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1. Мета дисципліни 

Мета – формування у здобувачів ОС «Бакалавр» чіткої системи знань про: 

роль ґрунту у біосфері, закономірності педогенезу, склад, будову і властивості 

ґрунтів, обґрунтування шляхів їх раціонального використання. 

У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти можуть узнати: 

- фундаментальні концепції ґрунтознавства, які визначають умови 

раціонального використання ґрунтів у суспільстві;  

- особливості взаємодії факторів педогенезу на конкретній території; 

- морфологічні ознаки основних типів ґрунтів та закономірності їх 

географічного поширення; 

- склад і властивості ґрунтів та ґрунтово-географічне районування України;  

- наукові підходи до підвищення родючості ґрунтів. 

Завданнями практичних занять є: 

- набуття досвіду з відбору проб ґрунтів для польового і лабораторного 

аналізу; 

- вміння аналізувати склад і властивості ґрунтів; 

- вміння проводити опис ґрунтового профілю різних типів ґрунтів України; 

- закріплення теоретичних знань та отримання практичного досвіду з 

застосування різних способів підвищення родючості ґрунтів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базові знання повної 

загальної середньої освіти. 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 

ПРН 4. Володіти 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань 

з організації та 

ведення садово-

паркового 

господарства. 

Метод 

проблемного 

викладання, 

частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота, 

написання 

рефератів, 

підготування 

презентацій. 

Дистанційне 

навчання 

спрямоване на 

активізацію та 

стимулювання 

При поточному 

оцінюванні на 

практичних 

заняттях перевірка 

знань і вмінь із 

урахуванням рівня 

сформованості 

програмних 

компетенцій 

навчання усним 

опитуванням, 

перевіркою 

письмових робіт. 

Підсумковий 

контроль – 

екзамен. 

ПРН 4.1. 

Планувати та 

проводити 

моніторинг стану 

ґрунтів для його 

раціонального 

використання. 

ПРН 8. Уміти 

кваліфіковано 

застосовувати 

технології 

вирощування 

посадкового 

матеріалу 

декоративних 

ПРН 8.1. 

Використовувати 

вміння з 

технологій 

вирощування 

рослин у 

відкритому ґрунті 

на основі 



4 

 

рослин у 

відкритому і 

закритому ґрунті. 

навчально-

пізнавальної 

активності 

здобувачів. 

проведених 

досліджень ґрунтів 

за їх 

властивостями. 

ПРН 9. 

Проєктувати та 

організовувати 

заходи із 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

деревних рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту 

та формувати 

об’єкти садово-

паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних 

наукових методик 

і вимог замовника. 

ПРН 9.1. 

Проєктувати 

заходи із 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

деревних рослин 

відкритого і 

закритого грунту. 

9.2. 

Організовувати 

заходи із 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

деревних рослин 

відкритого і 

закритого грунту. 

9.3. Формувати 

об’єкти садово-

паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника. 

ПРН 10. 

Проєктувати та 

організовувати 

заходи з 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

трав’яних та 

квіткових рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту 

та формувати 

ПРН 10.1. 

Використовувати 

знання і уміння для 

проєктування  

заходів з 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

трав’яних та 

квіткових рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту. 
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об’єкти садово-

паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних 

наукових методик 

і вимог замовника. 

10.2. 

Застосовувати 

професійні знання 

з метою організації 

заходів з 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

трав’яних та 

квіткових рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту. 

10.3. 

Використовувати 

науково-

обгрунтовані 

підходи для 

формування 

об’єктів садово-

паркового 

господарства. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Ґрунтознавство 

 

Змістовий модуль 1 Походження, склад та властивості ґрунтів 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти із методологією 

і історією розвитку ґрунтознавства. В розрізі педодіагностики аналізується ґрунт, 

як багатокомпонентна підсистема біосфери і фактори педогенезу. Показано 

значення геологічного і біологічного колообігу речовин, гіпергенезу. 

Порівнюються морфологічні ознаки генетичних горизонтів, аналізується склад і 

властивості ґрунтів. 

Змістовий модуль 2 Поширення ґрунтів та їх родючість 

Даний модуль знайомить з питаннями педографії і динамічного 

ґрунтознавства. Показано принципи класифікації ґрунтів і закономірності їх 

географічного розповсюдження. Розглянуто особливість ґрунтово-географічного 

районування України. Проаналізовано фактори і категорії родючості ґрунтів. 

Надано інформацію про способи підвищення родючості та окультурювання 

ґрунтів.  

Змістовий модуль 3 Діагностика та оцінка стану ґрунтів 
В розрізі модуля розглядаються питання щодо сучасного поняття «якість 

ґрунту» та показано необхідність у сучасній системи його критеріїв. 

Проаналізовано виробничі, екологічні і соціальні функції ґрунту для здійснення 



6 

 

якісного моніторингу. Надано інформацію про оцінку якості ґрунту в провідних 

країнах світу. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 120 15 30 - 75 

Змістовий модуль 1 30 6 12 - 12 

Змістовий модуль 2   30 6 6 - 15 

Змістовий модуль 3  45 3 12 - 33 

Підсумковий контроль 15 -  - 15 

 

 

6. Теми лекцій 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Походження, склад та властивості ґрунтів 

Тема 1 Походження 

ґрунтів.  

1. Історія розвитку ґрунтознавства. 

2. Місце і роль ґрунту в природі і 

діяльності людини. 

3. Педогенез і його фактори. 

2 

Тема 2 Склад ґрунтів. 1. Мінеральна частина ґрунту. 

2. Органічна частина ґрунту. 

3. Ґрунтовий профіль. 

4. Генетичні горизонти ґрунту.  

2 

Тема 3 Властивості 

ґрунту. 

1. Механічні властивості ґрунту. 

2. Фізичні властивості ґрунту. 

3. Хімічні властивості ґрунту. 

4. Токсикологічні і епідеміологічні 

властивості ґрунту. 

5. Повітряні і теплові властивості 

ґрунту. 

2 

Змістовий модуль 2 Поширення ґрунтів та їх родючість 

Тема 4  
Поширення ґрунтів. 

1. Принципи класифікації ґрунтів.  

2. Закономірності географічного 

поширення ґрунтів. 

3. Ґрунтово-географічне 

районування України. 

3 

Тема 5 Родючість 

ґрунтів.  

1. Типи родючості ґрунтів. 

2. Фактори і закономірності 

природної родючості ґрунтів. 

3. Підвищення родючості та 

окультурювання ґрунтів. 

3 
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Змістовий модуль 3 Діагностика та оцінка стану ґрунтів 

Тема 6 
Комплексна оцінка 

якості ґрунтів. 

1. Поняття про якість ґрунтів і якість 

земельної ділянки. 

2. Методи і види діагностики 

ґрунтів. 

3. Санітарна оцінка якості ґрунтів. 

4. Оцінка якості ґрунту в провідних 

країнах світу. 

5. Охорона ґрунтів. 

3 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 Походження, склад та властивості ґрунтів 

Тема 1 

Педогенез і 

склад ґрунту. 

1. Визначення і опис первинних і вторинних 

мінералів. 

2. Визначення і опис гірських порід. 

4 

Тема 2 

Морфологічна 

будова ґрунту. 

1. Методика відбору проб ґрунтів.  

2. Визначення забарвлення ґрунту. 

3. Визначення структури ґрунту. 

4. Визначення новоутворень і включень у ґрунті. 

5. Опис ґрунтового профілю і ґрунтових 

горизонтів.  

5 

Тема 3 
Властивості 

ґрунту. 

1. Визначення щільності ґрунту.  

2. Визначення польової вологості ґрунту.  

3. Визначення вологості ґрунту ваговим 

методом.  

3 

Змістовий модуль 2 Поширення ґрунтів та їх родючість 

Тема 4  

Ґрунтово-

географічне 

районування. 

1. Агроґрунтове районування України. 

2. Діагностичні ознаки ґрунтів. 

 

3 

Тема 5  

Визначення 

вмісту гумусу. 

1. Визначення вмісту гумусу за кольором 

ґрунту. 

2. Виділення гумусових речовин з ґрунту. 

3. Визначення вмісту загального гумусу за І.В. 

Тюріним. 

3 

Змістовий модуль 3 Діагностика та оцінка стану ґрунтів 

Тема 6. 

Визначення 

рН ґрунтів. 

1. Визначення актуальної кислотності ґрунтів. 

2. Визначення потенційної кислотності ґрунтів. 

3. Обмінна і гідролітична кислотність ґрунтів. 

4 

Тема 7 

Визначення 

1. Визначення хлор-йону у розчині ґрунтової 

витяжки 

4 
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засоленості 

ґрунтів. 

2. Визначення сульфат-йону у розчині ґрунтової 

витяжки. 

3. Визначення карбонат-йону у розчині ґрунтової 

витяжки 

Тема 8  

Визначення 

біологічної 

активності 

ґрунтів. 

1. Визначення активності уреази. 

2. Визначення целюлозолітичної активності. 

3. Визначення інтенсивності дихання 

4 

 

Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Оцінювання проводиться за накопичувальною системою у чотири етапи: 

результати трьох змістових модулів та підсумковий контроль у формі іспиту. 

У якості контрольних заходів передбачено: 

- поточний контроль – оцінювання письмових практичних робіт (звіти); 

моніторинг роботи здобувачів в аудиторіях; практична перевірка вмінь і навичок 

на практичних заняттях; оцінювання доповідей, рефератів і презентацій 

запропонованих для самостійної роботи; самоконтроль і самооцінка;  

- підсумковий контроль – екзамен з використанням екзаменаційних білетів 

(письмово). 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб.  

МОДУЛЬ 1 100 36 34 

Змістовий модуль 1  25 12 13 

Змістовий модуль 2  20 8 12 

Змістовий модуль 3 25 12 13 

Підсумковий контроль 30 - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю  

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 Походження, склад та властивості ґрунтів 25 

Практичне заняття № 1 Педогенез і склад ґрунту. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 1 «Гіпергенез і його види» 

(презентація); «Клімат як фактор педогенезу» (доповідь). 

2 
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Практичне заняття № 2 Морфологічна будова ґрунту. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 2 Опис запропонованого 

ґрунтового профілю і ґрунтового горизонту. 

2 

Практичне заняття № 3 Властивості ґрунту. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 3 «Умови педогенезу 

урбогрунтів і їх фізико-хімічні властивості» (реферат); 

«Токсикологічні і епідеміологічні властивості ґрунту (реферат). 

2 

Модульний тест ЗМ 1 (письмове опитування) 7 

Змістовий модуль 2 Поширення ґрунтів та їх родючість 20 

Практичне заняття № 4 Ґрунтово-географічне районування. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 4 «Фактори і закономірності 

природної родючості ґрунтів» (доповідь); «Підвищення родючості 

та окультурювання ґрунтів» (реферат»); «Агроґрунтове 

районування України» (презентація»). 

3 

Практичне заняття № 5 Визначення вмісту гумусу. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 5 «Процес гумусоутворення і 

його чинники» (доповідь); «Фактори природної родючості ґрунтів» 

(доповідь); «Закономірності природної родючості ґрунтів» 

(доповідь). 

3 

Модульний тест ЗМ 2 (письмове опитування) 6 

Змістовий модуль 3 Діагностика та оцінка стану ґрунтів 25 

Практичне заняття № 6 Визначення рН ґрунтів. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 6 «Визначення санітарного 

стану ґрунтів» (реферат); «Забруднення ґрунтів кислотними 

опадами» (доповідь). 

2 

Практичне заняття № 7 Визначення засоленості ґрунтів. (звіт) 4 

Завдання до самостійної роботи № 7 «Забруднення ґрунтів 

радіонуклідами» (реферат); «Біологічне забруднення ґрунтів» 

(реферат) 

2 

Практичне заняття № 8 Визначення біологічної активності ґрунтів. 

(звіт) 

4 

Завдання до самостійної роботи № 8 «Агроекологічний потенціал 

ґрунтів» (доповідь); «Бонітування ґрунтів» (реферат). 

2 

Модульний тест ЗМ 3 (письмове опитування) 7 

Підсумковий контроль (письмове опитування):  

1 питання – практичне  

2 питання – теоретичне 

3 питання – теоретичне 

30 

12 

9 

9 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1. 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно зараховано 
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82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 

  1. Дистанційний курс у віртуальному освітньому середовищі на платформі 

MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за посиланням 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=454 

2. Лялін О. І. Ґрунтознавство : конспект лекцій для студентів 1 курсу 

спеціальності 206 – Садово-паркове господарство / О. І. Лялін ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 130 

с.https://eprints.kname.edu.ua/54056/.pdf 

 3 Лялін О. І.. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із 

навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» (для студентів 1 курсу спеціальності 206 

– Садово-паркове господарство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова; уклад. О. І. Лялін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 60 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/51400/.pdf 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Атлас 50-річного моніторингу комплексної оцінки родючості ґрунтів 

Харківської області (1966-2015 рр.) Режим доступу: 

http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/scaned_document-11-12-

12.pdf 

2. Ґрунтознавство: Курс лекцій. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 368 с. Режим 

доступу:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12393/1.pdf 

3. Закон «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 № 86/95-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text 

4. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 0962 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text 

5. Закон «Про природно-заповідний фонд України» (№ 3180-XII від 05.05.93) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 

6. Карти України. Агрогрунтове районування України. Режим доступу : http : // 

geomap.land.kiev.ua/zoning-2.html 
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7. Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – 

Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://geoknigi.com/book_view.php?id=685 

8. Науково-методичні рекомендації «Екологобезпечні методи реабілітації 

забруднених ґрунтів» (видання друге розширене, 2019). [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.iogu.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/0397_2019.pdf 

9. Програма ООН з навколишнього середовища UNEP. – Режим доступу: 

https://www.unenvironment.org/ 

10. Періодична доповідь про стан ґрунтів – Режим доступу: 

http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/stan-gruntiv/ 

11. Перелік основних нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії 

та охорони ґрунтів (актуалізований станом на 31.12.2020 р.) Укладачі: Балюк 

С.А., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН; Лазебна М.Є., канд. с.-г. 

наук, с.н.с. – Режим доступу: 

http://issar.com.ua/downloads/b_perelik_2020_1.pdf 

12.  Україна. Еколого-географічний атлас : атлас-монографія / В. А. 

Барановський та ін.; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ: 

Варта, 2006. – 220 c. Режим доступу: http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014758 

13. Take a Virtual Tour of the Rice Northwest Museum of Rocks and 

Minerals[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ricenorthwestmuseum.org/virtual-tour-2/ 

14. Mineralogy and Petrology Collection [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ualberta.ca/museums/museum-collections/mineralogy-and-

petrology-collection.html 

15. The World Soil Museum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://wsm.isric.org/gallery.html 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
 

1. Колекції мінералів і гірських порід (ауд 305-2 БМК). 

2. Лабораторне обладнання: чашки Петрі, пробірки, збільшувальні скельця, 

фарфорові ступки з товкачиками, сита з отворами, ваги, ножі, шпателі, 

конічні колби, скляні воронки, фільтрувальний папір, піпетки, сушильна 

шафа. 

3. Трикутник кольорів С.А. Захарова (ауд 305-2 БМК). 

4. Карти: ґрунтів України, кліматичних регіонів України (ауд 305-2 БМК). 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 2021-2022 навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  

ҐРУНТОЗНАВСТВО  
вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова, ОК 11  

семестр 1 семестр 

кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС  

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра Ландшафтного проєктування та садово-

паркового мистецтва 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

спеціальність 206 Садово-паркове господарство 

освітня програма  Садово-паркове господарство 

форма навчання денна  

 

 

Завідувач кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва 

 «____»____________ 2021 року  ___________________  (Олексійченко Н.О.) 

 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 2021 року  ________________ (Гатальська Н. В.) 

 
 


