


 



 

 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Дослідження, картографування та 

моніторинг ґрунтів і земель» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальностей 014.07  Середня освіта (Географія)  
Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методологічні засади, методи і 

методики дослідження, картографування та моніторингу ґрунтів й земель як необхідної 

передумови наукового обґрунтування їх раціонального використання й охорони. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
При вивченні дисципліни студенти використовують знання, отримані при вивченні 

ґрунтознавства, картографії, біогеографії та інших природничо-географічних наук. Знання 

основ, методів і методик дослідження, картографування та моніторингу ґрунтів й земель 

як необхідної передумови наукового обґрунтування їх раціонального використання й 

охорони  є затребуваним при вивченні і практичній реалізації систем землеробства регіону 

чи окремого  господарства.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічні засади та методика дослідження і картографування 

ґрунтів. 

2. Теоретико-методологічні та методичні засади організації і ведення моніторингу 

ґрунтів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – висвітлити теоретико-методологічні засади та засвоїти методи і методики 

дослідження, картографування та моніторингу ґрунтів й земель як необхідної передумови 

наукового обґрунтування їх раціонального використання й охорони. 

В завдання навчальної дисципліни входить вивчення: 

– теоретико-методологічних засад дослідження і картографування ґрунтів як 

особливого природно-історичного утворення, компоненту географічного 

ландшафту і екосистеми, основного об’єкта землекористування; 

– принципів і сутності методів та основних положень методики дослідження і 

картографування ґрунтів; 

– теоретико-методологічних засад моніторингу ґрунтів і земель, основних методів 

організації і проведення контролю, оцінки і прогнозу стану ґрунтів та земель; 

– системи проведення польових та лабораторно-аналітичних досліджень ґрунтів, їх 

картографування, контролю та оцінки стану, обґрунтування рекомендацій щодо 

раціонального використання і поліпшення агроекологічного стану ґрунтів і 

земель характеризованої території. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1 - Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності;  

ЗК5 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

ЗК7 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

б) фахових (ФК):  

ФК1 - Здатність демонструвати знання об`єктно-предметної суті, понятійно-

термінологічного апарату, структури географії, її місця і зв’язків в системі наук, історії 

розвитку, значення для суспільства;   

ФК2 - Здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук у навчанні 

та професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, України, 

природних і суспільних територіальних комплексів;  



 

 

  

ФК3 - Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії географії для 

характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному, 

регіональному, в межах України, локальному);  

ФК10 - Здатність розуміти та пояснювати особливості фізико-географічних об’єктів у 

геосферах, взаємозв’язки у ландшафтах та біогеоценозах;  

ФК11 - Здатність до системного географічного мислення, розуміння та пояснення 

основних фізико-географічних та суспільно-географічних процесів, що відбуваються у 

географічному просторі на різних просторових та часових рівнях його організації, уміння 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства.  

в) програмних результатів навчання (ПРН): здатність демонструвати знання і розуміння 

фундаментальних наук, і ґрунтознавства зокрема, в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи в галузі природничих наук (код компетентності 

ПРН11). 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати:  

 теоретико-методологічні засади, методи та методики дослідження, 

картографування та моніторингу ґрунтів та земель; 

– спеціальну термінологію в області дослідження, картографування та моніторингу 

ґрунтів і земель; 

вміти: 

– практично застосувати отримані знання при організації і проведенні робіт з 

дослідження, картографування і моніторингу ґрунтів, забезпеченні їх необхідною 

картографічною основою, спорядженням і обладнанням; 

– працювати з ґрунтовими картами і картограмами різного призначення, знімати та 

аналізувати приведену на них інформацію; 

– проводити оцінку генетико-виробничого та агромеліоративного стану ґрунтів і 

земель  характеризованої території; 

– обґрунтовувати систему заходів щодо запобігання розвитку негативних процесів 

у ландшафтах і ґрунтах, усунення наслідків таких процесів, раціонального 

використання й охорони ґрунтів і земель досліджуваної території. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  3,0 

кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади та методика дослідження 

і картографування ґрунтів. 

Тема 1. Ґрунт – особливе природно-історичне утворення, компонент і дзеркало 

ландшафту, основний об’єкт землекористування. 

Структурні рівні організації ґрунту і ґрунтового покриву (ГП), підходи до їх 

вивчення. Системна організація ґрунту і ГП, методичні підходи до їх вивчення і 

картографування. 

Тема 2. Основні принципи і система методів дослідження ґрунтів і ГП. 

Порівняльно-географічний, профільно-морфологічний, стаціонарний, аерокосмічні 

і дистанційні методи дослідження ґрунтів і ГП. Система методів лабораторно-

аналітичного вивчення складу і властивостей ґрунтів. 

Тема 3. Основи та історія картографування ґрунтів. 

Ґрунт і ГП як об’єкт дослідження і картографування. Сучасні завдання 

картографування ґрунтів. Класифікація ґрунтових знімань і карт за призначенням і 

масштабом. Картографія ґрунтів в Україні. 

Тема 4. Великомасштабне дослідження і картографування ґрунтів.  



 

 

  

Завдання, організація та періоди (етапи) робіт. Підготовчий період робіт: вирішення 

організаційних питань, збір і систематизація матеріалів дослідження і картографування 

ґрунтів попередніх років, підготовка картографічної основи, розробка попереднього 

систематичного списку ґрунтів, комплектування необхідного спорядження і обладнання. 

Тема 5. Польовий період великомасштабного дослідження і картографування 

ґрунтів. 

Вивчення і коригування планово-картографічної основи. Попереднє ознайомлення з 

територією дослідження і картографування ґрунтів. Розробка систематичного списку 

ґрунтів. Планування робочих маршрутів польового дослідження і картографування 

ґрунтів. 

Тема 6. Порівняльно-географічний метод досліджень в практиці вивчення і 

картографування ґрунтів і ГП. 

Вивчення природних та агрогосподарських умов і факторів ґрунтоутворення на 

досліджуваній території – рельєфу, геологічної будови і ґрунтоутворюючих порід, 

гідротермічного режиму території і ґрунтів, рослинності і тваринних організмів, 

агрогосподарської діяльності людини та її ролі в ґрунтоутворенні й еволюції ґрунтів і ГП. 

Тема 7. Система виробок при польовому дослідженні ґрунтів. 

Ґрунтові розрізи, піврозрізи, прикопки, траншея, свердловина. Вибір місця і техніка 

закладки ґрунтових виробок. 

Тема 8. Морфологічний метод польового дослідження ґрунтів. 

Основні морфологічні ознаки ґрунту. Ґрунтовий профіль, типи будови. Генетичні 

горизонти ґрунтів, типи, індексація. Вологість і колір (забарвлення) ґрунту. Складення 

(зложення) ґрунту, характер поверхні. Гранулометричний склад, структура, складення 

(зложення) ґрунтової маси (щільність, пористість). Новоутворення і включення ґрунту. 

Регістрограма морфологічних ознак ґрунту. Польова діагностика ґрунту. 

Тема 9. Ґрунтове знімання (картографування) території. 

Категорії складності ГП для дослідження і картографування. Техніка 

картографування ґрунтів, виділення індивідуальних ґрунтових контурів, контурів 

ґрунтових комплексів і поєднань. Ґрунтові межі, їх класифікація, допустимі зміщення. 

Мінімальний ґрунтовий виділ. Точність ґрунтового знімання. 

Тема 10. Камеральний період великомасштабного дослідження і 

картографування ґрунтів. 

Перелік виконуваних робіт. Складання оригіналу остаточної ґрунтової карти та 

супровідних карт і картограм (агровиробничих груп ґрунтів і рекомендацій по їх 

використанню; бонітування ґрунтів; еродованості ґрунтів та ін.). 

Тема 11. Коригування матеріалів ґрунтового дослідження і картографування 

попередніх років. 

Організація, види і обсяги польових і камеральних ґрунтово-коригувальних робіт, 

звітні матеріали і документація. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні та методичні засади організації і 

ведення моніторингу ґрунтів. 

Тема 12. Моніторинг ґрунтів і земель. 

Поняття, основні завдання в сучасних умовах. Практика організації моніторингу 

ґрунтів і земель в Україні і зарубіжних країнах. 

Тема 13. Оцінка стану ґрунту. 

Поняття, умови і чинники формування. Показники стану ґрунтів, періодичність їх 

контролю. 

Тема 14. Принципи організації та основні методи контролю стану ґрунтів. 

Загальна характеристика методів контролю стану ґрунтів та динаміки його 

показників. Щорічний контроль стану ґрунтів і земель характеризованої території. 

Організація стаціонарних ділянок довгострокових ґрунтово-моніторингових 



 

 

  

спостережень. Ґрунтово-моніторингові дослідження на ключових ділянках. Проведення 

періодичних ґрунтових, ґрунтово-меліоративних та аерокосмічних знімань досліджуваної 

території. 

Тема 15. Оцінка результатів моніторингу стану ґрунтів і земель. 

Підходи до оцінки стану ґрунтів і земель. Моделі оцінки стану (родючості) ґрунтів. 

Тема 16. Практичні аспекти використання результатів дослідження, 

картографування і моніторингу ґрунтів і земель.  

Оцінка сучасного агроекологічного стану ґрунтів і земель, прогнозування стану 

ґрунтів, обґрунтування системи заходів з раціонального використання, охорони і 

підвищення родючості ґрунтів і земель та ін. 
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