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1. Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» є фундаментальною дисципліною для студентів 

напряму «Агрономія» і забезпечує формування знань та розумінь основних ґрунтових процесів і режимів, що лежать в 

основі формування конкретних представників ґрунтового покриву, їх походження, географічного розповсюдження, 

властивостей, рівня родючості для розробки заходів щодо раціонального використання ґрунтів і підвищення їх 

родючості. Основні положення ґрунтознавства є теоретичною основою для багатьох прикладних наук 

сільськогосподарського циклу – землеробства, агрохімії, меліорації та інших. 

2. Мета і цілі курсу 

Мета вивчення навчальної дисципліни –сформувати у студентів теоретичні і практичні знання основних 

показників, режимів, агрономічних властивостей конкретних представників ґрунтового покриву України, методів 

управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання і підвищення родючості. 

На основі знань, набутих під час вивчення навчальної дисципліни, студент повинен знати: 

- методику і техніку морфологічних аналізів ґрунту, в польових умовах уміти їх діагностувати та пов’язувати 

особливості природних факторів ґрунтоутворення з характером ґрунтового покриву; 

- агрогенетичні характеристики ґрунтів, що формуються за різними процесами ґрунтоутворення; 
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- агрономічні властивості ґрунтів України, розуміти особливості протікання ґрунтових процесів і формування 

ґрунтових режимів; 

- уміти визначити потребу ґрунту у проведенні хімічної меліорації; запровадити, за необхідності, ґрунтозахисні 

заходи із запобігання прояву ерозійних процесів; запропонувати шляхи забезпечення бездефіцитного балансу 

гумусу в ґрунті, а також розробити систему інших заходів щодо раціонального використання і підвищення 

родючості ґрунтів. 

3. Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний з використанням навчальної платформи для дистанційного навчання MOODLE. 

В рамках вивчення дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» передбачається проведення: 

- лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі; 

- семінарських занять. На заняттях передбачається розгляд теоретико-методичних основ досліджень ґрунту. З 

метою кращого засвоєння матеріалу планується використання мультимедійного комплексу для наочного 

відображення представленого матеріалу; тестів, рефератів, тощо; 

- лабораторні заняття. На лабораторних заняттях планується вивчення основних методик дослідження ґрунтів, з 

одночасним практичним їх використанням, і на основі одержаних даних розробити рекомендації, направлені на 

відтворення родючості ґрунту; 

- самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних дидактичних методів навчання; 

- курсова робота. 

4. Результати навчання 

- розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів дослідження ґрунтів України; 

- здатність самостійно досліджувати і, на основі результатів одержаних досліджень, вміти розробляти комплекс 

заходів по відновленню і покращенню родючості ґрунту; 

- здатність використовувати теоретичний та методичний інстументарій для діагностики та всебічного аналізу 

ґрунту; 

- здатність надавати рекомендації, направлені на збереження та відтворення родючості різних типів грунтів 

України; 

 

 

 



5. Обсяг курсу 

Вид заняття Лекції  Лабораторно-практичні 

заняття 

Самостійна робота 

Кількість годин 150 30 40 80 

 

6. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр  Спеціальність  Курс (рік викладання) Нормативний/вибірковий 

2022 3 Агрономія 2 (бакалаври) Нормативний  

 

7. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 
Під час лабораторно-практичних занять, при виконанні наукових досліджень студенти користуються лабораторним 

обладнанням кафедри у відповідності з передбаченими методиками навчання та виконання лабораторних аналізів. 

 

8. Політика курсу 
Під час підготовки рефератів та інших видів робіт і завдань у відповідності до навчального плану студенти повинні 

дотримуватись правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – регулювання відповідно до 

Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

9. Схема курсу 
Тиж

. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності/

формат 

Матеріали  Літературні 

ресурси в 

інтер. 

Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. Мінеральна частина ґрунту 

1. Мінеральний склад порід і ґрунтів. 

2. Вивітрювання гірських порід та формування 

ґрунтів. 

3. Ґрунтові породи та їх характеристика. 

4. Гранулометричний склад ґрунтів, їх 

класифікація та вибіркова здатність рослин. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,6, 

7,9 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  



2 Тема 2 Органічна частина ґрунту 

1. Склад органічної частини ґрунту і джерела її 

надходження. 

2. Гумусоутворення і гуміфікація. 

3. Склад і властивості гумусу. 

4. Гумусний стан ґрунтів та заходи його 

регулювання 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,3,5,6, 

7,8,9,11 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

Завдання 1 Визначення вмісту гумусу у ґрунті за 

методом І.В. Тюріна. Розрахунок балансу 

гумусу у сівозміні. 

Лаборатор

не заняття 

Лаборатор

не 

обладнання 

12,13,14,15 Виконати баланс 

гумусу у 

польовій 

сівозміні 

тести 0-10 

балів 

Під час 

занять 

3 Тема 3 Вбирна здатність ґрунту, реакція 

середовища та умови розвитку рослин 

1. Вбирна здатність ґрунту за К.К. Гедройцем. 

2. Ґрунтові колоїди, їх будова та властивості. 

3. Закономірності катіонного обміну ґрунтових 

колоїдів. 

4. Реакція ґрунтового середовища та її вплив на 

умови розвитку рослин 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,5,6 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

Контрольна 

робота 0-5 

балів 

Під час 

консуль- 

тації 

Завдання 2 Визначення актуальної, обмінної і 

гідролітичної кислотності ґрунту, визначення 

потреби у вапнуванні та розрахунок норми 

вапна 

Лаборатор

не заняття 

Лаборатор

не 

обладнання 

11,12,13,14 Опрацювання лі-

тератури, розра-

хунок потреби у 

вапнуванні 

  

4 Тема 4 Структура і структурність ґрунту 

1. Чинники формування ґрунтової структури. 

2. Вплив мінерального складу ґрунту на 

структуроутворення. 

3.  Екологічне значення і класифікація 

ґрунтової структури. 

4. Формування та збереження ґрунтової 

структури. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,6,7,8,10 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

5 Тема 5 Фізичні властивості ґрунту 

1. Фізичні показники ґрунту, їх вплив на 

Лекція   Опорний 

конспект 

1,2,3,4,6,6,7,

9,11 

Опрацювання 

рекомендованої 

  



властивості ґрунту. 

2. Фізико-механічні властивості ґрунту 

3. Стиглість ґрунту, підорна підошва, 

поверхнева кірка. 

4. Вплив використання техніки на фізичні 

параметри ґрунтів.  

лекцій  літератури 3 год. 

 Завдання 3 структурний аналіз ґрунту за 

методом Савінова 

Лаборатор

не заняття 

Зразки 

ґрунту, 

лаборатор-

не 

обладнання 

10,11,12,13 Підготовка 

зразків ґрунту 

тести 0-10 

балів 

Під час 

консуль- 

тації 

6 Тема 6 Водні властивості та водний режим 

ґрунту 

1. Роль води у ґрунтотворчих процесах та 

формуванні урожаю 

2. Форми вологи в ґрунті, закони її руху та 

доступність для рослин. 

3. Основні водні властивості ґрунту 

4. Типи водних режимів ґрунту 

5. Регулювання водного режиму ґрунту.  

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,6,7,9,

11 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

Завдання 4 водно-фізичні властивості ґрунту. 

Визначення гігроскопічної, капілярної, 

гравітаційної вологи ґрунту. Вологоємність 

ґрунту. 

Лаборатор

не заняття 

Лаборатор

не 

обладнання 

10,11,12,13, 

16 

Підготовка до 

аналізів 

  

7 Тема 7 Теплові властивості ґрунту 

1. Значення тепла у ґрунтотворчих процесах. 

2. Теплові властивості ґрунту. 

3. Регулювання теплового режиму ґрунту 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,6,7,8 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

8 Тема 8 Повітряні властивості і повітряний 

режим ґрунту. 

1. Значення повітряної фази у житті живих 

організмів та родючості ґрунту. 

2. Склад атмосферного та ґрунтового повітря та 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,6,8,10, 

11 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

тести 0-10 

балів 

Під час 

консуль- 

тації 



фактори газообміну. 

3. Повітряний режим ґрунту. 

4. Регулювання повітряного режиму ґрунту. 

9 Тема 9 Родючість ґрунту. 

1. Поняття про родючість ґрунту. 

2. Показники родючості та окультуреності 

ґрунтів. 

3. Моделювання родючості ґрунтів. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,7 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

Завдання 5 Визначення суми обмінних катіонів 

за методом Каппена, ємності вбирання та 

ступеня насичення ґрунту основами. 

Лаборатор

не заняття 

Зразки 

ґрунту, 

лаборатор-

не 

обладнання 

11,12,13 Розрахунки 

насичення 

ґрунту основами 

з польового 

досліду 

тести 0-10 

балів 

Під час 

консуль- 

тації 

10 Тема 10 Ґрунти Полісся. 

1. Природні умови ґрунтотворення у Поліській 

зоні. 

2. Дерново-підзолисті ґрунти, їх генезис, 

агрономічна характеристика та особливості 

використання. 

3. Дернові ґрунти, їх генезис, особливості 

використання. 

4. Охорона та відтворення родючості ґрунтів 

поліської зони. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,7 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

Завдання 6. Вивчення морфологічної будови 

ґрунтів поліської зони. 

Лаборатор

не заняття 

Музей 

ґрунтів, 

ґрунтові 

моноліти 

7,11,12,13 Описування 

морфологічної 

будови ґрунтів  

тести 0-10 

балів 

Під час 

занять 

11 

 

Тема 11. Ґрунти Лісостепу 

1. Природні умови  ґрунтотворення в зоні 

Лісостепу. 

2. Сірі лісові ґрунти, їх генезис, будова, 

агрохімічна характеристика та особливості 

використання. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,7 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  



3. Чорноземи Лісостепу, їх генезис, будова, 

властивості, використання. 

Завдання 7. Вивчення морфологічної будови 

сірих лісових ґрунтів, чорноземів опідзолених, 

реградованих, типових. 

Лаборатор

не заняття 

Музей 

ґрунтів, 

ґрунтові 

моноліти 

7,11,12,13 Описування 

морфологічної 

будови ґрунтів  

тести 0-10 

балів 

Під час 

занять 

12 Тема 12. Ґрунти степової зони 

1. Природні умови ґрунтотворення в Степовій 

зоні. 

2. Чорноземи звичайні, південні, особливості їх 

формування, генезис, агрономічна 

характеристика. 

3. Особливості використання та охорони 

ґрунтів степової зони. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,4,5,6 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

Завдання 8 Вивчення морфологічної будови 

чорноземів південних 

Лаборатор

не заняття 

Музей 

ґрунтів, 

ґрунтові 

моноліти 

7,11,12,13 Описування 

морфологічної 

будови ґрунтів  

тести 0-10 

балів 

Під час 

занять 

13 Тема 13. Засолені ґрунти 

1. Засолені ґрунти, їх поширення та умови 

утворення. 

2. Солончаки, їх поширення, генезис, 

характеристика, відновлення родючості. 

3. Солонці, їх утворення, поширення, 

характеристика, відновлення родючості. 

4. Солоді, їх генезис, властивості, відтворення 

родючості. 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,6,7 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

14 Тема 14. Деградовані ґрунти. 

1. Водна ерозія, чинники, механізми прояву, 

захист земель від водної ерозії. 

2. Агрофізична деградація ґрунтів та показники 

її прояву. 

3. Дегуміфікація ґрунтів, причини, наслідки, 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,6,7 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  



відновлення родючості. 

15 Тема 15. Національна програма охорони ґрунтів 

України 

1. Мета створення Національної програми 

охорони ґрунтів України 

2. Оптимальні напрями реалізації Програми 

охорони ґрунтів України. 

3. Основні шляхи реалізації Програми охорони 

ґрунтів. 

4. Механізм виконання програми охорони 

ґрунтів України 

Лекція   Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,3,6,17 

 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 3 год. 

  

10. Система оцінювання та вимоги 
Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активністьроботи на семінарськихзаняттях;  

2. Виконанняіндивідуальнихзавдань. 

(1) При контролісистематичності та активностіроботи на семінарськихзаняттяхоцінціпідлягають: рівеньзнань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на семінарськихзаняттях; активність при обговоренніпитань, щовинесені на 

семінарськізаняття, правильністьнаписанняписьмового контролю на семінарськомузанятті; результатибліц-опитування. 

Система оцінюванняактивностіроботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0-2 бали.  

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0,5 бала. 

в) бліц-опитування – 0-2 бал. 

г) письмовий контроль – 0-2 бали. 

(2) При контролівиконанняіндивідуальнихзавданьоцінціпідлягають: написання та презентаціярефератів, 

підготовкаесе з проблемнихпитань, складання комплексного аботематичногофінансовихкросвордів, тематичнихтестів. 



Система оцінювання індивідуальних завдань (з  градацією 0,2 балів): 

д) підготовка та презентація реферату – 0 – 2 бали. 

е) есе з проблемних питань – 0 – 11 балів. Критеріями оцінки міні-лекції є її змістовність, структурованість, 

зрозумілість і лаконічність. 

є) складання комплексного фінансового кросворду – 0 – 2 бали. 

ж) складання тематичного фінансового кросворду – 0 – 2 бали. 

з) складання тематичних тестів – 0 – 2 бали. 

 

Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль з дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології” можездійснюватися у форміусногоіспиту 

(а) або у формітестовихзавдань (б) (за виборомстудентів). 

 

А. Екзаменаційнийбілетскладаєтьсяіз 5 питань, кожне з якихоцінюється за шкалою від 0 до 6 балів : 

Повнавідповідь на питання, яка оцінюється в 5-6 балів, повинна відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпнийвикладзмістуданої у питанніпроблеми; 

2) повнийперелікнеобхідних для розкриттязміступитанняекономічнихкатегорій та законів; 

3) виявленнятворчихздібностей у розумінні, викладенні й використаннінавчально-програмногоматеріалу; 

4) здатністьздійснюватипорівняльнийаналізрізнихтеорій, концепцій, підходів та самостійноробитилогічнівисновки й 

узагальнення; знанняісторіїстворення таких теорій та еволюціїпоглядівосновнихпредставників; 

5) уміннякористуватись методами науковогоаналізуекономічнихявищ, процесів і характеризуватиїхніриси та 

формивиявлення; 

6) демонстраціяздатностівисловлення та аргументуваннявласногоставлення до альтернативнихпоглядів на 

данепитання; 

7) використанняактуальнихфактичних та статистичнихданих, знань дат та історичнихперіодів, 

якіпідтверджуютьтезивідповіді на питання; 

8) знаннянеобхіднихзаконів і нормативнихматеріалівУкраїни, міжнародних та міждержавнихугод з обов’язковим на 

них посиланнямпід час розкриттяпитань, які того потребують; 

9) знанняточнихназв та функційнаціональних та міжнародних кредитно-фінансовихустанов, історіїїхстворення і ролі 

при вирішенні проблем, якіставляться у конкретному питанні; 



10) засвоєнняосновної та додатковоїлітератури. 

 

Відповідь на питанняоцінюється в 3-4 бали, якщо: 

1) відносновідповіді на найвищий бал не зробленорозкриттяхоча б одного з пунктів, вказанихвище (якщовін явно 

потрібний для вичерпногорозкриттяпитання); або, якщо: 

2) при розкриттізміступитання в цілому правильно за зазначенимивимогамизробленізначніпомилкипід час: 

а) використання цифрового матеріалу; 

б) посилання на конкретніісторичніперіоди та дати; 

в) формулюванняназвзначнихфінансових та кредитнихустанов та завдань, які перед ними ставляться, а 

відносноміжнародних (особливо учасникомяких є Україна) – у перелікукраїнучасниць; 

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку 

висновків під час відповіді на конкретне питання. 

 

Відповідь на питанняоцінюється в 0-2 бали, якщо: 

1) відносновідповіді на найвищий бал не розкритотрьохчибільшепунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони 

явно потрібні для вичерпногорозкриттяпитання); 

2) одночасноприсутні два чибільшетипинедоліків, якіокремохарактеризуютькритерійоцінкипитання в 2 бали; 

3) висновки, зробленіпід час відповіді, не відповідаютьправильнимчизагальновизнаним при 

відсутностідоказівсупротинього аргументами, зазначеними у відповіді; 

4) характер відповідідаєпідставустверджувати, що особа, яка складаєіспит, неправильно зрозумілазмістпитаннячи не 

знаєправильноївідповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубіпомилки у змістівідповіді. 

 

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 2 варіанта тестових завдань, кожен з яких містить 50 тестів та 5 задачі. За 1 

правильно вирішене тестове завдання студент  отримує 0,4 бали. Тобто за 50 правильно вирішених тестів – 20 балів. З 

одну правильно вирішену задачу  студент отримує 2 бали. Тобто за 5 правильно вирішених задач – 10 балів. Тобто 

студент на іспиті може отримати 30 балів. 

Виконання студентами екзаменаційногозавдання повинно носитивиключносамостійний характер. Тому, за 

використаннязабороненихджерел (шпаргалок, засобівзв’язку та ін.) чипідказок студент знімається з іспиту й 

одержуєнульовуоцінку. 
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