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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Вирішення проблеми раціонального використання ґрунтів у 

сучасних умовах 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, зокрема у багаторічних насадженнях.

Предметом вивчення дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» є 
процеси формування ґрунтів та їх особливостей унаслідок тісної просторово-часової 
взаємодії всіх компонентів природного середовища (ґрунтотворні породи, рельєф, 
клімат, води, рослинні та тваринні організми), їх трансформація під впливом 
природних і антропогенних факторів та методи регулювання стану ґрунтових 
ресурсів, у тому числі за тривалого використання у садівництві та виноградарстві. 
Такий підхід сприяє більш глибокому та повному сприйняттю наступних курсів при 
підготовці фахівців зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство».

Метою вивчення дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» є надання 
знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної 
діяльності через формування у студентів поняття про визначальне значення ґрунту у 
природі та суспільстві, оволодіння методами раціонального використання та 
охорони ґрунтів на основі всебічного вивчення особливостей ґрунту як природно- 
історичного тіла для уникнення негативних наслідків антропогенної діяльності на їх 
властивості, а також збереження і відтворення ґрунтової родючості, у тому числі у 
багаторічних агроценозах.

Завдання дисципліни полягає у:
-  сформувати уявлення про походження ґрунтового покриву, його 

нерозривний зв'язок з геологічною будовою Землі.
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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 та чинників 

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.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

С п еціал ьн ість
З агал ь н і

к ом п ет ен т н ост і (ЗК )
С п ец іал ьн і (ф ахов і) 

к ом п етен тн ості (Ф К )
Р езул ь тати  навчання (РН )

201
«Агрономія»

ЗК 1. Здатність 
реалізувати свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства,
усвідомлю вати цінності 
громадянського 
суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, прав і 
свобод лю дини і 
громадянина в Україні. 
ЗК 3. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.
ЗК 6. Знання та 
розуміння предметної 
області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК 7. Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗК 8. Навички 
здійснення безпечної 
діяльності.
ЗК 9. Здатність до 
пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел.
ЗК ІО.Здатність 
працювати в команді. 
ЗК 11 .Прагнення до 
збереження 
навколишнього 
середовища

ФК-01. Здатність 
використовувати базові 
знання основних 
підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, 
землеробство, селекція та 
насінництво, агрохімія, 
плодівництво, 
овочівництво, 
ґрунтознавство, 
кормовиробництво, 
механізація в 
рослинництві, захист 
рослин).
ФК-05. Здатність 
оцінювати, інтерпретувати 
й синтезувати теоретичну 
інформацію та практичні, 
виробничі і дослідні дані у 
галузях
сільськогосподарського
виробництва.
ФК-06. Здатність 
застосовувати методи 
статистичної обробки 
дослідних даних, 
пов’язаних з 
технологічними та 
селекційними процесами в 
агрономії.
ФК-09. Здатність 
управляти комплексними 
діями або проектами, 
відповідальність за 
прийняття ріш ень у 
конкретних виробничих 
умовах.

РН 2. П рагнути до самоорганізації та 
самоосвіти.
РН 4. Порівню вати та оцінювати сучасні 
науково-технічні досягнення у галузі 
агрономії.
РН 5. Проводити літературний пошук 
українською  та іноземною мовами та 
аналізувати отриману інформацію.
РН 6. Демонструвати знання й 

розуміння фундаментальних дисциплін в 
обсязі, необхідному для володіння 
відповідними навичками в галузі 
агрономії.
РН 8. Володіти статистичними методами 
опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні 
методами спостереження, опису, 
ідентифікації, класифікації, а також 
культивування об’єктів і підтримання 
стабільності агроценозів із збереженням 
природного різноманіття.
РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання 
із загальної та спеціальної професійної 
підготовки в обсязі, необхідному для 
спеціалізованої професійної роботи у 
галузі агрономії.
РН 16. Організовувати результативні і 
безпечні умови роботи.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Водно-фізичні (гідрологічні) властивості ґрунту
2. Баланс вологи та водний режим ґрунту
3. Тепловий та повітряний режими ґрунту
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4. Біологічний та поживний (трофність) режим ґрунтів
5. Еволюція сольового режиму ґрунтів
6. Вчення про генезис і еволюцію ґрунтів, принципи класифікації ґрунтів
7. Закономірності географічного поширення ґрунтів в Україні
8. Ґрунти українського Полісся та Лісостепу
9. Ґрунти зони Степу і Сухого Степу
10. Охорона ґрунтів

Орієнтовний перелік тем практичних занять

1. Визначення польової вологості ґрунтів
2. Визначення основних водних характеристик ґрунту
3. Практичне застосування даних вологості та водних властивостей ґрунту
4. Визначення загальних фізичних властивостей ґрунту
5. Оцінка хімізму та ступеня засолення ґрунтів
6. Визначення будови орного шару ґрунту
7. Визначення фізико-механічних властивостей ґрунту
8. Визначення необхідності ґрунтів у вапнуванні і розрахунок доз вапна
9. Оцінка ступеня солонцюватості ґрунту та розрахунок доз гіпсу для 

меліорації солонцевих ґрунтів
10. Оцінка ступеня деградації ґрунтів

Політика курсу
^  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з 
даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 
консультацій або на Освітньому порталі університеті.

Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 
конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 
відбуватись в оп-ііпе формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи 
Моосіїе або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи 
технологій за погодженням із викладачем курсу.

^  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 
заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 
комунікаційних засобів тощо.

^  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
^  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: 

виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 
відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, 
виконувати графік освітнього процесу.
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