




ВСТУП 

 

 

 

1. Мета дисципліни – сформувати в аспірантів здатність розв’язувати комплексні 
проблеми у галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів, вміння володіти сучасними 
методологіями і методиками ґрунтознавчих досліджень, застосовувати їх при проведенні 
дослідницької діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових 
цілісних знань. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1) знати основи ґрунтознавства, географії ґрунтів, екології ґрунтів, раціонального 

використання і охорони ґрунтів, організації наукових досліджень, методи ґрунтознавчих 
досліджень, вміти практично їх застосовувати у виробничій і науково-дослідницькій 
діяльності; 

2) вміти аналізувати сучасний стан ґрунтів і ґрунтового покриву, встановлювати 

причини розвитку деградаційних процесів ґрунтів і пропонувати шляхи їх вирішення, 

визначати стан і якість ґрунтів, розробляти рекомендації щодо раціонального, ефективного і 
екологобезпечного використання ґрунтів і ґрунтового покриву, моделювати ґрунтові процеси 
і явища, проводити біогеографічні і ґрунтові дослідження, збирати і опрацьовувати 
літературні і фондові, картографічні матеріали, ініціювати і реалізовувати наукові проекти і 
дослідження; 

3) володіти навичками польових і лабораторних досліджень ґрунтів, методологією 
наукових досліджень, моделюванням процесів і явищ, сучасними технічними засобами і 
новітніми методами досліджень ґрунтів, географічними інформаційними технологіями, 
самостійністю і творчим підходом до вирішення поставлених завдань. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
Зміст дисципліни присвячений розгляду теоретико-методологічних і практичних питань 

дослідження ґрунтів і ґрунтового покриву з огляду на тематику дисертаційних досліджень 
аспірантів. Дисципліна складається з двох змістових модулів. У першому змістовому модулі 
детально розглянуто теоретичні, методичні і методологічні основи ґрунтознавчої науки, 
сучасний стан і актуальні проблеми ґрунтознавства в Україні і світі, аналізується 
міжнародний досвід і сучасні досягнення у галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів. 
Детальніше розглядаються відповідні питання у контексті конкретних дисертаційних 
досліджень.  

Другий змістовий модуль присвячений розгляду сучасних наукових і прикладних 
ґрунтознавчих досліджень. Зроблено наголос на дослідженні ґрунтів і ґрунтового покриву як 
передумови і умови функціонування біосфери, забезпечення нормальних умов існування 
суспільства, участі педосфери у вирішенні глобальних проблем людства. Також 
розглядаються прикладні аспекти застосування ґрунтознавчих досліджень відповідно до 
тематики дисертаційних робіт. 

Навчальна дисципліна “Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові 
лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)” є одною зі складових комплексної 
підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії освітньо-наукової програми 
“Науки про Землю”, спеціалізації “Біогеографія та географія ґрунтів”.  

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті вмінь і навичок використовувати 
сучасні теоретичні засади ґрунтознавчої науки, методику і методологію біогеографічних і 
ґрунтознавчих досліджень, вітчизняний і міжнародний досвід у галузі ґрунтознавства і 
географії ґрунтів при проведенні власних дисертаційних досліджень, проводити самостійні 
наукові дослідження на сучасному рівні, зокрема: 



- здатності формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати 
актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішувати для досягнення мети дисертаційного 
дослідження; оцінювати необхідні ресурси та час для їх реалізації; 

- вміння збирати, опрацьовувати, критично аналізувати та узагальнювати інформацію 
про стан і властивості ґрунтів із різних джерел; розробляти власний підхід до досліджень 
ґрунтів і ґрунтового покриву відповідно до тематики дисертаційної роботи, із використанням 
новітніх технологій; 

- здатності творчо адаптовувати методи ґрунтознавчо-географічних досліджень 
відповідно до тематики дисертаційного дослідження, використовувати сучасні методи 
дослідження стану і якості ґрунтів і ґрунтового покриву, застосовувати їх при організації і 
проведенні власних дисертаційних досліджень; 

- вміння будувати систему експериментальних досліджень для практичного 
підтвердження теоретичних допущень дисертаційних досліджень та реалізувати її у вигляді 
технологічного процесу; 

- здатності до дотримання норм наукової етики щодо здійснення наукової діяльності та 
проведення власного наукового дослідження; 

- професійно представляти результати своїх наукових досліджень на теренах України і 
за кордоном. 

 

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   

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Ко
д 

Результат навчання 

1.1 сучасні концептуальні засади 
ґрунтознавчої науки, методику і 
методологію досліджень ґрунтів і 
ґрунтового покриву 

лекція, самостійна 
робота 

оцінювання 
виконання 

завдань  
практичних 

робіт, 
модульна 

контрольна 
робота,  
іспит 

до 5 % 

1.2 актуальні проблеми ґрунтознавства і 
географії ґрунтів та суміжних наук 

лекція, самостійна 
робота 

до 5 % 

1.3 методологію і організацію проведення 
наукових досліджень ґрунтів і 
ґрунтового покриву, новітні технології  
досліджень у галузі ґрунтознавства 

лекція, практична 
робота, самостійна 

робота 

до 5 % 

1.4 міжнародний досвід у сфері 
дослідження ґрунтів і ґрунтового 
покриву 

лекція, самостійна 
робота 

до 5 % 

1.5 сучасні підходи до дослідження ґрунтів 
і ґрунтового покриву з екосистемних 
позицій в умовах посиленого 
антропогенного пресингу на педосферу 
планети 

лекція, самостійна 
робота 

до 5 % 

2.1 формулювати наукову проблему, 
розробляти робочі гіпотези, визначати 
актуальність, мету, завдання, які 
необхідно вирішувати згідно тематики 
дисертаційного дослідження, оцінювати 
необхідні ресурси та час для їх 
реалізації 

практична робота, 
самостійна робота 

  

                                           
 



2.2 використовувати сучасні теоретичні 
засади ґрунтознавчої науки, методику і 
методологію біогеографічних і 
ґрунтознавчих досліджень при 
проведенні власних дисертаційних 
досліджень 

самостійна робота 

оцінювання 
виконання 

завдань  
практичних 

робіт, 
дослідниць-

ких робіт, 

модульна 
контрольна 

робота, 
іспит 

до 45 % 

2.3 творчо адаптовувати методи 
традиційних ґрунтознавчих досліджень 
відповідно до тематики дисертаційного 
дослідження 

самостійна робота 

2.4 збирати, опрацьовувати, критично 
аналізувати та узагальнювати 
інформацію про стан і властивості 
ґрунтів і ґрунтового покриву із різних 
джерел, на їх основі розробляти власний 
підхід до досліджень відповідно до 
тематики  дисертаційної роботи із 
використанням новітніх технологій 

практична робота, 
самостійна робота 

2.5 використовувати сучасні методи 
дослідження стану і якості ґрунтів і 
ґрунтового покриву, вирішувати 
комплекс проблем раціонального 
використання та охорони ґрунтів і 
ґрунтового покриву, застосовувати їх 
при організації і проведенні 
дисертаційних досліджень 

самостійна робота 

2.6 діагностувати зміни основних 
показників стану і якості ґрунтів і 
ґрунтового покриву, розвитку 
деградаційних процесів ґрунтів в умовах 
сучасного їх використання 

самостійна робота 

2.7 використовувати принципи і методи 
моделювання при аналізі просторових 
структур, динаміці, прогнозування зміни 
ґрунтового покриву та його компонентів  
у просторово-часових координатах, 
визначати закономірності формування 
та розподілу таких змін і можливості їх 
застосування у власних дисертаційних 
дослідженнях 

практична робота, 
самостійна робота 

2.8 будувати систему експериментальних 
досліджень ґрунтів для практичного 
підтвердження теоретичних допущень 
дисертаційних досліджень,  реалізувати 
її у вигляді технологічного процесу 

практична робота, 
самостійна робота 

3.1 використання новітніх інформаційних 
технологій у дослідницькій діяльності  

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

оцінювання 
виконання 

дослідниць-

ких робіт, 

презентація, 
іспит 

до 15 % 
3.2 брати участь у міжнародній науковій 

кооперації з питань дисертаційних 
досліджень 

самостійна робота 



3.3 належне представлення результатів 
своїх досліджень із використанням 
сучасних технічних засобів 

практичне заняття, 
самостійна робота 

4.1 користуватись нормативно-правовою 

базою та самостійно організовувати 
дисертаційні дослідження відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й 
охорони праці в географічній сфері  

самостійна робота 

оцінювання 
виконання 

дослідниць-

ких робіт, 

презентація, 
іспит 

до 15 % 

4.2 використовуючи результати 
дисертаційних досліджень, розробляти 
прогнози зміни стану і якості ґрунтів і 
ґрунтового покриву відповідно до 
сучасного їх використання, на основі 
цього пропонувати комплекс заходів 
вирішення проблем раціонального 
використання та охорони ґрунтів і 
ґрунтового покриву, покращення їх 
якості, створення належних умов для 
здійснення ґрунтом своїх екологічних 
функцій, участі педосфери у вирішенні 
глобальних проблем людства 

самостійна робота 

4.3 дотримуватись норм наукової етики 
щодо здійснення наукової діяльності та 
проведення власного наукового 
дослідження 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

 

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 2 3 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 

Використовувати сучасні 
передові концептуальні та 
методологічні знання в 
галузі науково-

дослідницької та/або 
професійної діяльності і 
на межі предметних 
галузей знань (ПРН 1) 

+ + +  +  + + + + + +        

Використовувати праці 
провідних зарубіжних 
вчених, наукових шкіл та 
фундаментальних праць у 
галузі дослідження, 
формулювання мети 
власного наукового 
дослідження як складової 
загальноцивілізаційного 

+   +  + +        +     



процесу (ПРН 3) 
Вміти користуватися 
методологічними 
принципами та методами 
геолого-геофізичних, 
гідрометеорологічних, 
фізико-географічних, 
суспільно-географічних та 
картографічних 
досліджень (ПРН 5) 

 + +   + + +      +      

Вміти проводити 
критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних 
ідей (ПРН 7) 

     + +  +  + +      +  

Формулювати з нових 
дослідницьких позицій 
робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми 
та загальну методологічну 
базу власного наукового 
дослідження, 
усвідомлювати його 
актуальність, мету і 
значення для розвитку 
інших галузей науки 

(ПРН 8) 

     + + +     +       

Ініціювати, 
організовувати та 
проводити комплексні 
дослідження у галузі 
науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності, 
які приводять до 
отримання нових знань 
(ПРН 9) 

      + +  + + + +    +  + 

Проводити моніторинг і 
аналіз наукових джерел в 
галузі наук про Землю, 
інформації відносно 
досліджуваної проблеми. 
Будувати причинно-

наслідковий (казуальний) 
ряд із виявленого в 
геолого-географічних 
джерелах (ПРН 11) 

        + + +         

Обґрунтовувати 
необхідність і обсяги 
експериментальних 
досліджень; працювати на 
сучасному обладнанні, 
обробляти результати 
експериментів; аналізу-

         + + + + +    + + 



вати, систематизувати та 
узагальнювати результати 
проведених 
експериментів і 
досліджень; робити 
висновки на основі 
одержаних досліджень 
(ПРН 15) 
Кваліфіковано 
відображати результати 
наукових досліджень у 
наукових статтях, 
опублікованих як у 
фахових вітчизняних 
виданнях, так і у 
виданнях, які входять до 
міжнародних 
наукометричних баз (ПРН 
19) 

              +    + 

Вміти професійно 
презентувати результати 
своїх досліджень на 
міжнародних наукових 
конференціях, семінарах, 
практичне використання 
іноземної мови (в першу 
чергу – англійської) у 
науковій, інноваційній 
діяльності та педагогічній 
діяльності (ПРН 20) 

              + +  + + 

Використовувати сучасні 
інформаційні та 
комунікативні технології 
при спілкуванні, обміні 
інформацією, зборі, 
аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел; 
здійснювати публікацію 
джерел з дотриманням 
основних археографічних 
правил (ПРН 22) 

             +  +   + 

Вміти організовувати 
геолого-географічні 
роботи відповідно до 
вимог безпеки 
життєдіяльності й 
охорони праці (ПРН 23) 

                +   

Діяти соціально 
відповідально та 
громадянсько свідомо і на 
основі етичних міркувань 
(мотивів) (ПРН 25) 

                 + + 



Саморозвиватися і 
самовдосконалюватися, 
нести відповідальність за 
новизну наукових 
досліджень та прийняття 
експертних рішень (ПРН 
26) 

                 + + 

 

7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання: кількість балів, яку студент одержує протягом вивчення 

дисципліни, є сумою балів, що були одержані при оцінюванні практичних робіт, 

дослідницьких робіт і написання модульних контрольних робіт. 
1. практичні роботи: мінімум – 12 балів, максимум – 20 балів (12/20 б.);  
2. дослідницькі роботи: мінімум – 12 балів, максимум – 20 балів, (12/20 б.); 
3. модульні контрольні роботи: мінімум – 12 балів, максимум – 20 балів (12/20 б.). 
 

Оцінювання за формами контролю: 

Форми контролю 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Min. – 18 балів Max.– 30 балів Min.– 18 балів Max.– 30 балів 

Практичні роботи «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Дослідницькі роботи «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 «6» х 1 = 6 «10»  х 1 = 10 

Модульна контрольна 
робота 1 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10   

Модульна контрольна 
робота 2 

  «6» х 1  = 6 «10» х 1 = 10 

 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в усній формі. Максимальна 
кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових 
– 24 бали. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: обов’язковим для іспиту є здача всіх практичних 
робіт, передбачених робочою програмою, дослідницьких робіт і написання модульних контрольних 
робіт. Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. Студенти, які набрали 
сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум, до складання іспиту не 
допускаються. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 
 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Іспит 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: практичні роботи оцінюються після їх виконання згідно 

графіку проведення практичних робіт. Дослідницька робота у вигляді презентації 
представляється і захищається в індивідуальному порядку після завершення кожного з двох 
змістових модулів. 

У змістовий модуль 1 входять теми 1-2, завершується написанням першої модульної 
контрольної роботи, у змістовий модуль 2 – теми 3-4, завершується написанням другої модульної 
контрольної роботи. Модульні контрольні роботи пишуться в позааудиторний час. 

 

Шкала відповідності 

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 лекції 
Кількість годин 

лекції практичні 
заняття  

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Тема 1: Фундаментальність ґрунтознавчої науки 

1 Становлення і розвиток ґрунтознавства і 
географії ґрунтів у світі і Україні. Розвиток 
методологічних засад дослідження ґрунтів і 
ґрунтового покриву 

2 - 8 

2 Актуальні проблеми ґрунтознавства і 
географії ґрунтів та суміжних наук 

2 - 10 

3 Сучасний стан ґрунтознавчої науки в 
Україні. Міжнародне співробітництво у 
галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів 

2 - 8 

Тема 2: Методика і методологія наукових досліджень ґрунтів і ґрунтового покриву 

4 Методологія наукових досліджень у 
ґрунтознавстві. Наукове пізнання і наукове 
дослідження ґрунтів і ґрунтового покриву 

2 2 12 

5 Новітні підходи, технології і методики 
дослідження ґрунтів із врахуванням 
міжнародного досвіду 

2 - 12 

 Модульна контрольна робота № 1                                          

Змістовий модуль 2. Актуальність і практичне значення ґрунтознавчих досліджень 

Тема 3: Дослідження ґрунтів і ґрунтового покриву природних і агрогенних екосистем в 
умовах посиленого антропогенного впливу 

6 Сучасні наукові підходи до дослідження 
ґрунтів і ґрунтового покриву з позицій 
сталого розвитку і раціонального 
використання ґрунту як природного ресурсу 

2 - 12 

7 Актуальність, специфіка і особливості 
дослідження деградованих і 
малопродуктивних ґрунтів 

2 - 12 

8 Дослідження якості ґрунту як його 
здатності виконувати свої екологічні 
функції в біосфері. Глобальні проблеми 
людства і ґрунтознавство 

2 - 12 

Тема 4: Практичне значення ґрунтознавчих досліджень 

9 Прикладні дослідження ґрунтів і ґрунтового 
покриву. Практичне застосування 
результатів дослідження ґрунтів і 
ґрунтового покриву 

2 2 10 

 Модульна контрольна робота № 2                                      

 Консультація 2 - - 

 Всього  20 4 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття – 4 год. 

Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 96 год. 
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