
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Основи ґрунтознавства та геології 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузько Руслана Вікторівна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 години, з яких 72 години становить контактна робота з 

викладачем (56 годин лекцій, 16 години практичних занять), 

78  годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Геодезія», «Топографічне 

та землевпорядне креслення» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є сформувати знання, вміння та навички з основ 

ґрунтознавства і геології, необхідних для вирішення практичних завдань, пов’язаних зі 

спеціальністю.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ І МІНЕРАЛОГІЇ 

Тема 1. Походження і будова Землі 

Вступ. Ґрунтознавство як галузь сільськогосподарського виробництва, його зв'язок з іншими 

галузями. Зміст дисципліни. Значення його в використанні завдань землеустрою. Історія 

розвитку ґрунтознавства. Ґрунтово-кліматичне районування і земельні ресурси України. 

Поняття про геологію і мінералогію, взаємозв’язок з ґрунтознавством. Форма Землі, поняття 

про сфероїд, еліпсоїд обертання. Поняття про поділ Землі на геосфери. Зовнішні та 



 

внутрішні геосфери, їх склад і властивості. Сучасні гіпотези про утворення Сонячної 

системи і Землі та їх вік. 

Тема 2. Утворення і склад земної кори 

Будова і склад земної кори. Геологічний і біологічний кругообіги речовин і енергії у природі. 

Ендогенні і екзогенні процеси, їх значення в утворенні гірських порід і мінералів. Мінерали 

і гірські породи, їх класифікація, способи утворення і властивості. Сучасні уявлення про 

походження земної кори. Водні властивості гірських порід. Вивчення найголовніших 

мінералів і гірських порід за натуральними зразками. Опис зразків. 

Тема 3. Вивітрювання мінералів і гірських порід 

Поняття про вивітрювання на земній поверхні. Основні фактори процесів вивітрювання. 

Фізичне вивітрювання: фактори, механізми реалізації, продукти вивітрювання. Хімічне 

вивітрювання: суть процесів, агенти хімічного руйнування мінералів. Органічне 

вивітрювання: взаємодія різних типів організмів з гірськими породами, роль організмів у 

кругообігу земної речовини. Антропогенна діяльність і її значення в охороні навколишнього 

середовища. 

Тема 4. Ґрунтоутворюючі породи на території України 

Поняття про ґрунтоутворюючі (материнські)породи. Четвертинні осадові породи: моренні і 

флювіогляціальні відклади, покривні суглинки, озерно-льодовикові відклади, леси і 

лесовидні суглинки, морські відклади. Характерні ознаки ґрунтоутворюючих порід, райони 

поширення. Вплив материнської породи на утворення різних типів ґрунтів. Вивчення 

найбільш поширених материнських (ґрунтоутворюючих) порід природно-кліматичної зони 

та їх опис. Рельєф, його походження та класифікація. Умови формування рельєфу. Типи 

рельєфу. 

Змістовий модуль 2.  

ПОХОДЖЕННЯ, СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ 

Тема 5. Поняття про ґрунти, ґрунтоутворюючі фактори і ґрунтотворний процес 

Ґрунт як природне тіло, об’єкт та основний засіб сільського сподар-ського виробництва. 

Визначення терміну «процес ґрунтоутворення» та складові частини його загальної схеми. 

Розробка В.В. Докучаєвим теорії ґрунтового процесу. Природні фактори ґрунтоутворення. 

Значення геологічного і біологічного кругообігу речовин у формуванні ґрунтів. Формування 

і будова ґрунтового профілю. Морфологічні ознаки та їх значення при вивченні і діагностиці 

ґрунтів. Поняття про еволюцію ґрунтів, розвиток і деградація його родючості. 

Тема 6. Гранулометричний та хімічний склад ґрунтів і їх вплив на властивості ґрунту 

Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Поняття про гранулометричний склад 

порід і ґрунтів. Класифікації порід і ґрунтів за гранулометричним складом, розроблені 

М.А. Качинським, М.М. Годліним. Вплив гранулометричного, мінералогічного і хімічного 

складу ґрунтоутворюючих порід на ґрунтоутворення, агрохімічні властивості ґрунтів та їх 

родючість. Валовий хімічний склад ґрунту. Макро- і мікроелементи. Перетворення 

поживних речовин у ґрунті. Шкідливі для рослин речовини в ґрунті і шляхи їх видалення. 

Вплив господарської діяльності людини на хімічний склад ґрунту та питання охорони 

навколишнього середовища. Визначення механічного складу ґрунту найпростішими  

способами. Агрохімічні заходи регулювання хімічного складу ґрунту. 

Тема 7. Походження, склад і властивості органічної частини ґрунту 

Джерела утворення гумусу в ґрунті. Склад гумусу, властивості гумусових речовин. 

Значення гумусу в утворенні і родючості ґрунтів. Умови і розміри нагромадження гумусу в 

ґрунті. Вміст і запаси гумусу в різних за походженням ґрунтах. Вплив умов навколишнього 

середовища на характер перетворення органічних решток і склад гумусу. Шляхи 

нагромадження гумусу в ґрунті та поліпшення його якості. 

Тема 8. Ґрунтові колоїди. Вбирна здатність і реакція ґрунту 

Ґрунтові колоїди, їх склад і значення для родючості ґрунту. Вбирна здатність ґрунту, види 

вбирання, ґрунтовий  вбирний комплекс, його значення, ємність вбирання. Властивості 

ґрунту залежно від складу ввібраних катіонів і ступеня насичення основами. Кислотність і 

лужність ґрунту, джерела та заходи боротьби. 



 

Тема 9. Структура ґрунту та його водні властивості 

Структура і структурність ґрунту. Види структури ґрунту. Причини руйнування і шляхи 

збереження та відновлення структури ґрунту. Вплив структури на його агрономічні 

властивості. Загальні фізичні, фізико-механічні властивості ґрунту, їх залежність від 

механічного складу, структури, вмісту гумусу, складу ввібраних катіонів і вологості. 

Джерела і форми води в ґрунті, доступність її для рослин. Загальні і корисні запаси води. 

Водні властивості  ґрунту. Основні ґрунтово-гідрологічні константи. Водний режим ґрунту, 

його типи. Шляхи регулювання водного режиму ґрунту. Ґрунтовий розчин, його утворення, 

склад, властивості. Регулювання складу і властивостей ґрунтового розчину. Визначення 

вологості ґрунту. 

Тема 10. Повітряні і теплові властивості ґрунту. Родючість ґрунту 

Склад ґрунтового повітря і повітрообмін у ґрунті. Значення ґрунтового повітря для 

ґрунтових процесів, життєдіяльності рослин і мікроорганізмів. Регулювання повітряного 

режиму ґрунту. Джерела тепла і теплові властивості ґрунту. Тепловий режим, його значення 

і шляхи регулювання. Залежність росту і розвитку рослин від теплового режиму. Поняття 

про родючість ґрунту, їх типи. Комплекс факторів, які зумовлюють родючість ґрунтів. 

Наукова безпідставність закону спадкової родючості ґрунту. Родючість різних типів ґрунтів 

та її динамічність. Причини зниження родючості ґрунту. Шляхи відтворення і підвищення 

родючості ґрунту. 

Змістовий модуль 3.  

ОСНОВНІ ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ 

Тема 11. Класифікація і систематика ґрунтів 

Класифікаційна проблема в ґрунтознавстві, її значення і завдання. В.В. Докучаєв і 

М.М. Сибірцев – засновники генетичної класифікації ґрунтів.  Сучасна класифікація ґрунтів 

і завдання щодо її вдосконалення. Основні таксономічні одиниці класифікації ґрунтів: тип, 

підтип, рід, вид, різновидність, розряд. Номенклатура і діагностика ґрунтів. 

Тема 12. Основні закономірності розміщення ґрунтів. Ґрунтово-географічне 

районування 

Вчення В.В. Докучаєва про закономірності географічного розміщення ґрунтів у природі. 

Ґрунт як елемент ландшафту. Горизонтальна та вертикальна зональність ґрунтів. 

Інтрозональність ґрунтів. Структура ґрунтового покриву. Ґрунтово-кліматичні зони 

України. 

Тема 13. Ґрунти українського Полісся і їх використання 

Територія і кордони зони Полісся. Умови ґрунтотворного процесу, його характеристика. 

Будова ґрунтового профілю, склад, властивості і класифікація підзолистих ґрунтів. Дерново-

підзолисті ґрунти, їх  утворення, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, 

класифікація. Болотні ґрунти, умови їх утворення, будова ґрунтового профілю, властивості, 

класифікація. Агрономічна оцінка і шляхи підвищення родючості підзолистих і дерново-

підзолистих ґрунтів. Використання і підвищення родючості болотних ґрунтів. Вивчення та 

опис ґрунтів зони Полісся. 

Тема 14. Ґрунти зони Лісостепу та їх використання 

Територія і кордони лісостепової зони. Сірі лісові ґрунти, їх утворення, будова профілю, 

склад, властивості, класифікація. Чорноземи опідзолені, їх генезис, поширення, особливості 

будови профілю, склад, властивості і агро виробнича характеристика. Агрономічна оцінка 

сірих лісових ґрунтів, їх використання, шляхи поліпшення. Вивчення та опис сірих лісових 

ґрунтів та чорноземів опідзолених. Заходи підвищення родючості чорноземів опідзолених. 

Тема 15.  Ґрунти зони Степу України та їх використання 

Територія і кордони степової зони. Чорноземи, їх утворення, будова ґрунтового профілю, 

властивості, класифікація. Агрономічна оцінка чорноземів. Вплив тривалого використання 

чорноземних ґрунтів на їх властивості. Шляхи підвищення і збереження родючості 

чорноземних ґрунтів. Вивчення та опис чорноземних ґрунтів. 

 

 



 

Тема 16. Ґрунти сухого Степу України та їх використання 

Природно-кліматичні умови території зони сухих і напівсухих степів. Каштанові ґрунти, їх 

утворення, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, класифікація. Агрономічна 

оцінка каштанових  ґрунтів, їх використання, шляхи поліпшення. Комплексність ґрунтового 

покриву і її причини. Особливості сільськогосподарського використання територій з 

комплексним ґрунтовим покривом. Організація зрошення та значення його  в 

сільськогосподарському виробництві. 

Тема 17. Засолені ґрунти і солоді 

Поширення засолених і солонцюватих ґрунтів. Причини утворення засолених ґрунтів. 

Солончаки і солонці, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, класифікація. Шляхи 

докорінного їх поліпшення. Солоді, їх характеристика і використання в сільському 

господарстві. 

Тема 18. Ґрунти гірських областей та річкових заплав 

Ґрунти гірських областей. Гірські коричневі ґрунти, гірсько-лучні ґрунти, будова профілю, 

їх властивості. Використання гірських ґрунтів у сільському господарстві. Поняття про 

заплаву і особливості ґрунтоутворення в ній. Ґрунти прируслової, центральної і притерасної 

заплави, їх будова, властивості. Сільськогосподарське використання ґрунтів прируслової, 

центральної і притерасної заплави. Основні заходи щодо підвищення їх родючості. 

Змістовий модуль 4.  

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ГРУНТОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 19. Ґрунтові карти, картограми та їх призначення 

Ґрунтові карти і картограми, принципи їх  складання і використання  в 

сільськогосподарському виробництві. Ґрунтові плани, карти і картограми різних масштабів, 

їх значення і використання. Сучасні методи ґрунтових досліджень і складання ґрунтових 

карт. Польові, стаціонарні і лабораторні методи досліджень ґрунтів. 

Тема 20. Агровиробниче групування ґрунтів 

Поняття про агровиробниче групування ґрунтів як форми агрономічної інтерпретації і 

узагальнення великомасштабних ґрунтових досліджень. Види агровиробничого групування 

ґрунтів. Основні критерії складання  агровиробничих груп ґрунтів на основі спільних 

агрономічних властивостей. Особливості їх сільськогосподарського використання. 

Ознайомлення з великомасштабними ґрунтовими картами. Вивчення агровиробничих 

показників за картограмами. 

Тема 21. Бонітування ґрунтів 

Основні поняття та завдання бонітування ґрунтів. Бонітети ґрунтів України. Економічна 

оцінка земель. Використання матеріалів бонітування ґрунтів. Визначення балу бонітету 

ґрунтів. 

Змістовий модуль 5.  

МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ 

Тема 22. Завдання і зміст моніторингу ґрунтів 

Основні поняття моніторингу земель, його завдання та зміст. Об’єкти моніторингу. Рівні 

здійснення моніторингу ґрунтів в Україні. 

Тема 23. Класифікація моніторингу ґрунтів за призначенням 

Види моніторингу ґрунтів та його рівні. Здійснення моніторингу в Україні. 

Змістовий модуль 6.  

ОХОРОНА ГРУНТІВ 

Тема 24. Завдання охорони ґрунтів 

Завдання охорони ґрунтів. Основні поняття та визначення. Передумови у потребі охорони 

ґрунтів. 

Тема 25. Патологія ґрунтового профілю та генетичних горизонтів 

Охорона ґрунтів від ерозії і дефляції. Охорона ґрунтів від переущільнення. Виведення 

ґрунтів з діючих екосистем та рекультивація порушених ландшафтів. Суть і причини 

забруднення ґрунтів. 

 



 

Тема 26. Порушення біоенергетичного режиму едафотопів та екосистем 

Захист ґрунтів від девегетації та де гуміфікації. Ґрунтовтома, токсикоз та виснаження 

едафотопів. Охорона ґрунтів від руйнування відкритими розробками корисних копалин. 

Тема 27.  Порушення водного і хімічного режиму едафотопів 

Опустелювання  ґрунтів. Селі та зсуви.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати  будову земної кори, найбільш поширені мінерали і гірські породи, 

походження, склад і властивості ґрунтів. Знати грунтоутворюючі породи, 

ґрунтоутворюючі фактори, будову, властивості і класифікацію ґрунтів. Розуміти 

методи складання ґрунтових карт і агрохімічних картограм, також знати 

принципи охорони і раціональне використання ґрунтового покриву та шляхи 

підвищення родючості ґрунтів. 

РН2. Визначати мінерали і гірські породи. Відбирати і готувати зразки ґрунту для 

аналізу. Визначати властивості ґрунту (механічний склад, реакцію ґрунтового 

розчину, ступінь насиченості ґрунту основами та потреба його вапнування). 

РН 3. Розробляти і здійснювати на практиці питання охорони ґрунтів, бонітування і 

земельного кадастру. Приводити агровиробниче групування ґрунтів і якісну 

оцінку їх з метою планування і прогнозування урожаю сільськогосподарських 

культур. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 12. Розуміти взаємний вплив природніх факторів та результатів діяльності людини 

на ґрунти, природні та сільськогосподарські ландшафти. 

ПРН 20. Використовувати основи виробництва сільськогосподарської продукції у процесі 

розв’язання спеціалізованих завдань землевпорядкування, розуміти біологічні, 

екологічні та агротехнічні аспектів вирощування сільськогосподарських культур, 

закономірності їх росту та розвитку, вимоги до факторів зовнішнього середовищ. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ І МІНЕРАЛОГІЇ 

Тема 1. Походження і будова Землі 

Л 1. Вступ. Ґрунтознавство як галузь сільськогосподарського виробництва, його зв'язок 

з іншими галузями. Зміст дисципліни. Значення його в використанні завдань 

землеустрою. 

Л 2. Поняття про геологію і мінералогію, взаємозв’язок з ґрунтознавством. Форма 

Землі, поняття про сфероїд, еліпсоїд обертання. Поняття про поділ Землі на 

геосфери. Зовнішні та внутрішні геосфери, їх склад і властивості. 

 

 



 

Тема 2. Утворення і склад земної кори 

Л 3. Будова і склад земної кори. Геологічний і біологічний кругообіги речовин і енергії 

у природі. Ендогенні і екзогенні процеси, їх значення в утворенні гірських порід і 

мінералів. Мінерали і гірські породи, їх класифікація, способи утворення і 

властивості. 

ПЗ 1. Вивчення найголовніших мінералів і гірських порід за натуральними зразками. 

Опис зразків. 

Тема 3. Вивітрювання мінералів і гірських порід 

Л 4. Поняття про вивітрювання на земній поверхні. Основні фактори процесів 

вивітрювання. Фізичне вивітрювання: фактори, механізми реалізації, продукти 

вивітрювання. Хімічне вивітрювання: суть процесів, агенти хімічного руйнування 

мінералів. Органічне вивітрювання: взаємодія різних типів організмів з гірськими 

породами, роль організмів у кругообігу земної речовини. 

Тема 4. Грунтоутворюючі породи на території України 

Л 5. Поняття про ґрунтоутворюючі (материнські)породи. Четвертинні осадові породи: 

моренні і флювіогляціальні відклади, покривні суглинки, озерно-льодовикові 

відклади, леси і лесовидні суглинки, морські відклади. Характерні ознаки 

ґрунтоутворюючих порід, райони поширення. 

ПЗ 2. Вивчення найбільш поширених материнських (ґрунтоутворюючих) порід 

природно-кліматичної зони та їх опис. 

Змістовий модуль 2.  

ПОХОДЖЕННЯ, СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ 

Тема 5. Поняття про ґрунти, ґрунтоутворюючі фактори і ґрунтотворний процес 

Л 6. Ґрунт як природне тіло, об’єкт та основний засіб сільського сподар-ського 

виробництва. Визначення терміну «процес ґрунтоутворення» та складові частини 

його загальної схеми. Розробка В.В. Докучаєвим теорії ґрунтового процесу. 

Природні фактори ґрунтоутворення. Значення геологічного і біологічного 

кругообігу речовин у формуванні ґрунтів. Формування і будова ґрунтового 

профілю. Морфологічні ознаки та їх значення при вивченні і діагностиці ґрунтів. 

Тема 6. Гранулометричний та хімічний склад ґрунтів і їх вплив на властивості ґрунту 

Л 7. Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Поняття про гранулометричний 

склад порід і ґрунтів. Класифікації порід і ґрунтів за гранулометричним складом, 

розроблені М.А. Качинським, М.М. Годліним. Вплив гранулометричного, 

мінералогічного і хімічного складу ґрунтоутворюючих порід на ґрунтоутворення, 

агрохімічні властивості ґрунтів та їх родючість. Валовий хімічний склад ґрунту. 

Макро- і мікроелементи. Перетворення поживних речовин у ґрунті. Шкідливі для 

рослин речовини в ґрунті і шляхи їх видалення. 

ПЗ 3. Визначення механічного складу ґрунту найпростішими  способами. 

Тема 7. Походження, склад і властивості органічної частини ґрунту 

Л 8. Джерела утворення гумусу в ґрунті. Склад гумусу, властивості гумусових речовин. 

Значення гумусу в утворенні і родючості ґрунтів. Умови і розміри нагромадження 

гумусу в ґрунті. Вміст і запаси гумусу в різних за походженням ґрунтах. Вплив 



 

умов навколишнього середовища на характер перетворення органічних решток і 

склад гумусу. 

Тема 8. Ґрунтові колоїди. Вбирна здатність і реакція ґрунту 

Л 9. Ґрунтові колоїди, їх склад і значення для родючості ґрунту. Вбирна здатність 

ґрунту, види вбирання, ґрунтовий  вбирний комплекс, його значення, ємність 

вбирання. Властивості ґрунту залежно від складу ввібраних катіонів і ступеня 

насичення основами. 

Тема 9. Структура ґрунту та його водні властивості 

Л 10. Структура і структурність ґрунту. Види структури ґрунту. Причини руйнування і 

шляхи збереження та відновлення структури ґрунту. Вплив структури на його 

агрономічні властивості. Загальні фізичні, фізико-механічні властивості ґрунту, їх 

залежність від механічного складу, структури, вмісту гумусу, складу ввібраних 

катіонів і вологості. Джерела і форми води в ґрунті, доступність її для рослин. 

Загальні і корисні запаси води. Водні властивості  ґрунту. Основні ґрунтово-

гідрологічні константи. Водний режим ґрунту, його типи. Шляхи регулювання 

водного режиму ґрунту. 

ПЗ 4. Визначення вологості ґрунту. 

Тема 10. Повітряні і теплові властивості ґрунту. Родючість ґрунту 

Л 11. Склад ґрунтового повітря і повітрообмін у ґрунті. Значення ґрунтового повітря для 

ґрунтових процесів, життєдіяльності рослин і мікроорганізмів. Регулювання 

повітряного режиму ґрунту. Джерела тепла і теплові властивості ґрунту. Тепловий 

режим, його значення і шляхи регулювання. Залежність росту і розвитку рослин від 

теплового режиму. Поняття про родючість ґрунту, їх типи. Комплекс факторів, які 

зумовлюють родючість ґрунтів. Наукова безпідставність закону спадкової 

родючості ґрунту. Родючість різних типів ґрунтів та її динамічність. 

Змістовий модуль 3.  

ОСНОВНІ ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ 

Тема 11. Класифікація і систематика ґрунтів 

Л 12. Класифікаційна проблема в ґрунтознавстві, її значення і завдання. В.В. Докучаєв і 

М.М. Сибірцев-засновники генетичної класифікації ґрунтів.  Сучасна класифікація 

ґрунтів і завдання щодо її вдосконалення. Основні таксономічні одиниці 

класифікації ґрунтів: тип, підтип, рід, вид, різновидність, розряд. 

Тема 12. Основні закономірності розміщення ґрунтів. Ґрунтово-географічне 

районування 

Л 13. Вчення В.В. Докучаєва про закономірності географічного розміщення ґрунтів у 

природі. Ґрунт як елемент ландшафту. Горизонтальна та вертикальна зональність 

ґрунтів. Інтрозональність ґрунтів. Структура ґрунтового покриву. 

Тема 13. Ґрунти українського Полісся і їх використання 

Л 14. Територія і кордони зони Полісся. Умови ґрунтотворного процесу, його 

характеристика. Будова ґрунтового профілю, склад, властивості і класифікація 

підзолистих ґрунтів. Дерново-підзолисті ґрунти, їх  утворення, будова ґрунтового 

профілю, склад, властивості, класифікація. Болотні ґрунти, умови їх утворення, 

будова ґрунтового профілю, властивості, класифікація. 



 

ПЗ 5. Вивчення та опис ґрунтів зони Полісся. 

Тема 14. Ґрунти зони Лісостепу та їх використання 

Л 15. Територія і кордони лісостепової зони. Сірі лісові ґрунти, їх утворення, будова 

профілю, склад, властивості, класифікація. Чорноземи опідзолені, їх генезис, 

поширення, особливості будови профілю, склад, властивості і агро виробнича 

характеристика. 

ПЗ 6. Вивчення та опис сірих лісових ґрунтів та чорноземів опідзолених. 

Тема 15. Ґрунти зони Степу України та їх використання 

Л 16.  Територія і кордони степової зони. Чорноземи, їх утворення, будова ґрунтового 

профілю, властивості, класифікація. Агрономічна оцінка чорноземів. 

ПЗ 7. Вивчення та опис чорноземних ґрунтів. 

Тема 16. Ґрунти сухого Степу України та їх використання 

Л 17. Природно-кліматичні умови території зони сухих і напівсухих степів. Каштанові 

ґрунти, їх утворення, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, класифікація. 

Агрономічна оцінка каштанових  ґрунтів, їх використання, шляхи поліпшення. 

Тема 17. Засолені ґрунти і солоді 

Л 18. Поширення засолених і солонцюватих ґрунтів. Причини утворення засолених 

ґрунтів. Солончаки і солонці, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, 

класифікація. Шляхи докорінного їх поліпшення. 

Тема 18. Ґрунти гірських областей та річкових заплав 

Л 19. Ґрунти гірських областей. Гірські коричневі ґрунти, гірсько-лучні ґрунти, будова 

профілю, їх властивості. Використання гірських ґрунтів у сільському господарстві. 

Поняття про заплаву і особливості ґрунтоутворення в ній. Ґрунти прируслової, 

центральної і притерасної заплави, їх будова, властивості. 

Змістовий модуль 4.  

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ГРУНТОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 19. Ґрунтові карти, картограми та їх призначення 

Л 20. Ґрунтові карти і картограми, принципи їх  складання і використання  в 

сільськогосподарському виробництві. Ґрунтові плани, карти і картограми різних 

масштабів, їх значення і використання 

Тема 20. Агровиробниче групування ґрунтів 

Л 21. Поняття про агровиробниче групування ґрунтів як форми агрономічної 

інтерпретації і узагальнення великомасштабних ґрунтових досліджень. Види 

агровиробничого групування ґрунтів. 

ПЗ 8. Ознайомлення з великомасштабними ґрунтовими картами. Вивчення 

агровиробничих показників за картограмами. 

Тема 21. Бонітування ґрунтів 

Л 22. Основні поняття та завдання бонітування ґрунтів. Бонітети ґрунтів України. 

Економічна оцінка земель. Використання матеріалів бонітування ґрунтів. 



 

Змістовий модуль 5.  

МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ 

Тема 22. Завдання і зміст моніторингу ґрунтів 

Л 23. Основні поняття моніторингу земель, його завдання та зміст. Об’єкти моніторингу. 

Тема 23. Класифікація моніторингу ґрунтів за призначенням 

Л 24. Види моніторингу ґрунтів та його рівні. 

Змістовий модуль 6.  

ОХОРОНА ГРУНТІВ 

Тема 24. Завдання охорони ґрунтів 

Л 25. Завдання охорони ґрунтів. Основні поняття та визначення. 

Тема 25. Патологія ґрунтового профілю та генетичних горизонтів 

Л 26. Охорона ґрунтів від ерозії і дефляції. Охорона ґрунтів від переущільнення. 

Виведення ґрунтів з діючих екосистем та рекультивація порушених ландшафтів. 

Тема 26. Порушення біоенергетичного режиму едафотопів та екосистем 

Л 27. Захист ґрунтів від девегетації та де гуміфікації. Ґрунтовтома, токсикоз та 

виснаження едафотопів. 

Тема 27.  Порушення водного і хімічного режиму едафотопів 

Л 28. Опустелювання  ґрунтів. Селі та зсуви.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

НД 4. Виконання завдань на практичних заняттях. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційна лекція. 

МН 2. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 3. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 4. Blended-learning / змішане навчання. 

МН 5. Моделювання професійної діяльності. 

МН 6. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 



 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з державного контролю, що є основою для самостійного навчання), 

робота з електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами 

освіти тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, 

виявити самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі 

вказівки/рекомендації щодо виконання практичних завдань). Лекції доповнюються  

практичними заняттями, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на практичних прикладах, у т.ч. з використанням евристичних (запитальних) 

словесних методів (діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою 

поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати раніше набуті знання, робити 

самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу). Практичні 

заняття доповнюються практичними методами навчання: вправами, які передбачають  

цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій 

(розумових, практичних), а також практичними роботами, що передбачають застосування 

знань здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих. Гнучкість, доступність та 

персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. 

Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно 

онлайн. Моделювання професійної діяльності, що передбачає виконання будь-яких завдань 

в аудиторних умовах максимально наближених до фахових умов. При подачі матеріалу 

також  використовуються наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями 

статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне спостереження 

(через безпосереднє споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, 

власних спостережень). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок; використовує знання з ведення державного 

земельного кадастру для розв’язання завдань та 

проблемних ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання з ведення державного земельного 

кадастру у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання з ведення державного земельного 

кадастру, передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі підготовки до виконання практичних і тестових завдань, оцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Плакати та схеми. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство. Підручник. 

Чернивці. Книга ХХІ,2004. 400 с. 

Допоміжна 

література 

1. Геологія з основами  мінералогії/за ред. Д.Г. Тихоненка. Навч. 

посібник. К.: Вища освіта,2003. 287 с.  

2. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. К.: Либідь. 2003. 480 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

Кузько Р. В. Основи ґрунтознавства та геології: дистанційний курс для 

студентів спеціальності 193.Геодезія та землеустрій освітньо-професійної 

програми «Землевпорядкування». URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua.  

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/

