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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Ґрунтознавство” вивчає ґрунти, їх утво-
рення (генезис), еволюцію, будову, склад, властивості, закономірності 
поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях на-
родного господарства, передусім у зв’язку з формуванням родючості 
та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах. 
Ґрунтознавство сформувалося на перехресті біологічних, геономіч-
них, сільськогосподарських, екосоціальних та інших наук у другій 
половині XIX — на початку XX ст. завдяки працям В. В. Докучаєва, 
П. А. Костичева, М. М. Сибірцева, К. Д. Глінки та інших учених.

В. В. Докучаєв дав вперше наукове визначення ґрунту, назвавши 
ним приповерхневі горизонти пухких геологічних порід (будь-яких), 
природно змінених сумісним впливом води, повітря та різного роду 
організмів (живих і мертвих). Тим самим він сформулював “поняття 
про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло — продукт взаємодії: 
а) породи, б) клімату, в) рослинних і тваринних організмів (біоти), г) 
рельєфу, д) віку країни”.

Завдяки родючості ґрунти забезпечують усі умови для отримання 
необхідних урожаїв вирощуваних культур. Тому В. Р. Вільямс (за-
сновник агрономічного ґрунтознавства) називав ґрунтом “поверхне-
вий горизонт земної суші, здатний продукувати врожай рослин”.

Ґрунт є специфічним приповерхневим природним утворенням 
земної суші, тобто має тільки йому одному притаманні будову, влас-
тивості, цикл розвитку, ґрунтово-екологічні режими, впливаючи на 
які, можна регулювати (змінювати, поліпшувати) конкретні власти-
вості ґрунтів.

Ґрунти в різних ландшафтно-кліматичних умовах утворюються 
під впливом ґрунтотворних процесів, які охоплюють приповерхневу 
товщу порід, грубизна якої в різних природних умовах буває різною 
(наприклад, у Лісостепу України на пухких лесових породах глибина 
ґрунтової товщі перевищує 100–110 см, а на щільних породах Донба-
су — всього 15–�0 см).

Процеси ґрунтогенезу (ґрунтотворення) помітно урізноманітню-
ються залежно від впливу природного середовища та соціально-еко-
номічних чинників. Особлива (провідна) роль тут належить живим 
організмам, насамперед зеленим рослинам і мікроорганізмам.
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Мета й завдання курсу “Ґрунтознавство” визначаються його важ-
ливістю як однієї з центральних природничих та агрономічних дис-
циплін, яка вивчає ґрунт різнопланово:

• генетично — походження самостійного природно-історичного 
тіла, компонента і дзеркала ландшафту;

• екологічно — “геодерма” (від лат.— шкіра) планети, надзвичай-
но впливова підсистема біосфери, довкілля для біоти;

• агрономічно — середовище для культурних рослин, що вирощу-
ються з метою отримання стабільно високих, доброякісних та 
екологічно чистих урожаїв; 

• економічно — головний і незамінний засіб сільськогоспо-
дарського виробництва (ґрунт є складовою частиною поняття 
“земля”).

Ґрунтознавство нині вивчається в умовах актуалізації продоволь-
чої, екологічної, демографічної та аграрної проблем, конкретизова-
них через окультурювання ґрунтів, підвищення їх родючості, охорону 
від деградації та забруднення, раціональне використання, збільшення 
врожайності сільськогосподарських культур гарантованої якості з од-
ночасним зміцненням притаманного біосфері ґрунтово-ценотичного 
біорозмаїття. Водночас постали завдання прогнозування змін зе-
мельних ресурсів, ґрунтово-екологічного моніторингу, агрохімічно-
го окультурювання ґрунтів добривами, здатними підвищити врожаї 
вирощуваних культур при скороченні посівних площ без зменшення 
валових зборів врожаю.

Сільське господарство відрізняють від інших галузей економіки: 
• територіальна великомасштабність; 
• надзвичайна залежність від погодно-кліматичних умов; 
• використання космічної енергії Сонця, яка, трансформуючись 

у зеленому листі рослин у біоенергію, ініціює фотосинтез — ут-
ворення органічних речовин, зокрема найціннішої для людини 
харчової продукції.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ҐруНТОЗНАВСТВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль І. загальна схема ґрунтогенезу

1
2
�
�

Ґрунт як підсистема біосфери
Чинники та умови ґрунтогенезу
Біогеохімія, енергетика, інформативність, типи ґрунтогенезу
Еколого-біогеохімічні типи ґрунтогенезу
змістовий модуль ІІ. Мінеральна частина ґрунту

5
6
7
8

Загальна характеристика
Вивітрювання як передумова та супутник ґрунтогенезу
Ґрунтотворні породи
Гранулометричний склад ґрунтів і порід 
змістовий модуль ІІІ. Органічна частина ґрунту

9
10

11
12
1�
1�
15

Загальна характеристика
Роль біоти у формуванні ґрунтового фонду органогенних 
речовин
Біогеохімія гумусоутворення
Колоїдно-хімічна природа гумусу
Гумусоутворення у різних типах ґрунтів
Гумусовий стан ґрунтів
Екологічні функції та агрономічна роль органічних речовин 
ґрунту 
змістовий модуль IV. Хімічний склад ґрунту

16 Хімічний склад ґрунту
змістовий модуль V. Вбирна здатність ґрунту

17
18

19
20

Види вбирання
Ґрунтовий вбирний комплекс та роль колоїдів у його 
функціонуванні
Закономірності катіонного обміну
Вплив обмінних катіонів на властивості ґрунтів 
змістовий модуль VI. структура ґрунту

21 Структура ґрунту
змістовий модуль VII. Фізичні властивості ґрунтів

22 Фізичні властивості ґрунтів
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1 2
змістовий модуль VIII. ґрунтово-екологічні режими

2�
2�
25
26
27
28

Біоенергетичний режим
Вода у ґрунті, водні властивості і водний режим ґрунтів 
Повітря в ґрунті і повітряний режим ґрунтів
Поживний режим (трофність) ґрунтів
Біологічний режим ґрунтів
Ґрунтовий розчин та окисно-відновлювальні реакції
змістовий модуль IX. Родючість ґрунтів

29 Родючість ґрунтів
Разом годин: 5�

ЗМіСТ  
дисципліни  

“ҐруНТОЗНАВСТВО”

змістовий модуль 1. загальна схема ґрунтогенезу

Тема 1. Ґрунт як підсистема біосфери
Геоекологічна модель. Твердофазні продукти ґрунтогенезу. Рідко-

фазні компоненти ґрунту. Газова фаза ґрунту. Біофаза. Речовинний 
блок ґрунту. Енергетичний блок ґрунту. Інформаційний блок ґрунту. 
Матрична модель ґрунту. Ґрунтова (початкова) ланка екологічного 
ланцюга трофності.

Література [2; 25; �9; �5]

Тема 2. Чинники та умови ґрунтогенезу
Засновник генетичного ґрунтознавства. Функціональна залеж-

ність ґрунту. Материнські породи. Біота. Клімат. Рельєф. Час. Люди-
на.

Література [1; �2;60]

Тема 3. Біогеохімія, енергетика, інформативність, типи 
ґрунтогенезу

Ґрунт як природно-історичне тіло. Біота ініціює в ландшафтах 
такі групи процесів. Первинний синтез, розпад елементів. Циклічні 
перетворення. Фітоценози. Первинна і вторинна сукцесія. Ґрунто-
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генез. Вибірковість. Енергетика ґрунтогенезу. Енергетичний баланс 
ґрунтогенезу. Сільськогосподарське використання ґрунтів.

Література [�0; �2; 67]

Тема 4. Еколого-біогеохімічні типи ґрунтогенезу
Тип ґрунтоутворення. Типи, підтипи, роди, види, різновидності 

ґрунтів. Процес ґрунтогенезу.
Література [�; 65; 71]

змістовий модуль ІІ. Мінеральна частина ґрунту

Тема 5. Загальна характеристика
Осадові породи. Морські осадові породи. За віком розрізняють по-

роди. Хімічні осади. Біохемогенні породи. Механічні наноси. Конти-
нентальні осадові породи. Глини. Біогеохімічні процеси.

Література [15; 26; 50]

Тема 6. Вивітрювання як передумова та супутник  
ґрунтогенезу

Вивітрювання. Кора вивітрювання. Фізичне вивітрювання. Хіміч-
не вивітрювання. Гідроліз. Реакція карбонатизації. Окиснення. Від-
новно-окиснювальні процеси. Декарбонатизація. Біологічне вивіт-
рювання. Гіпергенез (вивітрювання).

Література [5; 17; 75]

Тема 7. Ґрунтотворні породи
Гіпергенний ряд (залишкові кори вивітрювання). Схиловий ряд. 

Аквальний ряд. Гляціальний ряд. Еоловий (вітровий) ряд. Вулкано-
генний ряд. Полігенетичний ряд. Техногенний ряд. Елювій. Алювій. 
Відклади схилів. Конус виносу. Пролювій.

Література [10; 18]

Тема 8. Гранулометричний склад ґрунтів і порід
Механічні елементи, механічні фракції. Класифікація механічних 

фракцій ґрунту. У нормальних (зональних) ґрунтах зазвичай чітко 
виділяють три фракції: піщана, пилувата, мул. Кам’янисті ґрунти. 
Гравійні ґрунти. Піщані та супіщані. Пилуваті. Важкосуглинкові та 
глинисті ґрунти. Безструктурні ґрунти. Глинисті ґрунти.

Література [27; �8; 7�]
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змістовий модуль III. Органічна частина ґрунту

Тема 9. Загальна характеристика
Свіжі (ще не розкладені) біогенні рештки. Продукти розпаду біо-

генних решток. Детрит. Детритогенез. Гумус, мінеральна матриця 
ґрунту, органічної матриці. Гумусові речовини: фульвокислоти (ФК), 
гумінові кислоти (ГК), гіматомеланові кислоти (ГМК), гумін (Г). 
Склад і будова ГК і ФК. Будова гумусових речовин.

Література [12; 16; �7; 52]

Тема 10.  роль біоти у формуванні ґрунтового фонду  
органогенних речовин

Джерело органічних речовин. Гумусоутворення. Роль бактерій, 
грибів, актиноміцетів, водорості та мікроскопічних тварин (амеби, 
корененіжки, джгутикові, інфузорії). Автотрофи і гетеротрофи. Фі-
тофаги. Геобіонти. Геофіли. Геоксени. Зоофаги. Некрофаги. Безхре-
бетні тварини. Хребетні тварини. Біогенні джерела.

Література [�7; 51; 7�]

Тема 11.  Біогеохімія гумусоутворення
Тління. Гниття. Бродіння. Вуглеводи. Ліпіди. Воски та смоли. Біл-

ки. Лігнін. Таніни. Зольні речовини. Синтез і розпад. Сучасні погляди 
на гуміфікацію. Новоутворення. Ознаки гуміфікації. Конденсаційна 
гіпотеза. Кінетична теорія гуміфікації. Матриця. Екзотермічних ре-
акціях гідролізу. Ендотермічні процеси.

Література [�; 7; 59]

Тема 12.  Колоїдно-хімічна природа гумусу
Активний і пасивний гумус. Міцела. Асоціатами.

Література [28;�1]

Тема 13.  Гумусоутворення у різних типах ґрунтів
“Типи ґрунтогенезу” В. В. Пономарьова. Дерновий тип. Підзолис-

тий тип. Галогенез. Фералітний ґрунтогенез. Дегуміфікація.
Література [�6; 56; 66;70]

Тема 14.  Гумусовий стан ґрунтів
Гумусовий стан ґрунтів. Груповий склад гумусу. Гумусовий стан 

тундрових ґрунтів. Гумусовий стан непорушених підзолистих ґрун-
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тів. Дерново-підзолисті лісові ґрунти. Окультурювання дерново-під-
золистих. Гумусовий стан орних чорноземів. Чорноземно-лучні. Ба-
ланс гумусу.

Література [21; �7; 62]

Тема 15.  Екологічні функції та агрономічна роль органічних 
речовин ґрунту

Акумулятивна, транспортна, регуляторна, протекторна, фізіоло-
гічна, санітарно-протекторними (захисна) та пурифікаційна (очисна) 
функція.

Література [28; �6]

змістовий модуль IV. Хімічний склад ґрунту

Тема 16.  Хімічний склад ґрунту
Елементний склад ґрунту. Біогеохімічні провінції. Елементний 

склад ґрунту. Мікропроцес. Форми сполук хімічних елементів. Радіо-
активність ґрунтів.

Література [6; 8; �5; ��]

змістовий модуль V. Вбирна здатність ґрунту

Тема 17. Види вбирання
Механічне вбирання. Фізичне вбирання. Хімічне вбирання. Біо-

логічне вбирання. Фізико-хімічне вбирання.
Література [22; 58]

Тема 18.  Ґрунтовий вбирний комплекс та роль колоїдів  
у його функціонуванні

Мінеральні колоїди. Органічні колоїди. Органо-мінеральні сполу-
ки. Будова колоїдної міцели. Золі. Гелі. Органо-мінеральні взаємодії 
при утворенні ГВК. 

Література [�8; 61; 72]

Тема 19.  Закономірності катіонного обміну
Катіонний обмін. Ємність катіонного обміну (ЄКО). ЄКО стан-

дартна, реальна, диференціальна.
Література [2�; 6�]
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Тема 20.  Вплив обмінних катіонів на властивості ґрунтів
Ґрунти насичені і ненасичені основами. Ґрунти ненасичені каль-

цієм. Кислотність ґрунтів. Актуальна кислотність. Потенційна кис-
лотність. Обмінна кислотність. Гідролітична кислотність. Лужність 
ґрунту. Екологічне значення та агрономічна роль вбирної здатності.

Література [9; ��]

змістовий модуль VI. структура ґрунту

Тема 21.  Структура ґрунту
Структурність ґрунту. Механічне руйнування. Фізико-хімічне 

руйнування. Екологічне та агрономічне значення структури.
Література [2�; �7; ��; 55]

змістовий модуль VII. Фізичні властивості ґрунтів

Тема 22.  Фізичні властивості ґрунтів
Фізичні показники ґрунту. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Стиглість ґрунту. Підорна підошва, поверхнева кірка, зсідання ґрун-
тів. Вплив техніки на фізичні параметри ґрунтів. Екологічна роль. 
Поліпшення фізичних властивостей ґрунтів.

Література [9; 18; ��]

змістовий модуль VIII. ґрунтово-екологічні режими

Тема 23. Біоенергетичний режим
Космоенергетична підтримка ґрунтогенезу. Світловий режим 

ґрунту. Вплив агротехнологій на світловий режим ґрунту. Пилив на 
ґрунтогенез тепла й холоду. Тепловий режим ґрунту. Альбедо. Теплові 
меліорації.

Література [11; �0;�9]

Тема 24.  Вода у ґрунті, водні властивості і водний режим 
ґрунтів

Категорії, форми, види води в ґрунті. Ґрунтово-гідрологічні кон-
станти. Водні властивості ґрунтів. Джерела та способи пересування 
води в ґрунті. Енергетика ґрунтової вологи. Водний баланс ґрунту. 
Поверхневий стік та його регулювання. Водний режим ґрунтів. Регу-
лювання рівня підґрунтових вод.

Література [1�; 5�;6�]
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Тема 25.  Повітря в ґрунті і повітряний режим ґрунтів
Вільне, адсорбоване, розчинене повітря. Дихання ґрунту. Мікрога-

зи. Повітряний режим ґрунту.
Література [1�; 16–18; 69]

Тема 26.  Поживний режим (трофність) ґрунтів
Азотний режим ґрунту. Фосфатний режим. Килійний режим ґрун-

тів. Режим інших поживних елементів.
Література [7; 9; 29]

Тема 27.  Біологічний режим ґрунтів
Біорозмаїття. Гриби. Бактерії. Зелені рослини. Водорості. Фер-

ментативна активність ґрунтів.
Література [5; 11; �1]

Тема 28.  Ґрунтовий розчин та окисно-відновлювальні реакції
Ґрунтовий розчин. Склад ґрунтового розчину. Концентрація 

ґрунтового розчину. Концентрація іонів. Закони термодинаміки. 
Потенціал хімічного елемента. Термодинамічні показники. Окисно-
відновлювальні реакції. Окисно-відновлювальний потенціал. Окис-
но-відновлювальна ємність.

Література [�; �8; 5�]

змістовий модуль IX. Родючість ґрунтів 

Тема 29. родючість ґрунтів
Родючість. Фітоіндикація родючості й едафічна сітка (для лісо-

вих ґрунтів). Чинники ґрунтової родючості. Типізація чинників ро-
дючості. Потенційна родючість. Ефективна родючість. Повна родю-
чість.

Література [20; 57; 68]

ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  САМОСТіЙНОЇ  рОБОТИ

Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Ґрунтознавство” 
передбачає:

• Опрацювання і засвоєння лекційного матеріалу. Оскільки лек-
ції як форма навчання забезпечують в основному теоретичні знання 
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з дисципліни, то для закріплення і поглиблення необхідна самостійна 
підготовка до практичних занять;

• Підготовку до семінарських занять і теоретичних проблем кур-
су та практичних занять з метою засвоєння змісту окремих напрямів 
господарської діяльності підприємства, яка здійснюється на базі са-
мостійного вивчення окремих питань, а також за списком рекомендо-
ваної літератури, самостійного проведення обчислень і розрахунків 
показників різних видів діяльності підприємства;

• Підготовку та виконання контрольних робіт студентами за ос-
новними розділами дисципліни “Ґрунтознавство” згідно з планами 
семінарських занять;

• Підготовка студентів до іспиту.
Крім того, самостійна робота передбачає:
• Контроль поточних (рубіжних) знань студентів шляхом опиту-

вання на семінарських, практичних та індивідуальних заняттях;
• Підсумковий контроль у формі іспиту за результатами рубіжно-

го контролю як у письмовій, так і усній формі.
Невіддільною частиною підготовки студентів до рубіжного і під-

сумкового контролю є наявність конспекту лекцій і конспекту з прак-
тичних занять.

ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬОЇ  рОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну 
роботу з дисципліни “Ґрунтознавство”, яка складається з відповідей 
на теоретичні запитання.

При підготовці теоретичних питань студент повинен користувати-
ся відповідними законами України та нормативними актами, підруч-
никами, навчальними посібниками, матеріалами галузевих і еконо-
мічних періодичних видань, а також наводити приклади з практики 
господарювання підприємств.

Контрольна робота повинна бути написана охайно, чітко, відповідно 
оформлена, сторінки пронумеровані. На титульній сторінці наводить-
ся назва вузу, навчальної дисципліни, код групи, прізвище та ініціали 
виконавця. На першій сторінці і далі — номер варіанта та зміст завдан-
ня з вказаними сторінками в тексті. В кінці роботи список літератур-
них джерел, дата виконання і підпис студента. Виконану контрольну 
роботу необхідно подати в установлені графіком строки.

Контрольна робота, яка не відповідає вимогам, не зараховується.
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КрИТЕріЇ  ОЦіНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  СТуДЕНТіВ

Оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю здій-
снюється за п’ятибальною системою.

Залік чи іспит проводиться у присутності не менше двох викла-
дачів.

Кожен студент повинен відповісти на три питання у письмовій 
або усній формі.

Знання студентів оцінюються за такими критеріями:
“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на 

додаткові запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно;
“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на до-

даткові запитання будуть не повними.
“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зов-

сім витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях.
Студенти, які не пройшли атестацію і мають більше трьох пропус-

ків занять без поважних причин, до іспиту (заліку) не допускаються.

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОБіТ

 1. Ґрунт як підсистема біосфери.
 2. Чинники та умови ґрунтогенезу.
 �. Біогеохімія, енергетика, інформативність, типи ґрунтогенезу.
 �. Еколого-біогеохімічні типи ґрунтогенезу. Загальна характеристи-

ка.
 5. Вивітрювання як передумова та супутник ґрунтогенезу.
 6. Ґрунтотворні породи.
 7. Гранулометричний склад грунтів і порід. Загальна характеристи-

ка.
 8. Роль біоти у формуванні ґрунтового фонду органогенних речо-

вин.
 9. Біогеохімія гумусоутворення. 
 10. Колоїдно-хімічна природа гумусу. 
 11. Гумусоутворення у різних типах ґрунтів. 
 12. Гумусовий стан ґрунтів.
 1�. Екологічні функції та агрономічна роль органічних речовин ґрун-

ту. 
 1�. Хімічний склад ґрунту. 
 15. Види вбирання.
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 16. Ґрунтовий вбирний комплекс і роль колоїдів у його функціону-
ванні. 

 17. Закономірності катіонного обміну.
 18. Вплив обмінних катіонів на властивості ґрунтів.
 19. Структура ґрунту. 
 20. Фізичні властивості ґрунтів.
 21. Біоенергетичний режим.
 22. Вода у ґрунті, водні властивості і водний режим ґрунтів.
 2�. Повітря в ґрунті і повітряний режим ґрунтів.
 2�. Поживний режим (трофність) ґрунтів.
 25. Біологічний режим ґрунтів.
 26. Ґрунтовий розчин та окисно-відновлювальні реакції.
 27. Родючість ґрунтів
 28. Закономірності поширення ґрунтів. Деградовані ґрунти.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Геоекологічна модель. Твердофазні продукти ґрунтогенезу.
 2. Рідкофазні компоненти ґрунту.
 �. Газова фаза ґрунту. Біофаза. Речовинний блок ґрунту.
 �. Енергетичний блок ґрунту. Інформаційний блок ґрунту.
 5. Матрична модель ґрунту. Ґрунтова (початкова) ланка екологічно-

го ланцюга трофності.
 6. Засновник генетичного ґрунтознавства.
 7. Функціональна залежність ґрунту. Материнські породи.
 8. Біота. Клімат. Рель’єф. Час. Людина.
 9. Ґрунт як природно-історичне тіло. Біота ініціює в ландшафтах 

такі групи процесів.
 10. Первинний синтез, розпад елементів. Циклічні перетворення. 

Фітоценози. Первинна і вторинна сукцесія. Ґрунтогенез. Вибір-
ковість. Енергетика ґрунтогенезу.

 11. Енергетичний баланс ґрунтогенезу. Сільськогосподарське вико-
ристання ґрунтів.

 12. Тип ґрунтоутворення. Типи, підтипи, роди, види, різновидності 
ґрунтів. Процес ґрунтогенезу. 

 1�. Осадові породи. Морські осадові породи. 
 1�. �а віком розрізняють породи. Хімічні осади.
 15. Біохемогенні породи. Механічні наноси.
 16. Континентальні осадові породи. Глини. Біогеохімічні процеси.
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 17. Вивітрювання. Кора вивітрювання.
 18. Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Гідроліз.
 19. Реакція карбонатизації. Окиснення. Відновно-окиснювальні про-

цеси. Декарбонатизація. 
 20. Біологічне вивітрювання. Гіпергенез (вивітрювання). 
 21. Гіпергенний ряд (залишкові кори вивітрювання). Схиловий ряд. 

Аквальний ряд. 
 22. Гляціальний ряд. Еоловий (вітровий) ряд. Вулканогенний ряд. 

Полігенетичний ряд. Техногенний ряд. 
 2�. Елювій. Алювій. Відклади схилів. Конус виносу. Пролювій. 
 2�. Механічні елементи, механічні фракції. Класифікація механічних 

фракцій ґрунту. 
 25. У нормальних (зональних) ґрунтах зазвичай чітко виділяють три 

фракції: піщана, пилувата, мул. 
 26. Кам’янисті ґрунти. Гравійні ґрунти. Піщані та супіщані. Пилуваті. 

Важкосуглинкові та глинисті ґрунти. 
 27. Безструктурні ґрунти. Глинисті ґрунти. 
 28. Свіжі (ще не розкладені) біогенні рештки. Продукти розпаду біо-

генних решток. 
 29. Детрит. Детритогенез. Гумус, мінеральна матриця ґрунту, органіч-

ної матриці. 
 �0. Гумусові речовини: фульвокислоти (ФК), гумінові кислоти (ГК), 

гіматомеланові кислоти (ГМК), гумін (Г). Склад і будова ГК і 
ФК. 

 �1. Будова гумусових речовин. 
 �2. Джерело органічних речовин. 
 ��. Гумусоутворення. Роль бактерій, грибів, актиноміцетів, водорос-

тей та мікроскопічних тварин (амеби, корененіжки, джгутикові, 
інфузорії). 

 ��. Автотрофи і гетеротрофи. Фітофаги. 
 �5. Геобіонти. Геофіли. Геоксени. 
 �6. Зоофаги. Некрофаги. Безхребетні тварини.
 �7. Хребетні тварини. Біогенні джерела. 
 �8. Тління. Гниття. Бродіння. Вуглеводи. Ліпіди. Воски та смоли. Біл-

ки. Лігнін. Таніни. Зольні речовини.
 �9. Синтез і розпад. Сучасні погляди на гуміфікацію. Новоутворення. 

Ознаки гуміфікації. Конденсаційна гіпотеза.
 �0. Кінетична теорія гуміфікації. Матриця.
 �1. Екзотермічних реакціях гідролізу. Ендотермічні процеси.
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 �2. Активний і пасивний гумус. Міцела. Асоціатами. 
 ��. “Типи ґрунтогенезу” В. В. Пономарьова. Дерновий тип. 
 ��. Підзолистий тип. Галогенез. 
 �5. Фералітний ґрунтогенез. Дегуміфікація. 
 �6. Гумусовий стан ґрунтів. Груповий склад гумусу.
 �7. Гумусовий стан тундрових ґрунтів. Гумусовий стан непорушених 

підзолистих ґрунтів.
 �8. Дерново-підзолисті лісові ґрунти. Окультурювання дерново-під-

золистих. 
 �9. Гумусовий стан орних чорноземів. Чорноземно-лучні. Баланс гу-

мусу. 
 50. Акумулятивна, транспортна, регуляторна, протекторна, фізіоло-

гічна, санітарно-протекторна (захисна) та пурифікаційна (очис-
на) функції. 

 51. Елементний склад ґрунту. Біогеохімічні провінції. 
 52. Елементний склад ґрунту. Мікропроцес. 
 5�. Форми сполук хімічних елементів. Радіоактивність ґрунтів. 
 5�. Механічне вбирання. Фізичне вбирання.
 55. Хімічне вбирання. Біологічне вбирання. Фізико-хімічне вбиран-

ня.
 56. Мінеральні колоїди. Органічні колоїди. Органо-мінеральні спо-

луки. Будова колоїдної міцели. Золі. Гелі. 
 57. Органо-мінеральні взаємодії при утворенні ГВК. 
 58. Катіонний обмін. Ємність катіонного обміну (ЄКО). ЄКО стан-

дартна, реальна, диференціальна. 
 59. Ґрунти насичені і ненасичені основами. Ґрунти ненасичені каль-

цієм. Кислотність ґрунтів. 
 60. Актуальна кислотність. Потенційна кислотність. Обмінна кислот-

ність.
 61. Гідролітична кислотність. Лужність ґрунту. 
 62. Екологічне значення та агрономічна роль вбирної здатності. 
 6�. Структурність ґрунту. Механічне руйнування. Фізико-хімічне 

руйнування. Екологічне та агрономічне значення структури. 
 6�. Фізичні показники ґрунту. Фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Стиглість ґрунту. 
 65. Підорна підошва, поверхнева кірка, зсідання ґрунтів. 
 66. Вплив техніки на фізичні параметри ґрунтів. Екологічна роль. 
 67. Поліпшення фізичних властивостей ґрунтів. 
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 68. Космоенергетична підтримка ґрунтогенезу. Світловий режим 
ґрунту. Вплив агротехнологій на світловий режим ґрунту. 

 69. Пилив на ґрунтогенез тепла й холоду. 
 70. Тепловий режим ґрунту. Альбедо. Теплові меліорації. 
 71. Категорії, форми, види води в ґрунті.
 72. Ґрунтово-гідрологічні константи. Водні властивості ґрунтів. 
 7�. Джерела та способи пересування води в ґрунті. Енергетика ґрун-

тової вологи. Водний баланс ґрунту. 
 7�. Поверхневий стік та його регулювання. Водний режим ґрунтів. 

Регулювання рівня підґрунтових вод. 
 75. Вільне, адсорбоване, розчинене повітря. 
 76. Диханням ґрунту. Мікрогази. Повітряний режим ґрунту. 
 77. Азотний режим ґрунту. 
 78. Фосфатний режим. 
 79. Килійний режим ґрунтів. 
 80. Режим інших поживних елементів. 
 81. Біорозмаїття. Гриби.
 82. Бактерії. Зелені рослини. Водорості.
 8�. Ферментативна активність ґрунтів.
 8�. Ґрунтовий розчин. Склад ґрунтового розчину.
 85. Концентрація ґрунтового розчину. Концентрація іонів. Закони 

термодинаміки. Потенціал хімічного елемента. 
 86. Термодинамічні показники. Окисно-відновлювальні реакції. 

Окисно-відновлювальний потенціал. 
 87. Окисно-відновлювальна ємність. 
 88. Родючість. Фітоіндикація родючості й едафічна сітка (для лісо-

вих ґрунтів). Чинники ґрунтової родючості.
 89. Типізація чинників родючості. Потенційна родючість. 
 90. Ефективна родючість. Повна родючість.
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