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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Поліщук Михайло Іванович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, електронна адреса: 

polishchuk.mikhaylo@ukr.net 

2. дисципліни 

ОК 14 «Ґрунтознавство з основами геології» 

кількість кредитів ЄКТС – 6; кількість годин – 180 годин, у тому числі 130 

аудиторних годин, 50 години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – три семестри, ІІ-III-ІV семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Ґрунтознавство з основами геології» належить до нормативної навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Хімія», «Фізика» «Агрометеорологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Землеробство», «Агрохімія». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» вважається однією з 

найважливіших основ формування систем з вивчення агрономічних дисциплін. 

Раціональне та ефективне використання ґрунтових ресурсів є однією з головних 

проблем народного господарства нашої країни. Це обумовлено тим, що по 

відношенню до людського суспільства ґрунт виступає у двох аспектах: з одного 

боку, це фізичне середовище, життєвий простір людини, з іншої – економічна 

основа, засіб виробництва, що користується величезним попитом, адже 

переважна більшість продуктів харчування отримується завдяки ґрунтам. 

Вирішення проблеми раціонального використання ґрунтів у сучасних 

умовах змін як в агрономічній науці, так і практичному землеробстві, перш за 

все, повинно базуватися на всебічних знаннях походження, історичних етапах 

розвитку, особливостей будови, агрономічних властивостей ґрунтів та шляхів їх 

регулювання та поліпшення. Тому виникає чітка необхідність підготовки 

спеціалістів сільського господарства, які добре ознайомлені з розмаїттям та 

особливостями ґрунтового покриву України, складом, властивостями, 

закономірностями формування і поширення різних типів ґрунтів, можливими 

наслідками антропогенного впливу на ґрунт, засобами по регулюванню 

ґрунтовою родючістю. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни. Мета викладання 

дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» – сформувати у студентів 

поняття про визначальне значення ґрунту у природі та суспільстві, надати 

комплекс знань та умінь щодо раціонального використання та охорони ґрунтів, 

уникнення негативних наслідків антропогенної діяльності на їх властивості, а 

також збереження і відтворення ґрунтової родючості. 
5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Основні завдання при вивченні дисципліни це формувати уявлення про 

походження ґрунтового покриву, його нерозривний зв’язок з геологічною 
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будовою Землі; надати знання щодо особливостей ґрунтового покриву України, 
його трансформації під впливом природних і антропогенних факторів та методів 

регулювання стану ґрунтових ресурсів; навчити сучасним методам дослідження 
стану ґрунтів; сформувати у студентів навички по визначенню факторів 

ґрунтоутворення, типів ґрунтоутворюючих порід, ерозії ґрунтів; ознайомити з 
основними завданнями охорони ґрунтів та навчити прийомам раціонального 

землекористування; оволодіння студентами основами техніки польових 
досліджень ґрунтів, методикою опису ґрунтового розрізу та методологією 
використання ґрунтових карт і картограм. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» належить до 

нормативних дисциплін. Формується із наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі навчання, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням 

теорій і методів біології та аграрних наук. 

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, 

кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і методами. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
  

Назва теми 

Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 

кількість годин 

лекційні 

заняття 

лабораторні 

заняття 

1 Вступ. Предмет і завдання курсу. 2   
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2 Ґрунтознавство як наука. Історія 
становлення вітчизняного ґрунтознавства 

2  2 

3 Елементи історичної геології землі. 2 2 2 

4 Хімічний склад ґрунту 2 2 2 

5 Вчення про генезис і еволюцію ґрунтів 
принципи класифікації ґрунтів 

2 2 2 

6 Морфологічні ознаки ґрунту 2 2 2 

7 Гранулометричний склад ґрунту 2 2 2 

8 Структура ґрунту 2 2  

9 Органічна частина ґрунту 2 2 2 

10 Процеси формування вбирного та окисно- 
відновного потенціалу ґрунтів 

2 2 2 

11 Реакція ґрунтового середовища 2 2 2 

12 Фізичні властивості ґрунту 2 2 2 

13 Фізико-механічні властивості ґрунту 2 2 2 

14 Водні властивості та водний режим грунту 2 2 2 

15 Повітряні властивості та повітряний 
режим грунту 

2 2 2 

16 Тепловий режим і теплові властивості 
грунту 

2 2 2 

17 Родючість грунту та її складові 2 2 2 

18 Процеси грунтоутворення 2 2  

19 Принципи класифікації грунтів 2 2  

20 Поширення грунтів, районування 
території України 

2 2  

21 Грунти Полісся 2 2  

22 Умови ґрунтоутворення та агроґрунтове 
районування зони Лісостепу. Ґрунти 
Лісостепу 

2 1 2 

23 Умови грунтоутворення та агрогрунтове 
районування Вінницької області 

2 1 2 

24 Грунти Вінницької області 2 2 2 

25 Грунти Степу та Сухого Степу України 2 2  

26 Агровиробниче групування та бонітування 
грунтів 

2 2 2 

27 Земельний кадастр 2 2 2 

28 Грунтові карти та картограми 2 2 2 

29 Засолені грунти. 2 2  

30 Грунти річкових заплав. 2 2 2 

31 Ґрунти гірських територій 2 2 2 

32 Ґрунтовий покрив інших біокліматичних 
поясів 

2 2 2 

34 Деградовані ґрунти 2 2 2 

 Разом 68 62 50 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 
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1 Підготовка до практичних занять 15 щотижнево Усне та письмове 
(тестове) 

опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

5 5 раз в 
семестр 

Усне опитування 

Реферат 

 Разом 20 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

1. Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газових 

месторождений Г. А. Габриэлянц. М.: Недра, 2000. 587 с. 

2. Геологія та корисні копалини України: Атлас. К.: НАН України; 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. 

3. Колтун, О. В. Вступ до геоморфології: Навч. посібн. О. В. Колтун 

Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 80 с. 

4. Нафта і газ Прикарпаття. Нариси історії За ред. О. Є. Калашникової, Р. 

Рейхерта. К.: Наук. Думка. 2004. 572 с. 

5. Свинко, Й. М. Геологія. Підручник Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. К.: 

Либідь. 2003. 480 с. 

6. Стецюк В. В. Основи геоморфології. Навчальний посібник В. В. 

Стецюк,І. П. Ковальчук. Київ: Вища школа. 2005. 495 с. 

7. Технологические аспекты рационального недропользования. 

Рольтехнологической оценки в развитии и управлении минерально-сырьевой 

базой страны под ред. Ю. С. Карабасова. М.: МИСИС, 2005. 576 с. 

8. Біленко Д.К. Основи геології і мінералогії. К.: Вища школа, 

1961,1973. 376 с. 

9 Борголов И.Б. Курс геологии (с основами минералогии и 

петрографии). М.: Агропромиздат, 1989. 216 с. 

10 Гнатенко О.Ф., Капштик М.В., Петренко Л.Р, ВітвіцькийС.В. 

Грунтознавство з основами геології. К.: Оранта, 2005. 648с. 

11 Ершов Б.В., Іванов А.А., Попова Г.Б. Основы геологии. М.: Недра, 

1986. 310 с. 

12 Толстой М.П. Геология с основами минералогии. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Агропромиздат, 1991. 398 с. 

13 Топольний Ф.П. Грунтознавство з основами геології. Кам’янець- 

Подільський, 1999. 101 с. 

14 Канівець В.І., Пархоменко М.М. Загальна і четвертинна геологія та 

геоморфологія: навч. посіб. для студ. спец. 6.090101 «Агрономія» В.І. Канівець, 

М.М. пархоменко. Чернігів: десна Поліграф. 2015. 80 с.: іл.. 

15 Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Щуковський М.А. та ін. Геологія з 

основами мінералогії. К.: Вища школа. 2003. 287с. 

17 Гнатенко О.Ф., Капштик М.В., Петренко Л.Р, Вітвіцький С.В. 

Грунтознавство з основами геології. –К.: Оранта, 2005. -648с. 

18 Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Лактіонов М.І. та ін. Грунтознавство. –

К.: Вища освіта, 2005. -703с. 

19 Крикунов В.Г. Грунти і їх родючість. –К.: Вища школа, 1993. -287с.  

20 20 Панас Р.М. Грунтознавство. –Львів. „Новий світ -2000”. 2005. -372с. 
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21 Барвінченко В.І. Практикум з грунтознавства. –Вінниця, ОЦВДАУ, 

2007 – 160с. 

22 Барвінченко В.І. грунтознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник. 

ФОП Рогальська І.О. –Вінниця, 2012 – 120 с. 

23 Назаренко І.І. Грунтознавство / І.І.Назаренко та ін.. – Чернівці, 

2003. – 400 с. 

24 Кауричев И.С. Почвоведенье / И.С. Кауричев, Л.Н. Александрова, 

Н.П. Панов и др..; Под ред. Кауричева, из-е 3-е. – М.: Агропромиздат. 1982 – 496 

с. 

25 Кауричев И.С. Почвоведенье / И.С. Кауричев, Л.Н. Александрова, 

Н.П. Панов и др..; Под ред. Кауричева, из-е 4-е – М.: Агропромиздат. 1989 – 719 

с. 

26 Шикула М.К., Гнатенко О.Ф., Петренко Л.П. та ін.. Охорона 

грунтів. Навч. пос. – К.: Т-во «Знання» КОО, 2001. – 398 с. 

27 Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та 

напрямки ефективного використання: монографія. Я.Г. Цицюра, Л.Ф. 

Броннікова, Л.В. Пелех. 2018. 
 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 

балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 

тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, 

реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); 

рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; 

підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не 

допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи. 

 Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 
 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


