони. 
18. Фізичні та фізико-хімічні властивості чорноземів типових. 
19. Солоді: генеза, діагностичні ознаки. 
20. Коричневі ґрунти південного берега Криму. 



 

21. Закономірності поширення ґрунтів Правобережного Лісостепу. 
22. Дернові глейові ґрунти: географія, морфологія, властивості. 
23. Діагностичні ознаки чорноземів типових та типи деградаційних процесів. 
24. Класифікація солонців та їхні фізико-хімічні властивості. 
25. Гірсько-лучні чорноземи Кримських гір. 
26. Закономірності поширення ґрунтів зони Мішаних лісів. 
27. Дерново-підзолисті ґрунти на двочленних породах: географія та властивості. 
28. Чорноземи типові: ґенеза та морфологія. 
29. Солонці: ґенеза, діагностичні ознаки, заходи окультурення. 
30. Буроземи гірсько-лісової зони Кримських гір: властивості та використання. 
31. Вплив ґрунтових вод на властивості ґрунтів. 
32. Дерново-літогенні ґрунти: поширення, діагностичні ознаки. 
33. Фізичні та фізико-хімічні властивості чорноземів опідзолених. 
34. Морфологія та фізико-хімічні властивості солончаків. 
35. Ґрунти Лісостепового передгір’я Кримських гір. 
36. Особливості впливу степової рослинної формації на властивості ґрунтів. 
37. Морфологічні особливості підтипів дерново-підзолистих ґрунтів. 
38. Генеза та морфологія чорноземів опідзолених. 
39. Солончаки: ґенеза, діагностичні ознаки, заходи окультурення. 
40. Ґрунти степового передгір’я Кримських гір. 
41. Особливості впливу лісової рослинної формації на властивості ґрунтів. 
42. Підтипи дерново-карбонатних ґрунтів: морфологічні особливості. 
43. Причини та діагностичні ознаки процесу реградації у ґрунтах Лісостепу. 
44. Морфологічні особливості лучно-каштанових ґрунтів. 
45. Ґрунти Закарпатської низовини: поширення, властивості,збалансоване вико-

ристання. 
46. Типи рослинних формацій та їхній вплив на властивості ґрунтів. 
47. Дерново-карбонатні ґрунти: поширення, ґенеза, збалансоване використання. 
48. Морфологічні особливості темно-сірих опідзолених ґрунтів. 
49. Засолені ґрунти України: ґенеза та закономірності поширення. 
50. Ґрунти Передкарпаття: морфологія, властивості, збалансоване використан-

ня. 
51. Основні елементи рельєфу території України та їх вплив на ґрунти. 
52. Морфологія дернових слаборозвинутих ґрунтів та напрямки їхньої еволюції. 
53. Фізичні та фізико-хімічні властивості сірих лісових ґрунтів. 
54. Лучно-каштанові ґрунти: ґенеза, поширення, збалансоване використання. 
55. Буроземи гірсько-лучні: ґенеза, морфологія, властивості. 
56. Кліматичні параметри території України та їхній вплив на морфологію та 

властивості ґрунтів. 
57. Діагностичні ознаки дернових ґрунтів та особливості їх генези. 
58. Морфологічні особливості сірих лісових ґрунтів та їх зміни в процесі госпо-

дарського використання. 
59. Діагностичні ознаки та фізико-хімічні властивості підтипів каштанових ґру-

нтів. 
60. Дерново-буроземні ґрунти Українських Карпат: ґенеза, поширен-

ня,властивості. 
61. Особливості впливу ґрунтотворних порід на морфологію та властивості ґру-

нтів. 
62. Підтипи дерново-борових ґрунтів та особливості їх використання. 
63. Морфологічні особливості світло-сірих лісових ґрунтів. 
64. Фаціальні особливості ґрунтоутворення сухостепової зони України. 
65. Буроземи Українських Карпат: ґенеза, морфологія та напрями збалансовано-

го використання. 
66. Закономірності поширення основних типів ґрунтотворних порід. 
67. Дерново-борові ґрунти: закономірності поширення, ґенеза та властивості. 



 

68. Діагностичні ознаки фаціальних підтипів сірих лісових ґрунтів. 
69. Каштанові ґрунти: ґенеза, діагностичні ознаки та деградаційні процеси. 
70. Фізичні та фізико-хімічні властивості буроземів Українських Карпат. 
71. Закономірності поширення основних типів ґрунтотворних порід. 
72. Дерново-борові ґрунти: закономірності поширення, ґенеза та властивості. 
73. Діагностичні ознаки фаціальних підтипів сірих лісових ґрунтів. 
74. Каштанові ґрунти: ґенеза, діагностичні ознаки та деградаційні процеси. 
75. Фізичні та фізико-хімічні властивості буроземів Українських Карпат. 
76. Типи ґрунтотворних порід та їхні діагностичні ознаки. 
77. Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів. 
78. Теорії генези сірих лісових ґрунтів України. 
79. Фізичні та фізико-хімічні властивості чорноземів південних. 
80. Чинники ґрунтоутворення в межах Українських Карпат. 
81. Вчені-ґрунтознавці незалежної України та напрями їх діяльності. 
82. Дерново-підзолисті ґрунти зони Мішаних лісів: закономірності поширення, 

класифікація та властивості. 
83. Морфологічна будова профілю болотних і торфово-болотних ґрунтів і її 

зміни в процесі осушення. 
84. Діагностичні ознаки, географія підтипів чорноземів південних і їхні зміни в 

процесі зрошення. 
85. Агроґрунтове районування Українських Карпат. 
86. Видатні українські ґрунтознавці та їхній вклад у розвиток науки. 
87. Принципи та класифікаційні одиниці класифікації ґрунтів України. 
88. Класифікація торфових ґрунтів за ступенем розкладу і гуміфікацією органі-

чної речовини. 
89. Закономірності поширення ґрунтів у межах заплав та їхні властивості. 
90. Провінційні особливості ґрунтоутворення у підзоні південного степу та їхні 

зміни в процесі зрошення. 
91. Сучасні наукові школи ґрунтознавства та напрямки їхньої діяльності. 
92. Агроґрунтове районування території України: основні таксономічні одини-

ці. 
93. Класифікація торфових ґрунтів за зольністю та якісним складом золи. 
94. Чорноземи південні: ґенеза, діагностичні ознаки, збалансоване використан-

ня. 
95. Ґрунти річкових заплав: ґенеза та екологічні особливості ґрунтокористуван-

ня. 
96. Історичні етапи дослідження ґрунтів України. 
97. Особливості впливу антропогенного чинника на властивості ґрунтів Украї-

ни. 
98. Класифікація торфових ґрунтів за потужністю торфового горизонту. 
99. Чорноземи звичайні: генеза, фізико-хімічні властивості та заходи охорони. 
100. Ґрунти літогенних мочарів:ґенеза та властивості. 
101. Методи дослідження ґрунтового покриву. 
102. Закономірності поширення ґрунтів в Українських Карпатах. 
100. Діагностичні ознаки болотних і торфово-болотних ґрунтів. 
103. Ґрунти кліматогенних мочарів: ґенеза, поширення, властивості. 
104. Морфологічні особливості підтипів чорноземів звичайних. 
105. Закономірності поширення ґрунтів у Кримських горах. 
106. Об’єкт і предмет курсу, зв'язок з іншими науковими дисциплінами. 
107. Ґрунтотворні процеси, що приймають участь у ґенезі болотних і торфово-
болотних ґрунтів. 
108. Провінціальні особливості ґрунтоутворення у підзоні північного степу. 
109. Техногенні ґрунти: класифікація та властивості. 

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

курсу. 
 



 

Схема курсу  
Тиж./ 
дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* лекція, 

самостійна) 

Література.*** 

Ресурси в інте-

рнеті 

Завда-
ння, 

год 

Тер-

мін 

вико-
нання 

1 Вступ. Значення ґрунтів у житті людини та розвитку економіки. 
Методика та методологія дослідження ґрунтового покриву. Об’єкт і 

предмет курсу, зв'язок з іншими науковими дисциплінами. 

Лекція 1, 4 2  

2 Історичні етапи дослідження ґрунтів України. Ґрунтознавчі шко-

ли України та напрямки їхньої діяльності. Сучасні тенденції у ґрун-

тознавстві. Основні наукові публікації. 

Лекція 1, 4, 32 2  

3 Сучасні школи ґрунтознавства України: наукові напрями, досягнен-

ня, провідні вчені. Співпраця між науковими школами. 
Самостійна 

робота 
1, 32 7  

4 Закономірності поширення основних типів ґрунтів України. 
Ґрунтово-географічне, агроґрунтове районування. Основні поло-

ження вітчизняної та міжнародної класифікації ґрунтів. 

Лекція 1, 13, 31 2  

5 Районування ґрунтового покриву України: агроґрунтове, природно-
сільськогосподарське, ґрунтово-географічне. Встановити критерії 

виділення таксономічних одиниць для різних видів районування. 

Виділити спільні та відмінні таксономічні одиниці та критерії їх 

виділення. 

Практичне 
заняття 

8, 18 
 

2  

6 Ґрунтові ресурси України та закономірності поширення типів ґрун-

тів у межах агроґрунтових зон. Встановити структуру ґрунтового 

покриву у межах агроґрунтових зон та особливості їх використання. 

Практичне 
заняття 

8, 10 
 

2  

7 Чинники ґрунтоутворення та їхній вплив на поширення ґрун-

тів, ґенезу, морфологічні особливості та фізико-хімічні власти-

вості. Вчення про чинники ґрунтоутворення. 

Лекція 18 2  

8 Аналіз чинників ґрунтотворення в межах території України. Вивче-
ння просторових закономірностей поширення порід, рельєфу, кліма-
тичних параметрів, рослинності та господарської діяльності. Вияв-

лення закономірностей у поширенні ґрунтів і чинників їх утворення. 

Практичне 
заняття 

8, 18 
 

2  

9 Ґрунти зони мішаних лісів. Дерново-підзолисті ґрунти: ґенеза, 

морфологічна будова профілю, властивості, види деградаційних 

процесів. Дерново-борові ґрунти та особливості їх використання. 

Лекція 1, 16, 17, 24 2  

10 Азональні та інтразональні ґрунти зони мішаних лісів. Строкатість 

ґрунтового покриву. 
Самостійна 

робота 
1, 16, 17, 24 7  

11 Ґрунти зони Мішаних лісів. Аналіз морфологічних особливостей та 

їх зв’язку із чинниками ґрунтоутворення. Аналіз профільного роз-

поділу фізичних і фізико-хімічних властивостей зональних та азо-

нальних ґрунтів. 

Практичне 
заняття 

8, 10 4  

12 Дерново-карбонатні, дерново-літогенні, дернові глейові ґрунти; 

поширення, класифікація, ґенеза, властивості. Домінуючі дегра-

даційні процеси, напрямки використання. 

Лекція 1, 14, 16, 30 2  

13 Торфові та торфово-болотні ґрунти. Передумови та способи забо-

лочення території. Генеза болотних ґрунтів, їхня класифікація, мор-

фологія та властивості. Заходи збалансованого використання та 

охорони. Вплив осушення на властивості ґрунтів. 

Лекція 1, 16, 21 2  

14 Ґрунти зони Широколистяних лісів і Лісостепу. Закономірності 

поширення ґрунтів. Сірі лісові та опідзолені ґрунти: ґенеза, класи-

фікація, властивості, заходи охорони. Реградовані ґрунти. 

Лекція 1, 13, 15, 22, 
23, 25 

2  

15 Теорії генези сірих лісових та опідзолених ґрунтів Лісостепу. Су-

часні концепції еволюції ґрунтового покриву. 
Самостійна 

робота 
1, 4 7  

16 Ґрунти зони Широколистяних лісів і Лісостепу. Аналіз морфологіч-

них особливостей, встановлення відмінностей у морфології. Аналіз 

профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей 

Практичне 
заняття 

8, 10 4  



 

ґрунтів. 
17 Чорноземи зони Широколистяних лісів і Лісостепу: чорноземи 

опідзолені та типові. Їхнє поширення, ґенеза, властивості. Вилуго-

вані та реградовані чорноземи. Чорноземи на нелесових породах. 

Лекція 1, 25, 27 2  

18 Чорноземи Степової зони України: поширення та відмінності у 

морфології. Чорноземи звичайні і південні: класифікація, морфоло-

гія, властивості, заходи збалансованого використання. 

Лекція 1, 7 2  

19 Чорноземи України – національне багатство. Продуктивні та еколо-

гічні функції чорноземів. Деградаційні процеси. 
Самостійна 

робота 
1, 27 7  

20 Чорноземи Лісостепової та Степової зон України. Аналіз морфоло-

гічної будови профілів зональних ґрунтів. Аналіз профільного роз-

поділу фізичних і фізико-хімічних властивостей. 

Практичне 
заняття 

8, 10 4  

21 Ґрунти Сухостепової зони України: каштанові та лучно-
каштанові ґрунти. Закономірності поширення та зв’язок із чинни-

ками. Морфологічні особливості та властивості. Заходи збалансова-

ного використання. 

Лекція 1, 4, 5 2  

22 Вплив зрошення на використання та властивості чорноземів Степо-

вої зони. Вплив процесу глобального потепління на використання 

ґрунтового покриву. 

Самостійна 
робота 

1, 4, 5 7  

23 Засолені ґрунти України: солонці, солончаки, солоді. Закономір-

ності поширення та галогенні процеси. Морфологія, властивості та 

заходи окультурення 

Лекція 1, 4, 5 2  

24 Ґрунти Сухостепової зони та засолені ґрунти України. Аналіз мор-

фологічної будови профілів зональних каштанових ґрунтів. Аналіз 

профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей 

засолених ґрунтів. 

Практичне 
заняття 

8, 10 4  

25 Глобальне потепління та перспективи ведення сільського господар-

ства в Україні: ризики та перспективи. Адаптація до змін клімату 
Самостійна 

робота 
1, 4, 5 7  

26 Мочаристі та техногенні ґрунти: ґенеза та закономірності по-

ширення. Класифікація, властивості, заходи покращення властиво-

стей. 

Лекція 1, 29 2  

27 Ґрунти Українських Карпат і Кримських гір: чинники ґрунто-

утворення та поширення ґрунтів. Буроземи: ґенеза, морфологія, 

властивості. Ґрунти Передкарпаття і Закарпаття. Заходи збалансова-

ного використання. 

Лекція 1, 4, 17, 26, 
28 

2  

28 Вплив висотної поясності на поширення на поширення ґрунтового 

покриву Українських Карпат. 
Самостійна 

робота 
1, 26 7  

29 Коричневі ґрунти південного берега Криму: закономірності по-

ширення. Генеза та властивості коричневих ґрунтів і заходи їхнього 

збалансованого використання. 

Лекція 1, 4, 5 2  

30 Ґрунти Українських Карпат і гірського Криму. Аналіз мор-
фологічної будови профілів зональних буроземних і коричневих 

ґрунтів. Аналіз профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних 

властивостей. 

Практичне 
заняття 

8, 10 4  

31 Світових досвід використання ґрунтів гірських систем – заходи охо-

рони та відтворення. 
Самостійна 

робота 
1, 26 7  

32 Ґрунти річкових заплав: екологічні умови ґрунтоутворення та 

ґрунтотворні процеси. Екологічні функції алювіальних ґрунтів. 
Лекція 1, 19 2  

33 Ґрунти річкових заплав і торфові ґрунти. Аналіз морфологічної будо-

ви профілю та профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних 

властивостей. 

Практичне 
заняття 

8, 10 4  

34 Заходи збалансованого використання та охорони ґрунтів України. 

Стратегія збалансованого використання ґрунтового покриву Украї-

ни з врахуванням змін клімату 

Практичне 
заняття 

1, 4, 8 2  

 


