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ВСТУП  
 

1. Мета дисципліни – одержання теоретичних знань і практичного досвіду з визначення 

та оцінювання комплексів антропогенно-змінених, антропогенно-перетворених та 

зконструйованих ґрунтів.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності)1: 

1.Знати основи класичного та генетичного грунтознавства, географії, біогеографії, 

генезису та  морфології  грунтів.     

         2.Вміти користуватися грунтовими картами, результатами моніторингових 

досліджень, статистичними даними відомств різного підпорядкування.  

         3.Володіти елементарними навичками опису грунтових профілів основних типів 

грунтів, методикою вибору місця закладення грунтового розрізу, відбору та підготовки 

грунтових зразків для аналітичних досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

   Фактори і процеси грунтотворення за участі людини. Розповсюдження антропогенно-

змінених ґрунтів. Види та інтенсивність антропогенних впливів. Особливості природного і 

антропогенного грунтотворення. Класифікація в системі ФАО (Legend to the Soil Map of the 

World, FAO/UNESCO) та країн Європи. Класифікація в системі WRB (World Reference Base 

for Soil Resources, 1998) та Ґрунтової служби США (Soil Taxonomy). Класифікатори та 

діагностичні горизонти в системах класифікації. 

    Ґрунти малоінтенсивного використання. Зміни гідротермічного режиму антропогенно-

змінених ґрунтів Степу при створенні полезахисних лісосмуг. Трансформація властивостей 

південних чорноземів та темно-каштанових ґрунтів при помірному антропогенному 

навантаженні. Гумідизація ґрунтового клімату штучних лісонасаджень Лісостепу та Степу. 

   Агрогенні та агрогенні акумулятивні ґрунти. Загальні риси, елементи систематики і 

розповсюдження. Фактори грунтотворення на орних землях. Ґрунти гумідних,  із 

збалансованим зволоженням, субаридних та аридних територій. Агрогенні акумулятивні 

(зконструйовані) ґрунти. Властивості та характеристики старозрошуваних ґрунтів. 

Характерні особливості рисових ґрунтів, ґрунтів «хейлуту» та плагген. Зміни мікроклімату 

ґрунту під агрофітоценозами. Особливості пост-агрогенної еволюції різних типів ґрунтів. 

   Техногенні ґрунти та ґрунти урбанізованих територій. Грунтоподібні тіла. Техногенні 

ґрунти в районах видобування корисних копалин. Штучні грунтоподібні утворення і ґрунти 

рекультивованих територій.  Міські ґрунти та особливості їх функціонування. Властивості 

міських ґрунтів, їх систематика та діагностика. Характеристика природних ґрунтів з 

поверхневими механічними трансформаціями. Концепції визначення терміну «міські 

ґрунти»; загальні риси урбоземів. Діагностичний горизонт міських ґрунтів – «урбік» та його 

характеристики. 

            

4. Завдання (навчальні цілі) –  сформувати у магістрів уявлення про антропогенні 

зміни та модифікації властивостей ґрунтів. Визначити роль і місце антропогенно-змінених та 

антропогенно-перетворених ґрунтів у функціонуванні біосфери, ознайомити з концепціями 

механізму формування антропогенних ґрунтів. Вивчити та проаналізувати  загальні концепції 

механізмів антропогенного ґрунтоутворення; принципи і структуру систем групування 

антропогенно-змінених ґрунтів, місце ґрунтів, змінених людиною, в світових системах 

ґрунтових класифікацій. Охарактеризувати антропогенно-змінені ґрунти під трав’янистими і 

лісовими угрупуваннями, які використовуються в сільському і лісовому господарствах; 

агрогенні та техногенні ґрунти та грунтоподібні тіла; старозрошувані та староорні ґрунти, 

ґрунти плагген та рисові ґрунти. Охарактеризувати природоподібні впливи на процеси 

грунтотворення та жорсткі впливи техногенезу. 

                                           
 



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1.   

географію антропогенно-змінених 

ґрунтів та антропогенно-перетворених 

ґрунтів 

Лекції, семінарські, 

практичні заняття 

Тест, практичні 

роботи, пре-

зентації, конт-

рольні роботи 

Max 6 

балів 

1.2.  характеристики чинників 

антропогенного ґрунтоутворення 

--/-- --/-- --/-- 

1.3.  Властивості антропогенно-змінених 

та антропогенно-перетворених ґрунтів 

--/-- --/-- --/-- 

1.4. Використання антропогенно-змінених 

та антропогенно-перетворених ґрунтів 

--/-- --/-- --/-- 

1.5. Класифікацію та діагностику 

антропогенно-змінених і 

антропогенно-перетворених ґрунтів  

--/-- --/-- --/-- 

2.1. Оцінювати   роль чинників 

ґрунтоутворення в просторовій 

диференціації ґрунтів 

--/-- --/-- --/-- 

2.2 Охарактеризувати  морфологічну 

будову антропогенних ґрунтів   

--/-- --/-- --/-- 

2.3. Дати характеристику  властивостей  

антропогенних ґрунтів   

--/-- --/-- --/-- 

2.4. оцінити трансформацію ґрунтів під 

впливом антропогенезу 

--/-- --/-- --/-- 

2.5. провести екологічний контроль стану 

антропогенних ґрунтів.  

--/-- --/-- --/-- 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

         

         

         

        

      

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульні контрольні роботи – макс. 10 балів; мін. 5 балів (20/10)         

2.  Практичні роботи – макс. 4 балів; мін. 2 бал.  (20/10)      

3.  Презентації матеріалу за темами на семінарах  - макс. 4 бали; мін. 2 бали  (20/10)    

                                           
 



- підсумкове оцінювання у формі заліку – макс. 40 балів   

- умови допуску до заліку: обов’язковим є виконання всіх практичних робіт та написання 

модульних контрольних. Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 30 балів для  здачі заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені 

заняття (оформити презентації виступів, написати реферати щодо пропущених лекційних чи 

практичних занять). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-

модульній системі  організації навчального процесу ” від 31 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Залік    Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 15 15 30 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

  Шкала відповідності (за умови іспиту,заліку)     
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні   

Перший семестр;  

Змістовний модуль 1  

Фактори  і процеси грунтотворення за участі людини, принципи класифікації 

антропогенних ґрунтів 

1. 
 Вступ.  Фактори і процеси грунтотворення при 

антропогенному навантаженні на ландшафти.  
2 2  

2. 
 Розповсюдження антропогенно-змінених 

ґрунтів. 
2 2  

3. 

 Принципи класифікації антропогенних ґрунтів в 

системі ФАО (Legend to the Soil Map of the 

World, FAO/UNESCO), WRB (World Reference 

Base for Soil Resources, 1998), Ґрунтової служби 

США (Soil Taxonomy) та країн Європи.    

2   

4. Ґрунти малоінтенсивного використання. 2   

5. 
 Трансформація властивостей зональних ґрунтів 

при помірному антропогенному навантаженні. 
2 2  

6. 
Особливості антропогенних змін зрошуваних та 

осушених грунтів 
2    

 Модульна контрольна робота 1  1  

 Змістовний модуль 2  

Агрогенні, техногенні та грунти урбанізованих територій 



7.  

 Географія агрогенних грунтів. Грунти плагген 

та їх значення у сільському господарстві 

Північної Європи 

2     

 8.  Фактори грунтотворення на орних землях.   2   

 9. 

 Особливості трансформації грунтового покриву 

субаридних територій під впливом тривалого 

інтенсивного антропогенного тиску.  

2 2  

 10. 
 Агрогенні акумулятивні (зконструйовані) 

грунти. 
2 2  

 11.  Загальна характеристика техногенних грунтів. 2   

 12. 

 Характеристика сучасних техногенних впливів 

на процеси утворення грунтів з ознаками 

техногенезу в різних грунтово-кліматичних 

зонах України. 

2 2  

 13.  Техногенні грунти і грунтоподібні тіла. 2   

 14. 

 Молоді акумулятивні грунти на рихлих 

техногенних породах. Штучні грунтоподібні 

утворення і грунти рекультивованих територій. 

2 1  

 15. 

 Міські грунти та особливості їх 

функціонування. Властивості міських грунтів, їх 

систематика та діагностика. 

2   

 Модульна  контрольна робота 2   1  

 ВСЬОГО 30  15    

Загальний обсяг 45 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год., практичних  – 15 год. 
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