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Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

теоретичних і практичних знань основних показників, режимів, агрономічних 

властивостей конкретних представників ґрунтового покриву України, 

методів управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального 

використання і підвищення родючості; створення уяви про ґрунт як про 

особливе природно-історичне тіло, формування знань про закономірності 

розвитку і еволюції ґрунтів, їх властивості і режими, розробка заходів щодо 

ефективного використання ґрунтів, збереження і відтворення їхньої 

родючості. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ґрунтознавство з 

основами геології»  є: навчити  студентів  раціональному  екологічному  і  

економічно  доцільному  використанню  ґрунту як  природного  тіла  і  засобу  

виробництва, умінню застосовувати знання та розуміння протікання 

ґрунтових процесів і формування ґрунтових режимів для розв’язання 

виробничих задач. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

 

Ґрунтознавство як наука, його основні положення. Геологічні процеси і 

джерела їх енергії. Речовинний склад земної кори. Походження і склад міне-

ральної частини ґрунту. Походження, склад, властивості, агрономічне зна-

чення органічної частини ґрунту. Ґрунтові колоїди і вбирна здатність ґрунту. 

Фізичні показники та фізико-механічні властивості ґрунтів. Водні, повітряні 

та теплові властивості ґрунтів.  Закономірності географії ґрунтів. Ґрунтово-

кліматичні зони України. Підзолистий та болотний процеси ґрунтоутворення. 

Окультурювання ґрунтів підзолистого типу, болотних ґрунтів і торфовищ. 

Гумусово-акумулятивний (дерновий) процес ґрунтоутворення та окульту-

рювання чорноземів і каштанових ґрунтів. Галогенні ґрунти та окультурю-

вання ґрунтів галогенного ряду. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 



3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;  

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

6. Здатність працювати в команді; 

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

фахові: 

1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів 

аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, 

агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 

механізація в рослинництві, захист рослин); 

2. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних 

задач; 

3. Здатність управляти комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах. 

 

Програмні результати навчання: 

 

1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для 

формування громадської позиції; прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі 

агрономії; 

2. Використовувати знання української та іноземної мов, зокрема 

спеціальної термінології для проведення літературного пошуку; 

3. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної 

професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої 

професійної роботи у галузі агрономії; 

4. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Грунтознавство з основами геології» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 


