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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни ГРУНТОЗНАВСТВО 

Викладач (-і) к. с. г. н Вихованець В.Я 

Контактний телефон викладача 0982623164 

E-mail викладача viktor8468@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити EKTS  

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

                        Завданням опанування дисципліни є глибоке засвоєння студентами навчального 

матеріалу та формування їх компетенцій.  

  

3. Мета та цілі курсу  

        Метою викладання навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є вивчення складу і 

властивостей ґрунтів та заходи щодо поліпшення їх властивостей і підвищення їх родючості. 

        Завданням опанування дисципліни є глибоке засвоєння студентами навчального матеріалу 

та формування їх компетенцій.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

          Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

           загальних:  

-  прагнення до збереження навколишнього середовища; 

-  знання та розуміння предметноі ̈ області та розуміння професіі ̈;  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- навички здіи ̆снення безпечноі ̈ діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

           фахових:   

- здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки (екології, 

ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, 

ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, 

проектування, формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, 

захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових 

робіт тощо). 

- здатність розмножувати та вирощувати посадковий матеріал  декоративних рослин у 

відкритому і закритому ґрунті. 

-  здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах  садово-

паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні -/8/8 год. 

самостійна робота 44год. 

Ознаки курсу 

Сем

естр 
Спеціальність 

Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 



ІІ 206 Садово-паркове господарство І нормативний 

Тематика курсу 

 Тема, план  Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 І семестр      

М 1 Ґрунтознавство  

ЗМ1 Загальне ґрунтознавство, 
властивості та режим грунтів. 

 

Т 1.1-

1.2 

Утворення ґрунту. Склад і 

властивості ґрунту.   
Мета та завдання дисципліни. 

Ґрунтознавство як природнича 

наука. Утворення і склад земної 

кори. Фактори та умови 

ґрунтоутворення. Грануломет-

ричний склад ґрунту. Походження 

і склад органічної речовини. 

Грунтові колоїди. Вбирна 

здатність грунту. Реакція 

грунтового середовища. 

Структура, загальні фізичні й 

фізико-механічні властивості 

грунту. Водні властивості, водний 

режим грунту. Повітряні і теплові 

властивості грунту.     

Лекція, 

практи

чне 

заняття, 

лаборат

орні 

заняття 

[3,4,5

] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го та 

лаборатор

них 

занять 

50 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 1.3 Родючість ґрунту. 
Поняття про родючість. Види 

родючості. Показники родючості 

та окультурення грунту. 

Відтворення родючості грунту. 

Комплексне застосування заходів 

регулювання родючості грунту.. 

Лекція [4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал 

2 бали До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 1.4 Рекультивація земель. 

Поняття про рекультивацію 

земель. Роль рослин, добрив, 

меліорантів і механічного 

обробітку у відновленні 

біологічних, агрофізичних і 

агрохімічних факторів родючості 

грунтів. Окультуреність грунту. 

Моделі родючості грунтів 

Лекція  [4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал 

2 бали До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 1.5 Систематика, класифікація та 

загальні закономірності 

географії грунтів. Географічне 

поширення та класифікація 

грунтів. Грунтогеографічне 

районування території України.  

 

Лекція  [3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал 

2 бали До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 1.6-

1.7 
Грунти українського Полісся. 

Межі, територія та поширення 

грунтів зони. Процеси 

грунтоутворення, їх 

характеристика. Основні типи 

грунтів Полісся, їх агровиробнича 

Лекція, 

прак-

тичне 

заняття  

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

12 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



оцінка. Використання та 

поліпшення грунтів зони 

практично

го заняття 

Т 1.8-

1.9 

Грунти Лісостепу України. 
Межі, територія та поширення 

грунтів зони. Процеси 

ґрунтоутворення, їх 

характеристика. Основні типи 

грунтів Лісостепової зони, їх 

агровиробнича оцінка. 

Використання та поліпшення 

грунтів зони 

Лекція, 

прак-

тичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

12 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 

1.10-

1.11 

Грунти Степової зони України. 
Межі, територія та поширення 

ґрунтів зони. Процеси 

ґрунтоутворення, їх 

характеристика. Основні типи 

грунтів зони Степу, їх 

агровиробнича оцінка. 

Використання та поліпшення 

грунтів зони. 

Лекція, 

прак-

тичне 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

12 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 

1.12-

1.13 

Грунти зони Сухого Степу. 
Межі, територія та поширення 

грунтів зони. Процеси 

ґрунтоутворення, їх характеристика. 

Основні типи грунтів зони Сухого 

Степу, їх агровиробнича оцінка. 

Використання та поліпшення 

грунтів зони. Грунти галогенного 

ряду, їх використання. 

Лекція [6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал 

4 бали До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Т 

1.14-

1.15 

Агроекономічна та екологічна 

оцінка здатності грунтів для 

вирощування культурних рослин. 
Категорії та класи  земель Класи 

придатності грунтів. Вимоги 

плодових та декоративних культур 

до грунтових умов. 

Лекція [4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал 

4 бали До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та 

задач, аналізує причинно-наслідкові 

зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 



розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Практичне, лабораторне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за практичне, 

лабораторне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю  оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

 оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (70 балів); 

 оцінка за контрольну роботу (15 

балів); 

 оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

  



 оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

 оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (70 балів); 

 оцінка за контрольну роботу (15 

балів); 

 оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом 

під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література 

1.М.М. Шкварчук, М.І.Делеменчук. Грунтознавство.  Київ “Вища школа”, 1976.  

2.В.Д.Зенков. “Грунтознавство”. М. Лісова промисловість. 1981. 

   3.  Г.В.Волкова та інші. Практикум з грунтознавства з основами агрохімії. М. 

Агропромвидав. 1987. 

   4.  І.І.Назаренко, С.П.Польчина, В.А.Нікорич. Грунтознавство. Чернівці. 2003. 

   5. Д.Г.Тихоненко. Грунтознавство. Київ “Вища освіта”. 2005. 

 6. О.Д.Гнатенко, М.В.Капштик, Л.Р.Петренко, С.В.Вітвіцький. Грунтознавство з основами 

геології. Навчальний посібник. Київ “Оранта”. 2005. 

    7.  Г.Д.Беліціна. Грунтознавство. М. Вища школа.1988. 

 

Допоміжна 

       8.  В.А.Верчунов. Агрономічне грунтознавство в Україні (1918 - 1930 рр).           Збірник 

документів і матеріалів. Київ. 2008. 

9. І.Н.Безручко, Л.Я.Мільчевська. Довідник по грунтозахисному землеробству. Київ “Урожай”. 1990. 

 10. .В.Медведів. Грунтоекологічні умови вирощування сільськогосподарських культур. Київ 

“Урожай”.1991. 

    11. І.Полупан. Грунти України і підвищення їх родючості. Київ “Урожай”.1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


