
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код.  
2. Назва. Ґрунтознавство з основами геології. 
3. Тип. Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання. 1, 2. 
6. Семестр. 2, 3. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 7. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Веремеєнко С.І., д. с. -г. н., професор. 
9. Результати навчання. Формування у студента теоретичних знань стосовно будови 
Землі, хімічного та мінералогічного складу земної кори, основних фізичних властивостей 
породоутворюючих мінералів. Засвоєння теоретичних знань про фактори ґрунтоутворення 
та закономірності утворення ґрунтів. Із генезису, складу та властивостей ґрунтів, 
формування основних ґрунтових режимів та практичних навичок визначення основних 
показників складу та властивостей ґрунтів. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи – модульний контроль та екзамен. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Біологія», 
«Хімія», «Біохімія рослин». 
12. Зміст курсу. 
Будова земної кулі. Формування земної кори. Хімічний та мінералогічний склад земної 
кори. Поняття про гірські породи та мінерали. Основні фізичні властивості мінералів. 
Поняття про материнські породи. Вивітрювання гірських порід. Загальна схема процесу 
ґрунтоутворення, елементарні ґрунтоутворюючі процеси, типи ґрунтоутворюючих 
процесів. Мінералогічний та гранулометричний склад порід та ґрунтів. Фізичні, водні, 
повітряні та теплові властивості ґрунтів. 
Закономірності формування водного, повітряного, теплового режимів ґрунтів та їх 
регулювання. Органічна складова ґрунтів, вміст та властивості та роль гумусу у 
формуванні ґрунтів. Кислотність та лужність ґрунтів. Фізико-хімічні властивості ґрунтів, 
будова, властивості та роль ґрунтових колоїдів. Поняття про ґрунтовий вбирний комплекс, 
види вбирної здатності ґрунтів, буферні властивості ґрунтів. Поняття про родючість 
ґрунтів, види категорії ґрунтової родючості. 
13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Грунтознавство : підручник/ за ред. Д.Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. - 703с. 
2. Назаренко І.І. Ґрунтознавство: навчальний посібник / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, 
В.А. Нікорич. – Чернівці : «Буковина», 2006. – 354 с. 
3. Практикум з ґрунтознавства: навчальний посібник / за редакцією Д.Г.Тихоненка. – 
6-е видання, перероблене і доповнене – Харків : Майдан, 2009. - 448с. 
4. Панас Р.М. Ґрунтознавство: навчальний посібник / Р.М. Панас. – Львів: «Новий Світ-
2000», 2005. – 372 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
42 год. лекцій, 48 год. лабораторних робіт, 144 год. самостійної роботи. Разом – 240 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 
засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці 3 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 
16. Мова викладання. Українська. 
В.о. завідувача кафедри                                                                        С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code. 
2. Title. Soil Science with Principles of geology. 
3. Type. The normative 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. 1,2. 
6. Semester. II, III. 
7. Credits. 7. 
8. Name of lecturer, academic degree, position. Veremeyenko S., Doctor of the agricultural sciences, 
Professor. 
9. Results of the course. Formation of the theoretical knowledge about the Earth structure among 
students, explanation of the chemical and mineralogical composition of the crust and the basic physical 
properties of rock-forming minerals. Understanding of the theoretical knowledge about the factors of soil 
formation and soil patterns. Formation of the main soil modes from the genesis, composition and 
properties of soil as well as practical skills that might help to determine the main parameters and 
properties of soils. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 
11. Required previous subjects. Biology, Chemistry, Physics. 
12. Contents. The structure of the Earth. Crust formation. Chemical and mineralogical composition of 
the crust. The concept of rocks and minerals. The basic physical properties of minerals. The concept of 
source rocks. Weathering of rocks. The general scheme of the soils formation, the basic processes of soil 
formation, processes of soil types. Mineralogical and grain composition of rocks and soils. Physical, 
water, air and thermal properties of soils. 
The patterns of water, air, soil thermal regimes formation and their regulation. The organic components of 
soil, content and properties and the role of humus in the soil formation. The acidity and alkalinity of soils. 
The physical and chemical properties of the soil structure, properties and role of soil colloids. The 
concept of soil absorbing complex, types of soil absorbing capacity, buffer properties of soils. The 
concept of soil fertility and its categories. 
13. Literature.  
1. Soil: Textbook / Ed. D.G .Tykhonenko. - K .: Higher Education, 2005. - 703p. 
2. Nazarenko, I.I. Soil Science: Textbook / I.I. Nazarenko, S. M.Polchyna, V.A. Nikorych. - 
Chernivtsi "Bukovina", 2006. - 354 p. 
3. Workshop on Soil Science: Textbook / edited by D.H.Tyhonenko. - 6th edition, revised and 
enlarged - Kharkiv: Maidan, 2009. - 448p. 
4. Kovda, V.A. Soil science. Soil and soil formation / V.А. Kovda, B.G. Rozanov. - M.: High 
School, 1988.- 312p. 
5. Panas, R.M. Soil Science: Textbook / R.M. Panas. - Lviv, "New World 2000", 2005. - 372 p. 
14. Planned activities and teaching methods 
48 hours Lectures, 48 hours. Laboratory  work, 144 h. Independent work. Together - 240 hours. Methods: 
interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 
use of multimedia tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam test, at the end of the 8th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 

Acting department head                                                         S. Trusheva, PhD, Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


