
 



 



           Мета навчальної дисципліни «Агрогрунтознавство і агрофізика» полягає у формуванні в 

аспірантів світогляду про ґрунтовий покрив як компонент біосфери Землі, основної складової 

ландшафтів, головний і незамінний засіб виробництва у сільському господарстві. 

            Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям теоретичні знання та практичні 

навички з питань ґрунтознавства й агрохімії. Знання про роль та функції ґрунтів у біосфері, їх 

основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та шляхи її підвищення. Знання 

про фактори ґрунтотворення, кругообіг речовин у ґрунтотворенні, природні зони, класифікацію 

ґрунтів, головні типи ґрунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського 

використання та охорони. 

Унаслідок вивчення дисципліни «Агроґрунтознавство і агрофізика» молодий фахівець 

повинен  
знати: 

- теоретичні проблеми ґрунтотворного процесу і формування ґрунтового профілю; 

- теоретичні проблеми генезису і закономірності поширення ґрунтових відмін, антропогенезу 

як основного фактору змін властивостей ґрунтів,  ноосферогенезу як основи екологічно безпечного 

землекористування; 

- біохімічний механізм відтворення гумусу й саморегуляції ґрунтової родючості; 

- ерозію ґрунтів, причини її виникнення та розвитку; 

- агроґрунтознавче обґрунтування землеробських законів оптимуму, мінімуму та максимуму; 

- теоретичні та прикладні проблеми велико- і дрібновимірного обстеження; 

- теоретичні та прикладні проблеми управління ґрунтотворним процесом. Культурне 

ґрунтоутворення; 

- теоретичні та прикладні проблеми вивчення гумусу як інтегрального показника ґрунтової 

родючості; 

- теоретичні та прикладні проблеми регулювання окисно-відновних процесів, кислотності, 

вбирної здатності ґрунтів; 

- теоретичні та прикладні проблеми регулювання агрофізичних властивостей ґрунтів, проблем 

регулювання водних властивостей ґрунтів, проблем відтворення родючості ґрунтів; 

- теоретичні та прикладні проблеми запобігання деградації в богарних зрошувальних умовах; 

- агроґрунтознавчі підходи застосування ґрунтозахисних систем землеробства, систем точного 

землеробства; 

- бонітування ґрунтів, якісної оцінки земель, ґрунтовий моніторинг; 

- математичне моделювання в агроґрунтознавстві й агрофізиці, геоінформатики, 

картографування; 

- основні положення стандартизації та метрології в агроґрунтознавстві й агрофізиці.  

 

вміти: 
- вирішувати проблеми відтворення та підвищення родючості ґрунтів шляхом застосування 

ґрунтозахисних систем землеробства. 

- вирішувати проблеми управління ґрунтотворним процесом; культурне ґрунтоутворення; 

- вирішувати проблеми регулювання окисно-відновних процесів, кислотності, вбирної 

здатності ґрунтів; 

- проводити регулювання агрофізичних властивостей ґрунтів, проблем регулювання водних 

властивостей ґрунтів; 

- вирішувати проблеми запобігання деградації ґрунтів;       

- проводити бонітування ґрунтів, якісну оцінку земель, ґрунтовий моніторинг; 

- проводити математичне моделювання в агроґрунтознавстві й агрофізиці; 

- використовувати геоінформатику; картографування; 

- знати методи математичного моделювання ґрунтових процесів; 



- володіти новітніми методами картографування в агроґрунтознавстві й агрофізиці;  

- прогнозувати ґрунтові процеси і режими. 

 

Сформовані компетентності: 

 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі аргументів та перевірених 

фактів для проведення наукових досліджень на рівні доктора філософії. 

2. Компетентність володіння методами математичного і алгоритмічного моделювання при аналізі 

проблематики наукового дослідження. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел. Здатність 

працювати з різними джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти не вирішені 

раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулювати наукові гіпотези. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних робіт, публічне представлення та 

захист результатів дисертаційного дослідження. 

5. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї (креативність), 

прийняття обґрунтованих рішень. 

6. Комплексність у проведенні досліджень у галузі сільського господарства. Глибокі знання, 

розуміння наукових принципів, сучасних методів наукових досліджень та інструментарію в 

агрономії.  

7. Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і 

вітчизняної аграрної науки. 

8. Комплексність у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел, авторських 

методик, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі сільського господарства, 

охорони навколишнього природного середовища та збереження біорізноманіття екосистем. 

9. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана 

на національному та міжнародному рівнях.  

10. Здатність брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну 

позицію. 

11. Здатність до прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів дисертаційного 

дослідження. 

12. Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-теоретичних знань у 

галузі сільського господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

науковий рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

очна (денна, вечірня) 

форма навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 8 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

за вибором здобувача за вибором здобувача 

Змістовних 

частин - 8 

Спеціальність: 

201 - агрономія 

Рік підготовки 1-2-й Рік підготовки 1-2-й 

Семестр 1-2-3-4-й Семестр 1-2-3-4-й 

Рівень вищої освіти – третій  

(освітньо-науковий) 

Загальна кількість годин - 240 

Лекції  Лекції 

60 60 

Практичні  Практичні 

40 40 

Самостійна робота Самостійна робота 

140 140 

Вид контролю:              

залік, екзамен 

Вид контролю:              

залік, екзамен 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1 - ҐРУНТИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ. 
ТЕМА 1. Фактори й умови ґрунтоутворення. Учення В.В. Докучаєва про фактори 

ґрунтотворення. Характеристика факторів й умов ґрунтотворення, їх взаємозв’язок і роль у 

ґрунтотворенні. Різноманітність ґрунтів у природі. 

ТЕМА 2. Профіль ґрунтів і його морфологічні ознаки. Поняття про ґрунтовий профіль і генетичні 

горизонти ґрунту. Типи будови ґрунтового профілю. Морфологічні ознаки ґрунту. Номенклатура і 

символи генетичних горизонтів ґрунтів. 

ТЕМА 3. Класифікація ґрунтів. Номенклатура і систематика ґрунтів. Історія розвитку класифікації 

ґрунтів (класифікація В.В. Докучаєва, М.М. Сибірцева, К.Д. Глинки, П.С. Косовича, С.С. 

Неуструєва, Г.Н. Висоцького, К.К. Гедройця, О.Н. Соколовського). Радянська, російська, українська 

класифікація ґрунтів. Суть західноєвропейських, американської, канадської, ФАО-ЮНЕ-СКО, WRB 

(світова реферативна база) класифікація ґрунтів.  

ТЕМА 4.  Закономірності географічного поширення ґрунтів. Учення В.В. Докучаєва, М.М. 

Сибірцева про закономірності географічного поширення ґрунтів. Структура ґрунтового покриву. 

Ґрунт як елемент ландшафту. Горизонтальна і вертикальна зональність ґрунтів. Таксономічні 

одиниці районування. Ґрунтово-географічне районування України. 

ТЕМА 5.   Ґрунтові ресурси України. Ґрунтовий покрив України. Процеси ґрунтотворення 

(підзолистий, гумусо-акумулятивний, буроземний, болотний, солонцевий). Зональність ґрунтового 

покриву. 

 



Змістовний модуль 2 - ҐРУНТОВІ  РЕСУРСИ УКРАЇНИ.  ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ   

ҐРУНТОУТВОРЕННЯ 

ТЕМА 1.  Агрогенетична характеристика ґрунтів лісо-лучної зони.  Географічне розповсюдження 

підзолистих ґрунтів. Характеристика умов ґрунтотворення у лісо-лучній зоні. Джерела кислотності 

підзолистих ґрунтів. Суть підзолистого і дернового процесів ґрунтотворення. Походження, будова 

профілю, склад, агрономічна характеристика, класифікація підзолів і дерново-підзолистих ґрунтів. 

Особливості родючості дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України. Окультурювання ґрунтів. 

Шляхи підвищення родючості та раціональне використання дерново-підзолистих ґрунтів Полісся у 

сільському господарстві.  

ТЕМА 2.  Опідзолені і реградовані ґрунти Лісостепу. Розповсюдження і характеристика факторів і умов 

ґрунтотворення опідзолених і реградованих ґрунтів. Генезис, будова профілів, склад, агрономічні 

показники, класифікація опідзолених і реградованих ґрунтів Лісостепу. Родючість опідзолених і 

реградованих ґрунтів Лісостепу, шляхи її підвищення. Раціональне використання опідзолених і 

реградованих ґрунтів у сільськогосподарському виробництві 

ТЕМА 3. Ґрунти гумусово-акумулятивного (дернового) типу ґрунтоутворення. Географічне 

розповсюдження ґрунтів гумусово-акумулятивного типу ґрунтотворення. Характеристика умов 

ґрунтотворення, їх вплив на особливості прояву гумусово-акумулятивного ґрунтотворного 

процесу і формування чорноземів, дернових, лучних ґрунтів і чорноземів лучних. Генезис, 

будова профілів, склад, агрономічна характеристика, класифікація ґрунтів гумусово-

акумулятивного типу ґрунтотворення. Родючість чорноземів Лісостепу і Степу України, шляхи її 

збереження, сільськогосподарське використання чорноземів.  

ТЕМА  4. Каштанові ґрунти сухого Степу. Географічне розповсюдження і характеристика 

факторів ґрунтотворення в зоні формування каштанових ґрунтів. Походження, будова профілю, 

склад,  агрономічна характеристика, класифікація каштанових ґрунтів. Особливості родючості 

каштанових ґрунтів, заходи щодо її підвищення. Раціональне сільськогосподарське використання 

цих ґрунтів. 

ТЕМА  5. Ґрунти заплав. Болотні торфові ґрунти. Будова заплав. Характеристика факторів 

ґрунтотворення заплавних ґрунтів. Генезис, будова профілю, склад, агрономічна характеристика, 

класифікація заплавних ґрунтів. Особливості родючості заплавних ґрунтів, шляхи її підвищення, 

сільськогосподарське використання. Розповсюдження й характеристика факторів ґрунтотворення 

болотних і торфових ґрунтів. Суть болотного процесу ґрунтотворення. Генезис, будова профілю, 

склад, агрономічна характеристика, класифікація болотних ґрунтів. Родючість болотних і 

торфових ґрунтів, заходи щодо її підвищення. Сільськогосподарське використання цих ґрунтів.  

ТЕМА  6. Ґрунти гірських територій. Галогенні ґрунти. Характеристика умов ґрунтотворення в 

області українських Карпат. Походження, будова профілю, склад, агрономічна характеристика, 

класифікація буроземів. Особливості родючості буроземів, шляхи підвищення їх родючості. 

Сільськогосподарське використання. Характеристика умов ґрунтотворення в області гірського 

Криму. Походження, будова профілю, склад, агрономічна характеристика, класифікація гірсько -

лучних чорноземоподібних, сірих гірсько-лісостепових, коричневих ґрунтів. Родючість, шляхи її 

підвищення, раціональне використання гірсько-лучних чорноземоподібних, сірих гірсько-

лісостепових, коричневих ґрунтів. Розповсюдження й характеристика факторів ґрунтотворення 

галогенних ґрунтів. Суть солонцевого процесу ґрунтотворення. Генезис, будова профілю, склад, 

агрономічна характеристика, класифікація галогенних ґрунтів. Особливості родючості 



галогенних ґрунтів, шляхи її підвищення. Сільськогосподарське використання.   

 

Змістовний модуль 3 - МІНЕРАЛЬНА ЧАСТИНА ҐРУНТУ. ГУМУСОВІ РЕЧОВИНИ. 

ТЕМА 1. Походження мінеральної частини ґрунту та її агрономічне значення. Вивчення 

процесу хімічного вивітрювання масивно-кристалічних гірських порід. 

ТЕМА 2. Походження, склад і властивості органічної частини ґрунту (гумусу). Кількісна і 

якісна характеристика органічної частини ґрунту. Схема формування гумусових речовин за 

М.М. Кононовою і Л.А. Александровою. Визначення органічної речовини (І.В. Тюріна в модифікації 

В.М. Симакова) (ДСТУ 4289:2004). Розрахунки запасів гумусу. Методи розрахунку балансу гумусу. 

Якісна характеристика гумусу. Груповий і фракційний склад гумусу. Зв’язок гумусових речовин з 

мінеральною частиною ґрунту. Показники гумусного стану ґрунтів. 

ТЕМА 3. Мінеральні і органічні сполуки вуглецю у ґрунтоутворенні і родючості ґрунтів. 

Діоксид вуглецю, вугільна кислота і карбонати в ґрунті. Органічні речовини і їх значення для 

родючості. Класифікація і номенклатура органічних речовин ґрунту. Номенклатура гумусових 

речовин, їх будова, елементний склад, оптичні та інші властивості. 

ТЕМА 4. Мікробіологічне утворення гумусу. Розклад гумусових речовин мікроорганізмами. 

Органічні речовини ґрунту. Поняття про гумусні ґрунтові органічні сполуки, про гуміфікацію та 

гуміфіксацію. Типи мікробіологічної трансформації рослинних решток з утворенням гумусових 

сполук. Роль та активність ґрунтової мікробіоти, накопичення гумусу і утворення структури ґрунтів. 

Мікроорганізми, що беруть участь у мінералізації гумусових сполук ґрунту. Роль мікроорганізмів у 

трансформації землеутворювальних мінеральних сполук. Роль ґрунтових мікроорганізмів в 

утворенні первинних та вторинних мінералів. Утворення карбонатних і фосфорних мінералів. 

Утворення залізистих мінералів. Перетворення алюмінію у ґрунтах і породах. Утворення 

глиноземних і силікатних мінералів. Роль мікробів у засоленні ґрунтів. Мікроорганізми-

сульфатредуктори і утворення соди у ґрунтах.  

ТЕМА 5. Мікробіологічні процеси ґрунтоутворення. Трансформація рослинних решток. 

Поняття про мікробіологічні процеси ґрунтоутворення. Історична довідка. Теорія Т.В. Аристовської 

про елементарні ґрунтово-біологічні процеси. Їх визначення та особливості. Значення 

мікроорганізмів у формуванні ґрунтів та їх родючості. Хімічний склад рослин. Вплив хімічного 

складу рослинних решток на протікання мікробіологічних процесів їх трансформації (мінералізації, 

гуміфікації). Шляхи мікробної трансформації рослинних решток. Роль ґрунтових мікроорганізмів у 

трансформації органічних решток у процесах мінералізації та синтезу гумусових сполук. 

Особливості мікробіологічної трансформації рослинних решток, розклад кореневих решток. 

ТЕМА 6. Поширення мікроорганізмів у природі. Систематика та класифікація 

мікроорганізмів. Поширення мікроорганізмів у природі. Еукаріотичні та прокаріотичні 

мікроорганізми. Особливості ґрунтових мікроорганізмів.  Принципи класифікації мікроорганізмів. 

Морфологія бактерій. Головні положення класифікації бактерій. Спороутворення у бактерій. Процес 

та типи спороутворення. Значення спор. Рух бактерій. Поняття про джгутики, фімбрії та пілі. Їх 

розміщення, будова та функції. Розмноження бактерій. Актиноміцети. Їх будова, розмноження, 

значення, функції у ґрунті. Віруси і фаги. Будова, значення у природі, механізми дії. Мікроміцети, 

як широко поширені та багатофункціональні ґрунтові мікроорганізми. Морфологічні і фізіологічні 

особливості міцелярних мікроміцетів. Розмноження мікроміцетів. Роль мікроміцетів у ґрунтових 

процесах та практиці аграрного виробництва. Мікроскопічні водорості: поширення, будова, 



фізіологічні особливості, розмноження, значення. Водоростеві ценози ґрунтів.  

 

Змістовний модуль 4 - РОДЮЧІСТЬ. ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ. 

ТЕМА 1. Явища вбирання у ґрунті. Види вбирання та їх значення. Вивчення вбирання ґрунтами 

різних речовин. 

ТЕМА 2. Колоїдний комплекс ґрунтів, його агрономічне значення. Склад колоїдного комплексу 

та агрономічні властивості ґрунту. Вплив складу обмінних катіонів на фізико-хімічні властивості 

ґрунтів. Визначення складу обмінних катіонів ґрунту. Визначення потреби ґрунтів у кальції при 

вапнуванні та гіпсуванні. 

ТЕМА 3. Фізика ґрунту. Гранулометричний склад ґрунтів. Визначення гранулометричного 

складу ґрунту в польових умовах. Поняття про гранулометричні елементи, їх походження, 

мінералогічний і хімічний склад. Методи дослідження гранулометричного складу ґрунтів. 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом (використання даних гранулометричного 

аналізу ґрунту). 

ТЕМА 4. Родючість ґрунтів. Види родючості. Форми родючості. Потенційна і ефективна 

родючість. 

ТЕМА 5. Оцінка родючості ґрунтів за гранулометричним складом, їх раціональне 

використання та охорона. Вимоги сільськогосподарських культур до гранулометричних складу. 

Бонітування ґрунтів за гранскладом стосовно ґрунтових зон України. Диференціація обробітку 

ґрунтів залежно від гранскладу. Виділення зон за гранскладом для мінімального і нульового 

обробітків. Реакція польових культур на мінімізацію обробітку залежно від гранскладу. 

Гранулометричний склад і удобрення ґрунтів. Розчинення, рух та закріплення добрив залежно від 

гранскладу. Внесення доз і норм добрив, їх періодичність залежно від гранскладу. Ефективність 

різних видів гною та врожайність сільськогосподарських культур на супіщаних та суглинкових 

ґрунтах. Гранулометричний склад та меліорація ґрунтів. Врахування гранскладу ґрунтів при 

проведені гідротехнічних меліорацій. Норми промивки засолених ґрунтів залежно від гранскладу. 

Ефективність. Гранулометричний склад і охорона ґрунтів. Стійкість ґрунтів до водноерозійних 

процесів залежно від гранскладу. Допустимі швидкості руху води на схилах на різних за 

гранулометричним складом ґрунтах. Змив дрібнозему на ґрунтах різного гранскладу.  

 

Змістовний модуль 5 - СТРУКТУРА.  ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ. 

ТЕМА 1. Структура ґрунту. Морфологічна характеристика структури. Методи визначення 

структури. Поняття структурність і структура ґрунту. 

Дискусія стосовно поняття структурності. Здатність ґрунту розпадатись на окремості 

(пострадянський простір); здатність ґрунту утворювати структурні окремості із механічних 

елементів і мікроагрегатів (США). Процеси, що формують структуру ґрунтів: когезія, зв’язування 

органічними елементами, цементація неорганічними речовинами, корені рослин і гіфи грибів. 

Процеси, які руйнують структуру: обробіток ґрунту, промерзання/розставання, диспергація (за В.В. 

Медведєвим). Теорії формування ґрунтової структури. Закономірності залучення механічних 

елементів в мікро- і макроагрегати. Роль органічних речовин в утворенні структури. Вплив детриту 

на водостійкість агрегатів. Роль органічних речовин в структуроутворенні за рахунок їх 

амфіфільності, здатності їх проявляти як гідрофобні (неполярні), так і гідрофільні (полярні) 

властивості (Шеїн Є.В.). Вплив об’ємних змін ґрунтів на утворення структури (Воронін А.Д.). Етапи 



і механізми агрегації за А.К. Ларіоновим. Роль живих організмів в структуроутворенні (бактерії, 

гриби, водорості, дощові черв’яки, кореневі системи рослин). 

ТЕМА 2. Фізичні показники ґрунту. Фізико-механічні властивості ґрунтів. Твердість ґрунту. 

Щільність твердої фази ґрунту. Визначення щільності твердої фази ґрунту. Шпаруватість ґрунту і 

забезпеченість повітрям. Щільність ґрунту. Пластичність. Набухання. Усадка. Липкість. Визначення 

твердості ґрунту. Основна характеристика твердої фази ґрунтів: щільність ґрунту та агрегатів; 

пористість ґрунту, агрегатів, між агрегатна; щільність складення ґрунту. Розрахунок питомого опору 

ґрунту за твердістю. Ступінь дисперсності твердої фази ґрунту: гранулометричний, мікроагрегатний 

та структурно-агрегатний склад. Питома поверхня ґрунтів та методи її визначення. Значення 

питомої поверхні у проходженні фізичних, фізико-хімічних та біологічних процесів у ґрунтовій 

товщі. 

ТЕМА 3. Елементний і фазовий склад ґрунтів. Валовий склад ґрунтів, співвідношення хімічних 

елементів у ґрунті, особливості елементного складу для різних ґрунтів, розподілення елементів у 

профілі ґрунту, мольні (молекулярні) співвідношення як індикатори ґрунтоутворюючих процесів. 

Фазовий склад ґрунтів. 

ТЕМА 4. Газова фаза ґрунтів, її склад, властивості та методи визначення. Основні поняття: 

аерація, пористість аерації, повітреобмін, повітремісткість, повітрепроникність, дихання ґрунтів. 

Газовий стан і склад ґрунтового повітря. Газообмін з атмосферою. Переніс газів у ґрунті. Конвекція 

та її сутність. Рівняння конвективного переносу газу. Градієнт пневматичного тиску. Динамічна 

в’язкість повітря. Дифузія та її сутність. Дифузійний переніс газу, рівняння Фіка. Методи 

дослідження газового складу ґрунтового повітря. Голка-бур Вершиніна-Поясова для взяття проб 

ґрунтового повітря. Установка для витіснення ґрунтового повітря рідиною. Визначення складу 

ґрунтового повітря адсорбційним методом. Хроматографічний метод. 

ТЕМА 5. Теплофізичні властивості ґрунтів. Джерела тепла в ґрунті, його значення. Вплив 

температури на процеси, що проходять у ґрунтах. Температура ґрунту – провідний екологічний 

фактор продуктивності біоценозів. Основні механізми переносу тепла в ґрунті. Кондукція – переніс 

тепла за контактів часток твердої фази ґрунту. Теплопаропереніс – переніс тепла з парами води. 

Конвекція – прогрівання при перемішуванні рідкої та газоподібної фаз. Закон Фур’є для опису 

теплопровідності. Теплофізичні властивості ґрунтів. Тепловбирна здатність ґрунту (альбедо). 

Теплоємність, залежність її від компонентів фазового складу ґрунтів. Температуропровідність і 

фактори, що на неї впливають. Основне рівняння теплопереносу. Теплопровідність ґрунтів. 

 

Змістовний модуль 6 - ҐРУНТОВИЙ ВБИРНИЙ КОМПЛЕКС ҐРУНТУ.  

РЕАКЦІЯ ҐРУНТОВОГО РОЗЧИНУ 

ТЕМА 1. Вологість ґрунтів. Визначення вологості та основних водних характеристик ґрунтів. 

Вологість ґрунту та способи її вираження. Стан і форми води у ґрунті. Методи визначення вологості 

ґрунту. Визначення капілярної вологоємкості ґрунту. Практичне застосування даних про вологість 

та водні властивості ґрунту. 

ТЕМА 2. Водний режим і водний баланс ґрунтів. Сутність водного режиму. Динаміка вологи в 

ґрунтовій товщі. Типи водного режиму за О.А. Роде. Водний режим та його типи за В.А. Ковдою. 

Форми представлення водного режиму ґрунтів. Профільний розподіл вологи в ґрунтовій товщі за 

глибиною. Топоізоплети вологості ґрунтів певної місцевості. Зображення динаміки вологості ґрунтів 

за вегетаційний період культур у вигляді хроноізоплет. Водний баланс ґрунтів та його основні 



складові. Рівняння водного балансу ґрунтів за певний проміжок часу. Оцінка деяких складових 

водного балансу: випаровування вологи з поверхні ґрунту; транспірація; внутрішньо ґрунтовий 

відтік; конденсація. 

ТЕМА 3. Вивчення реакції ґрунтового розчину. Ґрунтовий розчин: методи виділення та 

характеристика. Показники складу і властивостей ґрунтового розчину. Концентрація і активність 

іонів і солей, розчинність сполук, реакція ґрунтового розчину. Природна кислотність ґрунтів. 

Методи визначення кислотності ґрунту (активної, обмінної, гідролітичної). 

ТЕМА 4. Ґрунтовий вбирний комплекс ґрунту. Вбирна здатність ґрунту, її види та вплив на 

родючість.  Склад, властивості, показники ГВК для різних типів ґрунтів України. Вплив обмінних 

катіонів на властивості ґрунту .  

ТЕМА 5. Сполуки алюмінію, їх вплив на властивості ґрунтів. Сполуки алюмінію у різних 

ґрунтах, проблеми ґрунтової кислотності. Участь сполук алюмінію у ґрунтоутворюючих процесах і 

формуванні кислотності ґрунтів. Види кислотності та їх вплив на процеси ґрунтоутворення, ріст і 

розвиток рослин. Способи регулювання кислотності ґрунтів.  

 

Змістовний модуль 7 - МЕЛІОРАЦІЯ ҐРУНТІВ. ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ 

ТЕМА 1. Методи хімічної меліорації кислих ґрунтів. Взаємодія вапна з ґрунтом. Визначення 

потреби ґрунтів у вапнуванні. Методи визначення доз вапна. Строки, способи, місце внесення вапна 

у сівозмінах 

ТЕМА 2. Засолені ґрунти. Методи меліорації солонців і солонцюватих ґрунтів. Визначення 

ступеня солонцюватості ґрунтів і доз гіпсу. Взаємодія гіпсу з ґрунтом. Строки, способи, місце 

внесення гіпсу в сівозмінах. 

ТЕМА 3. Азот, фосфор, калій і сірка у ґрунтових процесах. Сполуки азоту, фосфору, калію, сірки 

в ґрунті, їх трансформація та доступність рослинам. Вміст і запаси азоту, фосфору, калію і сірки в 

основних типах ґрунтів України. 

ТЕМА 4. Окисно-відновні процеси. Окисно-відновний потенціал (ОВП). Типи окисно-відновних 

режимів і ОВП основних типів ґрунтів. Вплив окисно-відновних процесів на сполуки заліза, 

марганцю, сірки, фосфору, азоту та ін. Вплив окисно-відновних процесів на родючість ґрунтів. 

ТЕМА 5. Мікроелементи. Забруднення ґрунтів. Мікроелементи та їх вміст в основних типах 

ґрунтів України. Сполуки бору, їх значення для родючості ґрунтів. Свинець, селен, молібден, 

миш’як, фтор, їх вміст у ґрунтах, рухомість і токсичність.  

 

Змістовний модуль 8 - УЧАСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ГРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСАХ 

ТЕМА 1. Кругообіг вуглецю. Аккумуляція вуглецю автотрофами. Відновлення кисню в процесі  

дихання. Мінералізація складних молекул. Вилучення вуглецю з кругообігу. 

ТЕМА 2. Участь мікроорганізмів у гумусоутворенні і розкладанні гумусових молекул. Вплив 

на мінералізацію гумусу агротехнічних заходів: оптимізації мінерального живлення рослин, 

обробітку ґрунту, вапнування та ін.. 

ТЕМА 3. Кругообіг азоту в біосфері. Азотфіксація, амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація.  

ТЕМА 4. Кругообіг фосфору. Фосформобілізівні мікроорганізми, механізм їх дії на важкодоступні 

сполуки фосфору у ґрунтах.  

ТЕМА 5. Полісахаридсинтезувальні мікроорганізми. Участь полімерів у регуляції іонного та водного 

обміну; захисна роль; трофічна роль; участь у міграції біогенних елементів; протекторна функція. 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд 
с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1- ҐРУНТИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ. 

Тема 1. Фактори й умови ґрунтоутворення. 6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2. Профіль ґрунтів і його морфологічні ознаки. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 3. Класифікація ґрунтів. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Закономірності географічного поширення ґрунтів. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5.   Ґрунтові ресурси України. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 1 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 2 -ҐРУНТОВІ  РЕСУРСИ УКРАЇНИ.  ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ   ҐРУНТОУТВОРЕННЯ 

Тема 1. Ґрунтові ресурси України. 5 1 - - - 3 5 1  - - 3 

Тема 2. Опідзолені і реградовані ґрунти Лісостепу. 5 2 1 - - 3 5 2 1 - - 3 

Тема 3. Ґрунти гумусово-акумулятивного (дернового) типу 

ґрунтоутворення. 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 4.  Каштанові ґрунти сухого Степу. 5 2 - - - 3 5 2  - - 3 

Тема 5. Ґрунти заплав. Болотні торфові ґрунти.  5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 6. Ґрунти гірських територій. Галогенні ґрунти. 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 2 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 3 - МІНЕРАЛЬНА ЧАСТИНА ҐРУНТУ. ГУМУСОВІ РЕЧОВИНИ. 
Тема 1. Походження мінеральної частини ґрунту та її 

агрономічне значення. 
5 1 - - - 3 5 1 - - - 3 

Тема 2. Походження, склад  і властивості органічної частини 

ґрунту (гумусу).  
5 2 1 - - 3 5 2 1 - - 3 

Тема 3. Мінеральні і органічні сполуки вуглецю у 

ґрунтоутворенні і родючості ґрунтів. 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 4. Мікробіологічне утворення гумусу.  5 2 - - - 3 5 2 - - - 3 

Тема 5 Мікробіологічні процеси ґрунтоутворення. 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 6. Поширення мікроорганізмів у природі.  5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 



Разом за змістовним модулем 3 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 4 - РОДЮЧІСТЬ. ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ. 

Тема 1. Явища вбирання у ґрунті. 6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2. Колоїдний комплекс ґрунтів, його агрономічне 

значення. 
6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 3.  Фізика ґрунту. Гранулометричний склад ґрунтів. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Родючість ґрунтів. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5. Оцінка родючості ґрунтів за гранулометричним 

складом, їх раціональне використання та охорона. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 4 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 5 - СТРУКТУРА.  ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ. 

Тема 1. Структура ґрунту.  6 2  - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2. Фізичні показники ґрунту.  6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 3. Елементний і фазовий склад ґрунтів. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Газова фаза ґрунтів, її склад, властивості та методи 

визначення. 
6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5. Теплофізичні властивості ґрунтів. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 5 30 8 4  - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 6 - ҐРУНТОВИЙ ВБИРНИЙ КОМПЛЕКС ҐРУНТУ.  РЕАКЦІЯ ҐРУНТОВОГО РОЗЧИНУ 

Тема 1. Вологість ґрунтів.  6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2. Водний режим і водний баланс ґрунтів. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 3. Вивчення реакції ґрунтового розчину. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Ґрунтовий вбирний комплекс ґрунту. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5 Сполуки алюмінію, їх вплив на властивості ґрунтів. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 6 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 7 - МЕЛІОРАЦІЯ ГРУНТІВ. ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ. 

Тема 1. Методи хімічної меліорації кислих ґрунтів. 6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2. Засолені ґрунти.  6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 3. Азот, фосфор і сірка у ґрунтових процесах. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Окисно-відновні процеси. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 



Тема 5 Мікроелементи. Забруднення ґрунтів. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 7 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Змістовний модуль 8 - УЧАСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ГРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСАХ 
Тема 1. Кругообіг вуглецю. 6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2. Участь мікроорганізмів у гумусоутворенні  і розкладанні 

гумусових молекул. 
6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 3. Кругообіг азоту в біосфері. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Кругообіг фосфору. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5. Полісахаридсинтезувальні мікроорганізми. 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 8 30 8 4 - - 18 30 8 4 - - 18 

Всього годин 240 60 40 00  140 240 60 40 0 8 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ АГРОГРУНТОЗНАВСТВО І 
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4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п Назва теми Кількість годин 

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АГРОҐРУНТОЗНАВСТВА 2 

Всього год. 2 

 

5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Вивчення відношення сільськогосподарських культур до реакції ґрунту.  4 

2 Оцінка значення кальцію і магнію для ґрунту і живлення рослин. 4 

3 Визначення потреби, норм і місця проведення вапнування в агроценозах. 4 

4 Вапняні добрива. Їх асортимент на ринку.   4 

5 Оцінка ефективності вапнування кислих ґрунтів 2 

6 Оцінка ефективності гіпсування солонцюватих і солончакуватих ґрунтів 2 

7 Органічні добрива і бактеріальні препарати. 2 

8 Живлення рослин. Удобрення сільськогосподарських культур. 2 

9 Мінеральні добрива, їх властивості та особливості застосування. 2 

10 Оцінка ефективності систем удобрення 2 

11 Проведення польових досліджень  2 

12 Проведення виробничих досліджень  2 

13 Проведення вегетаційних досліджень 2 

14 Проведення лабораторних методів досліджень  2 

15 Проведення статистичних методів перевірки гіпотез, моделювання  2 

16 Проведення кореляційного та регресійного аналізу, узагальнення 2 

Всього годин 40 

 

6. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

За літературними джерелами, за допомогою довідників і відповідних карт 

ознайомитися з основними факторами ґрунтоутворення (материнські породи, 

рослинність, рельєф, клімат). Основні ґрунтотворні породи на Україні, їх 

характеристика. Мінералогічний склад ґрунтотворних порід і ґрунтів. Вміст 

хімічних елементів у породах і ґрунтах. 

10 

2. 

Таксономічні одиниці класифікації ґрунтів (тип, підтип, рід, вид, різновидність, 

розряд) на прикладі конкретних ґрунтів. Класифікації ґрунтів. Ґрунтові 

процеси (підзолистий, дерновий, болотний, солончаковий, солонцьовий, 

буроземний) і режими (водний, повітряний, тепловий, поживний, окисно -

відновний) і їх вплив на формування ґрунту і його родючості.  

10 

3. 

Таксономічні категорії всесвітньої реферативної бази WRB. Порядки і групи у 

системі таксономічних одиниць. Виділення та опис діагностичних критеріїв.  

Морфологічні ознаки та індексація генетичних горизонтів у профілі ґрунтів, 

діагностика основних типів ґрунтотворення та елементарних ґрунтових 

процесів. 

10 



4. 
Гранулометричний склад ґрунтів і його вплив на показники родючості. Вміст 

хімічних елементів у породах та ґрунтах. 
10 

5. Родючість ґрунту, її види, принципи відтворення. 10 

6. 
Вбирна здатність та її роль у генезисі та родючості ґрунтів. Види вбирної 

здатності та її орієнтовні величини в основних типах ґрунтів України.  
10 

7. Дерново-підзолисті ґрунти України, їх поширення, основні властивості. 10 

8. 
Сірі лісові, темно-сірі,  чорноземи опідзолені,  та реградовані ґрунти України, їх 

поширення та основні властивості. 
10 

9. 
Чорноземні ґрунти. Каштанові ґрунти, їх поширення і основні властивості. 

Болотні, торфо-болотні ґрунти та торфовища. 
10 

10.  Ерозія ґрунтів, заходи боротьби з нею. 10 

11. Агровирониче групування і бонітування ґрунтів.  10 

12. Біогеохімічна  діяльність мікроорганізмів та їхня роль у ґрунтоутворенні.  10 

13. 
Мікроорганізми, що розкладають органічні та мінеральні сполуки фосфору. 

Механізм їхньої дії. 
10 

14. 
Коефіціент гуміфікації рослинних решток. Методи визначення. Фактори, що 

впливають на його величину 
10 

Всього годин 140 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Словесні, наочні, практичні, пояснення лектора й організація самостійної роботи здобувачів, 

підготовки здобувачів до вивчення матеріалу, що передбачає пробудження інтересу, пізнавальної 

потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; вивчення нового матеріалу; 

конкретизації й поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок, які сприяють 

використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки результатів навчання, опора на індуктивні й 

дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, організації діяльності здобувачів, стимулювання 

діяльності, наприклад, конкурси, змагання, ігри, заохочення й інші методи перевірки й оцінки знань. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань та умінь здобувачів здійснюється шляхом зарахування рефератів, практичних 

робіт, вирішення тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма контролю – залік, іспит. 

 

 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

залік (екзамен) 

Сума 

балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 

Т 1-5 Т 1-6 Т 1-6 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-5 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчальна програма з дисципліни; 

2. Курс лекцій з дисципліни; 

3. Презентації до лекцій; 

4. Завдання для самостійної роботи; 

5. Завдання для практичних і семінарських занять; 

6. Лабораторний практикум.  

СПИСОК ОСНОВНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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212 с. 

2. Атлас почв Украинской ССР. Под ред.: Н.И. Полупана.  К., 1979. 

3. Бабьева И.П., Зенова Т.М. Биология почв.  М.: МГУ, 1989. 

4. Вадюнина А.Ф. Методы исследования физических свойств почв. 3-е изд.; перераб. и доп. М.: 

Агропромиздат, 1986.  416 с.  
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