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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.  

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. Такий підхід сприяє більш глибокому та повному сприйняттю наступних 

курсів при підготовці фахівців-агрономів. 

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..    

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 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

201 
«Агрономія» за 

ОПП 

«Агрономія» 

ЗК 1. Здатність 
реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, прав і 

свобод людини 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 10.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 рішень у 

конкретних виробничих 
умовах. 

РН 2. Прагнути до самоорганізації та 
самоосвіти.  

РН 4. Порівнювати 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. Предмет геології, її завдання, складові частини і методи. 

2. Походження та фізична характеристика Землі.  
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3. Внутрішня будова і зовнішні оболонки Землі. Речовинний склад земної 

кори. 

4. Геологічні процеси, їх геологічна та ґрунтотворна діяльність. 

5. Предмет та завдання агрономічного ґрунтознавства. 

6. Загальна схема процесу ґрунтоутворення. Ґрунт - функція екологічних умов 

місця його формування. 

7. Процеси грунтоутоворення  

8. Хімічний склад ґрунтів. Мінеральна частина грунту.  

9. Ґрунтові колоїди і вбирна здатність ґрунту. 

11. Органічна частина ґрунту. 

12. Баланс гумусу в орних ґрунтах та шляхи його регулювання 

13. Ґрунтовий розчин, кислотність і лужність ґрунтів 

14. Родючість ґрунтів. Види родючості і показники її оцінки. Природний та 

агропотенціал ґрунту.  Елементи, або фактори, родючості ґрунтів. Фактори, що 

лімітують ґрунтову родючість. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 

1. Фізичні властивості мінералів 

2. Хімічна класифікація  мінералів Вивчення хімічних властивостей 

мінералів І-ІV класів 

3. Вивчення хімічних властивостей мінералів V-VII класів 

4. Основна характеристика та класифікація ґірських порід 

5. Визначення гранулометричного складу ґрунтів і ґрунтотворних порід 

6. Розрахунки результатів та використання даних гранулометричного аналізу 

грунту 

7. Визначення будови профілю і назви грунту 

8. Визначення забарвлення грунтів та ґрунтотворних порід Визначення 

новоутворень та включень у грунті 

9. Визначення різних видів вбирної здатності грунтів 

10. Методи визначення структури ґрунту  

11. Оцінка структури грунтів за вмістом водотривких агрегатів 

12. Гумусний стан ґрунту,  заходи його регулювання та методи дослідження 

13. Визначення реакції грунтового розчину 

14. Визначення балансу гумусу у сівозмінах 

 

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 on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи 

Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи 

технологій за погодженням із викладачем курсу.  



4 

 

 


