
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ 

ГЕОЛОГІЇ» 
для здобувачів вищої освіти  

освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»  
 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 150 годин / 5 кредитів ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 201 
«Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: 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, відтворення й підвищення 
їхньої родючості. 

Завдання навчальної дисципліни: 
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: 
Тема 1.  Ґрунтознавство як наука, його основні положення 
Тема 2. Геологічні процеси і джерела їх енергії. Речовинний склад 

земної кори 
Тема 3. Походження і склад мінеральної частини ґрунту 
Тема 4. Походження, склад, властивості, агрономічне значення органіч-

ної частини ґрунту 
Тема 5. Ґрунтові колоїди і вбирна здатність ґрунту 
Тема 6. Фізичні показники та фізико-механічні властивості ґрунтів 
Тема 7. Водні, повітряні та теплові властивості ґрунтів  
Тема 8. Закономірності географії ґрунтів. Грунтово-кліматичні зони 

України 
Тема 9. Підзолистий та болотний процеси ґрунтоутворення. Окульту-

рювання ґрунтів підзолистого типу, болотних ґрунтів і торфовищ 
Тема 10. Гумусово-акумулятивний (дерновий) процес ґрунтоутворення 

та окультурювання чорноземів і каштанових ґрунтів 
Тема 11. Галогенні ґрунти та окультурювання ґрунтів галогенного ряду 
У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 



- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність працювати автономно. 
Спеціальні предметні компетентності: 
- особливості протікання ґрунтових процесів і формування ґрунтових 

режимів; 
- агрогенетичні характеристики ґрунтів, що формуються за різними 

процесами ґрунтоутворення; 
- класифікація ґрунтів; 
- агрономічні властивості ґрунтів України, 
-  методика  аналізу ґрунту; 
-  шляхи раціонального використання ґрунтового покриву, 

окультурення (підвищення родючості) ґрунтів різної ґенези. 
 Результати навчання: 
– уміння застосовувати знання та розуміння протікання ґрунтових 

процесів і формування ґрунтових режимів для розв’язання виробничих задач;  
– уміння визначати тип ґрунту за механічним складом; 
– уміння аналізувати вплив кліматичних та геолого-мінералогічних 

факторів на характер розвитку генетичних горизонтів ґрунтів різного типу; 
– уміння читати профіль ґрунтів різного генетичного типу; 
– уміння визначати необхідні меліоративні заходи для поліпшення 

якості ґрунтів; 
– знання способів управління ґрунтовими режимами; 
– уміння застосовувати фахові компетентності. 

 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Грунтознавство з основами геології» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 
Вид підсумкового контролю – екзамен. 

 


