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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального 
процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалі-
зації, а також формує вміння навчатися і займатися науковою робо-
тою. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального 
процесу студентами у вільний від занять час.

Метою самостійної роботи є сприяння глибокому засвоєнню сту-
дентами знань із “Ґрунтознавства”, ознайомлення їх з теоретичними 
основами дисципліни, поняттям ґрунтів, їх утворенням (генезисом), 
еволюцією, будовою, складом, властивостями, закономірностями по-
ширення, шляхами раціонального використання у різних галузях на-
родного господарства, передусім у зв’язку з формуванням родючості 
та її підвищенням у різних природноантропогенних ландшафтах. Та-
кож методичні матеріали передбачають опанування в повному обсязі 
навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної 
риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні 
систематизувати, планувати та контролювати свою діяльність.

Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних 
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосування при виконанні практичних завдань та наукових робіт, 
а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Крім цього, мета та завдання курсу “Ґрунтознавство” визначають-
ся його важливістю як однієї з центральних природничих та агроно-
мічних дисциплін, яка вивчає ґрунт різнопланово:

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

• екологічно — “геодерма” (від лат. шкіра) планети, надзвичайно 
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 поняття “земля”).

Самостійна робота студентів з дисципліни “Ґрунтознавство” стано-
вить приблизно 37 % часу, необхідного для виконання основної ос-
вітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти 
та нау ки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиж-
день. Зміст самостійної роботи студентів з дисциплі ни “Ґрунтознав- 
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ство” визначається навчальною програмою дисципліни, методич -
ними матеріалами, завданнями викладача. У пропонованих методич-
них рекомендаціях розглядаються форми самостійної роботи студен-
тів, порядок організації та контролю самостійної роботи. Подаються 
основні питання з курсу дисципліни, Питання для самоконтролю, 
Теми рефератів, а також Тестові завдання. 

Ґрунтознавство сформувалося на перехресті біологічних, геоно-
мічних, 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. Глинки 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 “понят-
тя про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло — продукт взає-
модії: а) породи, б) клімату, в) рослинних і тваринних організмів (біо-
ти), г) рельєфу, д) віку країни”.

Завдяки родючості, ґрунти забезпечують усі умови для отриман-
ня 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 15–30 см).

Процеси ґрунтогенезу (ґрунтотворення) помітно урізноманіт-
нюються залежно від впливу природного середовища та соціально-
 економічних чинників. Особлива (провідна) роль тут належить жи-
вим організмам, насамперед зеленим рослинам і мікроорганізмам.

Ґрунтознавство нині вивчається в умовах актуалізації продоволь-
чої, екологічної, демографічної та аграрної проблем, конкретизова-
них через окультурювання ґрунтів, підвищення їх родючості, охорону 
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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.

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 
роботи з дисципліни “Ґрунтознавство” спрямовані на те, щоб дати 
студентам знання теоретичних основ процесу ґрунтогенезу, а також 
застосування ними здобутих знань, вмінь і навичок на практиці.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ҐРУНТОЗНАВСТВО”

№ пор.
Назва змістового модуля  

і теми

Кількість годин

Лекції Семінарські 
(практичні) 

заняття

Самостій-
на робота 
студентів

1 2 3 4 5
змістовий модуль і.  
теоретико-методологічні 
засади дисципліни

1 Теоретичні основи  
дисципліни. Ґрунт  
як підсистема біосфери 2 2

2 Чинники та умови  
ґрунтогенезу 1 2
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1 2 3 4 5
3 Біогеохімія, енергетика,  

інформативність, типи  
ґрунтогенезу. Еколого- 
біогеохімічні типи  
ґрунтогенезу 1 1
змістовий модуль іі.  
Мінеральна частина ґрунту

4 Загальна характеристика 
мінеральної частини ґрунту. 
Вивітрювання як передумова 
та супутник ґрунтогенезу 2 1

5 Ґрунтотворні породи.  
Гранулометричний склад 
ґрунтів і порід 2 1
змістовий модуль ііі.  
органічна частина ґрунту

6 Загальна характеристика  
органічної частини ґрунту. 
Роль біоти у формуванні 
ґрунтового фонду  
органогенних речовин 2 1

7 Біогеохімія гумусоутворення. 
Колоїдно хімічна природа 
гумусу 2 1

8 Гумусоутворення в різних 
типах ґрунтів. Гумусовий стан 
ґрунтів 2 1

9 Екологічні функції та  
агрономічна роль органічних 
речовин ґрунту 2 1
змістовий модуль IV.  
Хімічний склад та вбирна 
здатність ґрунту

10 Хімічний склад ґрунту
2 1
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1 2 3 4 5
11 Види вбирання. Ґрунтовий 

вбирний комплекс та роль  
колоїдів у його  
функціонуванні 2 1

12 Закономірності катіонного 
обміну.
Вплив обмінних катіонів  
на властивості ґрунтів 2 1
змістовий модуль V. струк-
тура та фізичні властивості 
ґрунтів

13 Структура ґрунту 2 1
14 Фізичні властивості ґрунтів 2 1

змістовий модуль Vі.  
Ґрунтово-екологічні режими. 
родючість ґрунтів

15 Біоенергетичний та водний 
режим ґрунтів 2 1

16 Повітряний та поживний 
(трофність) режим ґрунтів 2 1

17 Біологічний режим ґрунтів. 
Ґрунтовий розчин та окисно-
відновлювальні реакції 2 1

18 Родючість ґрунтів 2 1
Разом годин: 54 22 12 20
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ЗМіСТ  САМОСТіЙНОї  РОбОТИ  
з дисципліни  

“ҐРУНТОЗНАВСТВО”

змістовий модуль і.  теоретико-методологічні засади  
дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи дисципліни. Ґрунт як підсистема 
біосфери

1. Поняття “ґрунтознавство”. Об’єкт та предмет дисципліни.
2. Мета та завдання дисципліни. Функції ґрунтознавства.
3. Геоекологічна модель. 
4. Твердофазні продукти ґрунтогенезу. 
5. Рідкофазні компоненти ґрунту. 
6. Газова фаза ґрунту. Біофаза. 
7. Речовинний блок ґрунту. 
8. Енергетичний блок ґрунту. Інформаційний блок ґрунту. 
9. Матрична модель ґрунту. 

питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття “ґрунтознавство”.
2. Розкрийте предмет та об’єкт дисципліни.
3. У чому полягають мета та завдання “ґрунтознавства”?
4. Що таке твердофазні продукти ґрунтогенезу?
5. Які рідкофазні компоненти ґрунту ви знаєте?
6. Охарактеризуйте речовинний блок ґрунту.
7. Що таке матрична модель ґрунту?
8. Покажіть ґрунтову (початкову) ланку екологічного ланцюга 

трофності.

теми рефератів
1. Теоретико-методологічні основи ґрунтознавства.
2. Ґрунт як підсистема біосфери.
3. Геоекологічна модель ґрунту.
4. Енергетичний та інформаційний блоки ґрунту.
5. Ґрунтова (початкова) ланка екологічного ланцюга трофності.
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тестові завдання

1. Ґрунт — це:
а) складна поліфункціональна, полідисперсна, гетерогенна, від-

крита чотирифазна структурна система в поверхневій частині 
кори вивітрювання гірських порід, що володіє родючістю і ком-
плексною функцією гірської породи, організмів, клімату, рельє-
фу та часу; 

б) особливе природно-історичне тіло, складна поліфункціональна 
чотирифазна система в поверхневій частині кори вивітрювання 
гірських порід, яка є комплексною функцією гірської породи, 
організмів, клімату, часу і яка володіє родючістю;

в) самостійне тіло природи, утворене шляхом сполучення та взає-
модії геологічних процесів із біологічними та яке володіє родю-
чістю;

г) денні або зовнішні горизонти гірських порід, природно замінені 
сумісними діями води, повітря і різного роду організмів, живих 
і мертвих.

2. Під ґрунтознавством розуміється:
а) наука про ґрунт, його утворення (генезис), будова, склад, влас-

тивості та закономірності географічного поширення, взаємозв’я-
зок із довкіллям, шляхи і методи покращення родючості, охоро-
ну і раціональне використання у народному господарстві;

б) поняття про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло, яке 
формується в часі й просторі під впливом ґрунтоутворення;

в) учення про фактори та умови ґрунтоутворення (клімат, рельєф, 
ґрунтоутворюючі, живі організми, час); 

г) учення про ґрунтоутворюючий процес як складний комплекс 
елементарних ґрунтових процесів;

д) біологічна наука про виникнення, розвиток, будову ґрунтів та 
їх основну властивість — родючість, що проявляється в різних 
географічних умовах і під впливом агротехнічних факторів, та 
раціональне використання ґрунтів;

е) учення про родючість ґрунту — його основну генетичну влас-
тивість;

є) принципи систематики і класифікації ґрунтів;
ж) учення про зональність ґрунтів;
з) правильні відповіді “а” — “в”;
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и) правильні відповіді “а”–“д”;
і) усі відповіді правильні.

3. Основними положеннями ґрунтознавства є:
а) поняття про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло, яке 

формується в часі й просторі під впливом ґрунтоутворення;
б) учення про фактори та умови ґрунтоутворення (клімат, рельєф, 

ґрунтоутворюючі, живі організми, час);
в) учення про ґрунтоутворюючий процес як складний комплекс 

елементарних ґрунтових процесів;
г) учення про родючість ґрунту — його основну генетичну 

властивість;
д) принципи систематики і класифікації ґрунтів;
е) учення про зональність ґрунтів;
є) правильні відповіді “а”–“в”;
ж) правильні відповіді “г”–“е”;
з) усі відповіді правильні.

4. Речовинний блок ґрунту комплектується:
а) з неживих (костних), живих (біоорганічних) і біоактивних ком-

понентів; 
б) з ґрунтового розчину органічних, мінеральних сполук, кількість 

яких залежить від типу ґрунтогенезу (ґрунтовий розчин чорно-
земів, підзолів, солонців, червоноземів, інших ґрунтів);

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

5. Рідкофазні компоненти ґрунту складаються: 
а) з неживих (кісткових), живих (біоорганічних) і біоактивних 

компонентів; 
б) з ґрунтового розчину органічних, мінеральних сполук, кількість 

яких залежить від типу ґрунтогенезу (ґрунтовий розчин чорно-
земів, підзолів, солонців, червоноземів, інших ґрунтів);

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

Література [2; 25; 30; 31, 33–35; 44; 50; 54]   

Тема 2. Чинники та умови ґрунтогенезу 
1. Засновник генетичного ґрунтознавства. 
2. Функціональна залежність ґрунту. 
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3. Материнські породи. 
4. Біота. Клімат. 
5. Рельєф. Час. Людина.

питання для самоконтролю
1. Хто був засновником генетичного ґрунтознавства?
2. У чому полягає функціональна залежність ґрунту?
3. Що таке материнські породи?
4. Розкрийте сутність поняття “біота”. 
5. Назвіть основні чинники ґрунтогенезу.
6. За яких умов відбувається ґрунтогенез? 

теми рефератів
1. Чинники та умови ґрунтогенезу.
2. Функціональна залежність ґрунту.
3. Вплив рельєфу, часу на ґрунтогенез.
4. Людський фактор в ґрунтогенезі.
5. Взаємозв’язок клімату та ґрунтогенезу.

тестові завдання

1. Засновником генетичного ґрунтознавства вважається:
а) В. І. Вернадський;
б) В. В. Докучаєв;
в) О. І. Воейков;
г) Ч. Дарвін.

2. Материнськими породами є:
а) ґрунтогенний субстрат, на якому і з якого утворюється ґрунт;
б) синтез органічних речовин та їх розпад;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

3. Організми в процесі життєдіяльності та біопродукування 
здійснюють такі ґрунтогенні еколого-біохімічні функції:

а) синтез органічних речовин та їх розпад;
б) вибіркову (фізіобіохімічну) концентрацію та депонування в 

ґрунті біогенних елементів;
в) перетворення первинних матеріалів на вторинні (ортоклаз на 

каолін);
г) міграцію та акумуляцію речовин в профілі ґрунту і багато ін-

ших.
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4. біотою є:
а) ґрунтогенний субстрат;
б) синтез органічних речовин;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

5. Під впливом природного ґрунтогенного процесу та його ан-
тропогенної  корекції  формуються  дуже  різноманітні  ґрунти, 
властивості  яких,  біофізико-хімічні  параметри,  ґрунтово-еко-
логічні режими задаються типом ґрунтоутворення, передусім: 

а) підзолистим та гумусо-акумулятивним (дерновим);
б) болотним та солонцьовим (голоморфним);
в) буроземним та глеє-елювіальним;
г) латеритним (червоноземним-фералітним та кріогенним, які 

належать до категорії макропроцесів зі статусом еколого-
біохімічних типів ґрунтогенезу;

д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
є)  усі відповіді правильні.

Література [1; 30; 31; 33–35; 37; 54; 66]

Тема 3. біогеохімія, енергетика, інформативність, типи 
ґрунтогенезу. Екологобіогеохімічні типи ґрунтогенезу

1. Ґрунт як природно- історичне тіло. 
2. Біота ініціює в ландшафтах такі групи процесів: первинний син-

тез, розпад елементів. 
3. Циклічні перетворення. Фітоценози. 
4. Первинна і вторинна сукцесія. Ґрунтогенез. Вибірковість. 
5. Енергетика ґрунтогенезу. 
6. Енергетичний баланс ґрунтогенезу. 
7. Тип ґрунтоутворення. Типи, підтипи, роди, види, різновидності 

ґрунтів.
8. Процес ґрунтогенезу.

питання для самоконтролю
1. Що таке циклічні перетворення в ґрунтогенезі?
2. Розкрийте сутність поняття “фітоценози”. 
3. Що таке первинна і вторинна сукцесія? 
4. Охарактеризуйте енергетику ґрунтогенезу.
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5. Яким чином підтримується енергетичний баланс ґрунтогенезу?
6. У чому полягає сільськогосподарське використання ґрунтів?
7. Які типи, підтипи, роди та види ґрунтів ви знаєте?
8. Назвіть основні різновиди ґрунтів. 
9. Висвітліть процес ґрунтогенезу. 

теми рефератів
1. Біогеохімія, енергетика, інформативність, типи ґрунтогенезу.
2. Екологобіогеохімічні типи ґрунтогенезу. Загальна характерис-

тика.
3. Ґрунт як природно-історичне тіло.
4. Первинний синтез та розпад елементів у ґрунтогенезі.
5. Сільськогосподарське використання ґрунтів.
6. Енергетичний баланс ґрунтогенезу. 

тестові завдання
1. біота ініціює в ландшафті такі групи процесів:
а) біологічний кругообіг елементів та акумуляцію органічних ре-

човин, у тому числі гумусу, передусім за рахунок зелених рос-
лин — автотрофів;

б) руйнування органічних речовин землерийними тваринами, 
хробаками та іншими представниками ґрунтової мікрофауни;

в) глибоке перетворення органічних (частково мінеральних) речо-
вин ґрунту завдяки ферментативній та іншій діяльності мікро-
організмів;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.

2. Енергетика ґрунтогенезу пов’язана:
а) з накопиченням у ґрунті разом і поряд з ліофільними елемен-

тами біоенергетичного матеріалу, передусім його головного 
носія — гумусу;

б) енергетичним балансом ґрунтів;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.
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3. Енергетичний баланс ґрунтогенезу включає такі блоки:
а) витрати енергії на фізичне вивітрювання;
б) енергетичну підтримку щорічного біопродукування залежно 

від природних зон; 
в) витрати енергії на загальне випаровування;
г) витрати енергії на механічну міграцію дрібнозему та солей;
д) енергію, яка витрачається на теплообмін у системі ґрунт — ат-

мосфера;
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” — “д”;

ж) усі відповіді правильні. 

4. Термодинаміка ґрунтогенезу зумовлена:
а) відкритістю ґрунту, який безпосередньо обмінюється речо-

винами та енергією з іншими екосистемами та компонентами 
біосфери;

б) подвійним ритмом надходження на земну поверхню променис-
тої енергії сонця добовим та річним циклом;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

5. Циклічність ґрунтогенезу зумовлена:
а) відкритістю ґрунту, який безпосередньо обмінюється речо-

винами та енергією з іншими екосистемами та компонентами 
біосфери;

б) подвійним ритмом надходження на земну поверхню променис-
тої енергії сонця добовим та річним циклом;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

Література [3; 31- 35; 47; 71; 73; 77]

змістовий модуль іі. Мінеральна частина ґрунту

Тема 4. Загальна характеристика мінеральної частини  
ґрунту. Вивітрювання як передумова та супутник 
ґрунтогенезу

1. Осадові породи. Морські осадові породи. 
2. Породи, які розрізняються за віком. Хімічні осади. 
3. Біохемогенні породи. Механічні наноси. 
4. Континентальні осадові породи. Глини. Біогеохімічні процеси. 
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5. Вивітрювання. Кора вивітрювання. Фізичне вивітрювання. 
6. Хімічне вивітрювання. Гідроліз. 
7. Реакція карбонатизації. Окиснення. 
8. Відновноокиснювальні процеси. Декарбонатизація. 
9. Біологічне вивітрювання. Гіпергенез (вивітрювання).

питання для самоконтролю
1. Що таке осадові породи?
2. Які морські осадові породи ви знаєте? 
3. За якими критеріями розрізняють породи?
4. Що таке континентальні осадові породи?
5. Проаналізуйте біогеохімічні процеси.
6. Дайте визначення поняття “кора вивітрювання”.
7. Що таке фізичне вивітрювання?
8. Порівняйте процес хімічного та біологічного вивітрювання. 
9. Яким чином проходить реакція карбонатизації? 

теми рефератів
1. Мінеральна частина ґрунту.
2. Загальна характеристика мінеральної частини ґрунту.
3. Вивітрювання як передумова та супутник ґрунтогенезу.
4. Біологічне вивітрювання в ґрунтогенезі.
5. Відновно окиснювальні процеси в ґрунтогенезі. 

тестові завдання
1.  Знайдіть  неправильну  відповідь.  За  способом  накопичення 

морські та континентальні осадові породи розподіляють на під-
групи, до яких не належать:

а) механічні наноси;
б) хімічні осади;
в) глини;
г) біохемогенні породи.

2. Вивітрюванням є:
а) процес зміни фізичного стану та хімічного складу різних (пере-

важно первинних) порід, який завжди є попередником ґрунто-
утворення;

б) сукупність змін, які відбуваються з гірськими породами і міне-
ралами, що їх складають у термодинамічних умовах земної по-
верхні під впливом природних факторів;
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в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

3.  Знайдіть  неправильну  відповідь.  Вивітрювання  ґрунтів  не 
буває:

а) фізичним;
б) органічним;
в) хімічним;
г) біологічним.

4. біологічне вивітрювання ґрунтів — це:
а) процес зміни фізичного стану порід і мінералів та їх хімічного 

складу під дією живих організмів (рослин, тварин, мікробів); 
б) сукупність процесів, які призводять до зміни хімічного складу 

та будови порід і мінералів, внаслідок чого виникають нові мі-
нерали, яких немає в первинних породах, але стабільні в зоні 
гіпергенезу; 

в) процес зміни фізичного стану первинних гірських порід;
г) правильних відповідей немає.

5. Кори вивітрювання поділяють:
а) за віком і характером залягання: сучасні (голоценові), давні 

(доголоценові) викопні (фосилізовані та наново виведені на 
поверхню), перевідкладені;

б) за геохімічним типом: елювіальні (залишкові), транзитні 
(елювіально-акумулятивні), акумулятивні;

в) за складом та стадійністю вивітрювання: уламкові, засолені, 
гіпсоносні, карбонатні, допомітизовані, ферсіалітні, феритні, 
альферитні, фералітні, алітні (бокситові);

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні.

Література [5; 15; 17; 26; 31; 33–35; 54; 56; 81]

Тема 5. Ґрунтотворні породи. Гранулометричний склад  
ґрунтів і порід

1. Гіпергенний ряд (залишкові кори вивітрювання). 
2. Схиловий ряд. Аквальний ряд. 
3. Гляціальний ряд. Еоловий (вітровий) ряд. 
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4. Вулканогенний ряд. Полігенетичний ряд. 
5. Техногенний ряд. Елювій. Алювій. 
6. Відклади схилів. Конус виносу. Пролювій.
7. Механічні елементи, механічні фракції. 
8. Види фракцій у нормальних (зональних) ґрунтах.
9. Кам’янисті ґрунти. Гравійні ґрунти. 

10. Піщані та супіщані ґрунти. Пилуваті ґрунти. 
11. Важкосуглинкові та глинисті ґрунти. Безструктурні ґрунти. 

питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність поняття “залишкові кори вивітрювання”. 
2. За якими критеріями здійснюється класифікація механічних 

фракцій ґрунту?
3. Які види фракцій у нормальних (зональних) ґрунтах ви знаєте?
4. Що таке схиловий ряд?
5. Дайте визначення поняття “аквальний ряд”. 
6. В яких регіонах України поширені кам’янисті ґрунти?
7. Покажіть територію поширення важкосуглинкових та глинис-

тих ґрунтів.
8. Які властивості мають піщані та супіщані ґрунти? 

теми рефератів
1. Ґрунтотворні породи.
2. Гранулометричний склад грунтів і порід. Загальна характерис-

тика.
3. Види фракцій у нормальних (зональних) ґрунтах.
4. Класифікація механічних фракцій ґрунту. 
5. Важкосуглинкові та глинисті ґрунти.

тестові завдання
1. Ґрунтотворні породи завжди представлені приповерховими 

осадовими четвертинними відкладами, які легко вкладаються в 
такі літогенетичні ряди: 

а) гіпергенний (залишкові кори вивітрювання) та схиловий ряди;
б) шквальний та гляціальний ряди;
в) еоловий (вітровий та техногенний) ряди;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні.
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2. Гляціальний ряд включає:
а) льодовикові та водно-льодовикові відклади;
б) гравітаційні (зсуви, сповзання) та гравітаційно-аквальні 

відклади (змивання);
в) тимчасові руслові потоки, постійні руслові потоки, озерні 

відклади;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) усі відповіді правильні;
є)  правильних відповідей немає. 

3. Схиловий ряд включає:
а) льодовикові та водно-льодовикові відклади;
б) гравітаційні (зсуви, сповзання) та гравітаційно-аквальні 

відклади (змивання);
в) тимчасові руслові потоки, постійні руслові потоки, озерні 

відклади;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) усі відповіді правильні;
є) правильних відповідей немає. 

4. Аквальний ряд включає:
а) льодовикові та водно-льодовикові відклади;
б) гравітаційні (зсуви, сповзання) та гравітаційно-аквальні 

відклади (змивання);
в) тимчасові руслові потоки, постійні руслові потоки, озерні 

відклади;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) усі відповіді правильні;
є) правильних відповідей немає. 

5. Знайдіть  неправильну  відповідь.  До  механічних  фракцій 
ґрунту не належить:

а) каміння;
б) гравій;
в) пісок;
г) цемент;
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д) мул;
е) пил.

Література [10; 18; 27; 31; 33–35; 43; 80]

змістовий модуль ііі. органічна частина ґрунту
Тема 6. Загальна характеристика органічної частини ґрунту. 

Роль біоти у формуванні ґрунтового фонду  
органогенних речовин

1. Свіжі (ще не розкладені) біогенні рештки. Продукти розпаду 
біогенних решток. 

2. Детрит. Детритогенез. 
3. Гумус, мінеральна матриця ґрунту, органічної матриці. 
4. Гумусові речовини. Склад і будова ГК і ФК. Будова гумусових 

речовин. 
5. Джерело органічних речовин. 
6. Гумусоутворення. Роль бактерій, грибів, актиноміцетів, водо-

ростей та мікроскопічних тварин. 
7. Автотрофи і гетеротрофи. Фітофаги. 
8. Геобіонти. Геофіли. Геоксени. 
9. Зоофаги. Некрофаги. Безхребетні тварини. 

10. Хребетні тварини. Біогенні джерела.

питання для самоконтролю
1. Назвіть продукти розпаду біогенних решток. 
2. Що таке детритогенез?
3. Розкрийте структуру гумусу, мінеральної матриці ґрунту, ор-

ганічної матриці.
4. Які ви знаєте гумусові речовини в ґрунті? 
5. Розкрийте будову гумусових речовин. 
6. Назвіть джерела формування органічних речовин. 
7. Охарактеризуйте процес гумусоутворення.
8. Покажіть роль бактерій, грибів, актиноміцетів, водоростей та 

мікроскопічних тварин у формуванні ґрунтів.
9. Що таке біогенні джерела?

10. Які ви знаєте основні види безхребетних тварин? 

теми рефератів
1. Загальна характеристика органічної частини ґрунту.
2. Джерела формування органічних речовин у ґрунтах.
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3. Роль бактерій, грибів, актиноміцетів, водоростей та мікроскопіч-
них тварин у формуванні органічної частини ґрунту.

4. Будова гумусових речовин.
5. Роль біоти у формуванні ґрунтового фонду органогенних речо-

вин.

тестові завдання

1.  Знайдіть  неправильну  відповідь.  До  гумусових  речовин  в 
ґрунті не належать: 

а) фульвокислоти (ФК); 
б) гумінові кислоти (ГК);
в) гіматомеланові кислоти (ГМК);
г) бактерії;
д) гумін (Г).

2. Знайдіть неправильну відповідь. До мікроскопічних тварин 
не належать:

а) амеби; 
б) комахи;
в) корененіжки; 
г) джгутикові;
д) інфузорії.

3.  До  свіжих  (ще  не  розкладених)  біогенних  решток  нале-
жать: 

а) коріння, листя, стебла, гілки, тваринні рештки; 
б) вуглеводи (целюлоза, крохмаль, сахароза), протеїни (білки, у 

тому числі ферменти) та інші азотисті сполуки, ліпіди (жири, 
віск, смоли), ароматичні сполуки (дубильні речовини); 

в) напіврозкладені (частково або повністю деформовані) фітоген-
ні рештки, представлені найбруднішими ворсинками рослин-
них клітин;

г) рештки вищих рослин-продуцентів, тварин-консументів і мік-
роорганізмів редуцентів.

4. Продуктами розпаду біогенних решток є:
а) коріння, листя, стебла, гілки, тваринні рештки; 
б) вуглеводи (целюлоза, крохмаль, сахароза), протеїни (білки, у 

тому числі ферменти) та інші азотисті сполуки, ліпіди (жири, 
віск, смоли), ароматичні сполуки (дубильні речовини); 
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в) напіврозкладені (частково або повністю деформовані) фітоген-
ні рештки, представлені найбруднішими ворсинками рослин-
них клітин;

г) рештки вищих рослин-продуцентів, тварин-консументів і мік-
роорганізмів редуцентів.

5. До детритів належать:
а) коріння, листя, стебла, гілки, тваринні рештки; 
б) вуглеводи (целюлоза, крохмаль, сахароза), протеїни (білки, у 

тому числі ферменти) та інші азотисті сполуки, ліпіди (жири, 
віск, смоли), ароматичні сполуки (дубильні речовини); 

в) напіврозкладені (частково або повністю деформовані) фітоген-
ні рештки, представлені найбруднішими ворсинками рослин-
них клітин;

г) рештки вищих рослин-продуцентів, тварин-консументів і мік-
роорганізмів редуцентів.

6. Гумус утворюється з таких біогенних джерел:
а) коріння, листя, стебла, гілки, тваринні рештки; 
б) вуглеводи (целюлоза, крохмаль, сахароза), протеїни (білки, у 

тому числі ферменти) та інші азотисті сполуки, ліпіди (жири, 
віск, смоли), ароматичні сполуки (дубильні речовини); 

в) напіврозкладені (частково або повністю деформовані) фітоген-
ні рештки, представлені найбруднішими ворсинками рослин-
них клітин;

г) рештки вищих рослин-продуцентів, тварин-консументів і мік-
роорганізмів редуцентів.

Література [12; 16; 31; 33–35; 42; 52; 57; 58; 79]

Тема 7. біогеохімія гумусоутворення. Колоїднохімічна  
природа гумусу

1. Тління. Гниття. Бродіння. 
2. Вуглеводи. Ліпіди. Віск та смоли. 
3. Білки. Лігнін. Таніни. 
4. Зольні речовини. Синтез і розпад. 
5. Сучасні погляди на гуміфікацію. 
6. Новоутворення. Ознаки гуміфікації.
7. Конденсаційна гіпотеза. Кінетична теорія гуміфікації. 
8. Екзотермічні реакції гідролізу. Ендотермічні процеси. 
9. Активний і пасивний гумус. Міцела. Асоціатами.
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питання для самоконтролю
1. Що таке тління та гниття в гумусоутворенні?
2. Дайте характеристику процесу бродіння в гумусоутворенні. 
3. Які ви знаєте зольні речовини?
4. Назвіть основні ознаки гуміфікації.
5. Охарактеризуйте ендотермічні процеси, які відбуваються в 

ґрунтах.
6. У чому полягає сутність кінетичної теорії гуміфікації?
7. Висвітліть сучасні погляди на гуміфікацію.
8. Яким чином відбуваються екзотермічні реакції гідролізу?

теми рефератів
1. Біогеохімія гумусоутворення. 
2. Колоїднохімічна природа гумусу.
3. Активний і пасивний гумус. Міцела. Асоціатами.
4. Сучасні погляди на гуміфікацію в ґрунтознавстві. 
5. Конденсаційна гіпотеза та кінетична теорія гуміфікації.

тестові завдання
1. Тління ґрунту здійснюється:
а) переважно аеробними мікроорганізмами в добре аерованих 

верхніх горизонтах ґрунту, особливо в орному шарі під час його 
розпушування; 

б) бактеріями-анаеробами, які розкладають органічні речовини до 
простих, але відновлених сполук, серед яких виділяються ме-
тан, сірководень, фосфін, аміак, водень, що є звичайними супут-
никами трансформації решток у болотних ландшафтах;

в) без доступу повітря, хоча присутність кисню йому не заважає, а 
також ініціюється бактеріями, актиноміцетами та дріжджовими 
грибами, зумовлюючи одночасно появу спиртів, альдегідів, ор-
ганічних кислот, вуглекислоти, водню, води та багатьох інших 
продуктів.

2. бродіння ґрунту здійснюється:
а) переважно аеробними мікроорганізмами в добре аерованих 

верхніх горизонтах ґрунту, особливо в орному шарі під час його 
розпушування; 

б) бактеріями-анаеробами, які розкладають органічні речовини до 
простих, але відновлених сполук, серед яких виділяються ме-
тан, сірководень, фосфін, аміак, водень, що є звичайними супут-
никами трансформації решток у болотних ландшафтах;
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в) без доступу повітря, хоча присутність кисню йому не заважає, а 
також ініціюється бактеріями, актиноміцетами та дріжджовими 
грибами, зумовлюючи одночасно появу спиртів, альдегідів, ор-
ганічних кислот, вуглекислоти, водню, води та багатьох інших 
продуктів.

3. Гниття ґрунту здійснюється: 
а) переважно аеробними мікроорганізмами в добре аерованих 

верхніх горизонтах ґрунту, особливо в орному шарі під час його 
розпушування; 

б) бактеріями-анаеробами, які розкладають органічні речовини до 
простих, але відновлених сполук, серед яких виділяються ме-
тан, сірководень, фосфін, аміак, водень, що є звичайними супут-
никами трансформації решток у болотних ландшафтах;

в) без доступу повітря, хоча присутність кисню йому не заважає, а 
також ініціюється бактеріями, актиноміцетами та дріжджовими 
грибами, зумовлюючи одночасно появу спиртів, альдегідів, ор-
ганічних кислот, вуглекислоти, водню, води та багатьох інших 
продуктів.

4. Гуміфікація має такі ознаки: 
а) усі компоненти рослинних тканин стають першоджерелом 

різних речовин, породжених ферментоактивними процесами їх 
розкладу, мікроробного метаболізму, ресинтезу та повторного 
розпаду тепер уже мікробної плазми;

б) гуміфікація фіторешток супроводжується мінералізацією їх 
компонентів;

в) конденсація структурних одиниць спричинюється взаємодією 
амінокислот і пептидів з хінонами;

г) поліконденсація та полімеризація завершують гуміфікацію і, в 
принципі, можуть відбуватися суто хімічним шляхом; 

д) усі етапи гуміфікації є тісно скоординованими та синхронізо-
ваними;

е) фульвокислоти є попередниками гумінових кислот;
є) правильні відповіді “а”– “в”;

ж) правильні відповіді “г”–“е”;
з) усі відповіді правильні.



24

5. Колоїдно-хімічна структура гумусу включає:
а) активний гумус, зв’язаний з обмінно увібраним кальцієм, стає 

при його витісненні легко рухомим (пептизується), активно 
впливаючи на структурування ґрунтів;

б) пасивний гумус, який не пептизується навіть після виділення з 
ґрунту кальцію, оскільки є продуктом “старіння” (дегідратації) 
активного гумусу;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

Література [4; 7; 28; 30; 31; 33–35; 46; 65]

Тема 8. Гумусоутворення в різних типах ґрунтів.  
Гумусовий стан ґрунтів

1. “Типи ґрунтогенезу” В. В. Пономарьова. Дерновий тип. Підзо-
листий тип. 

2. Галогенез. Фералітний ґрунтогенез. Дегуміфікація. 
3. Гумусовий стан ґрунтів. Груповий склад гумусу. 
4. Гумусовий стан тундрових ґрунтів. 
5. Гумусовий стан непорушених підзолистих ґрунтів. 
6. Дерново-підзолисті лісові ґрунти. Окультурювання дерново-

підзолистих.
7. Гумусовий стан орних чорноземів. Чорноземнолучні ґрунти. 

Баланс гумусу.

питання для самоконтролю
1. Що таке дерновий тип ґрунтів?
2. Дайте характеристику підзолистому типу ґрунтів.
3. Охарактеризуйте явище галогенезу.
4. Що таке фералітний ґрунтогенез?
5. Який вміст гумусу в тундрових ґрунтах? 
6. Покажіть гумусовий стан орних чорноземів.
7. В яких регіонах України поширені дерново-підзолисті лісові 

ґрунти?
8. Що таке чорноземнолучні ґрунти? 

теми рефератів
1. Гумусоутворення в різних типах ґрунтів. 
2. Гумусовий стан ґрунтів.
3. Дерново-підзолисті лісові ґрунти.
4. “Типи ґрунтогенезу” В. В. Пономарьова.
5. Гумусовий стан непорушених підзолистих ґрунтів.
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тестові завдання

1. Дерновий тип ґрунтогенезу відбувається: 
а) шляхом класичної для ґрунтосфери ґумусо-акумулятивної 

(чорноземної) трансформації біоорганогенних речовин, вік гу-
мусу в яких становить 3–8 тис. років;

б) винятково під покривом лісової (дерев’янистої, багаторічної) 
формації та має ту, притаманну лише йому, рису гумусоутво-
рення, що значна частина рослинного опаду в лісі надходить на 
поверхню ґрунту;

в) таким чином, що гумус легко закріплюється у складі органо-мі-
неральних сполук, завдяки коагулюючій дії заліза та алюмінію, 
неодмінною рисою цього ґрунтогенезу є кислотний фон гумусо-
вих трансформацій.

2. Фералітний ґрунтогенез відбувається:
а) шляхом класичної для ґрунтосфери ґумусо-акумулятивної 

(чорноземної) трансформації біоорганогенних речовин, вік гу-
мусу в яких становить 3–8 тис. років;

б) винятково під покривом лісової (дерев’янистої, багаторічної) 
формації та має ту притаманну лише йому, рису гумусоутво-
рення, що значна частина рослинного опаду в лісі надходить на 
поверхню ґрунту;

в) таким чином, що гумус легко закріплюється у складі органо-мі-
неральних сполук, завдяки коагулюючій дії заліза та алюмінію, 
неодмінною рисою цього ґрунтогенезу є кислотний фон гумусо-
вих трансформацій.

3. Підзолистий тип ґрунтогенезу формується:
а) шляхом класичної для ґрунтосфери ґумусо-акумулятивної 

(чорноземної) трансформації біоорганогенних речовин, вік гу-
мусу в яких становить 3–8 тис. років;

б) винятково під покривом лісової (дерев’янистої, багаторічної) 
формації та має ту, притаманну лише йому, рису гумусоутво-
рення, що значна частина рослинного опаду в лісі надходить на 
поверхню ґрунту;

в) таким чином, що гумус легко закріплюється у складі органо-мі-
неральних сполук, завдяки коагулюючій дії заліза та алюмінію, 
неодмінною рисою цього ґрунтогенезу є кислотний фон гумусо-
вих трансформацій.
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4. Гумусовий етап ґрунту характеризується:
а) комплектом морфогенетичних показників, які інформують про 

загальні запаси в ньому органічних речовин, їх властивості та 
екологобіохімічні тенденції утворення гумусу, його трансфор-
мації, акумуляції та міграції в ґрунтовому профілі, а загалом у 
природно-антропогенних ландшафтах; 

б) процесом перетворення в товщі породи або ґрунту вихідних 
матеріалів рослинного та тваринного походження, що супро-
воджується утворенням нових специфічної природи гумусових 
речовин, які мають колоїдний характер;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

5. Гумусоутворення характеризується як: 
а) комплект морфогенетичних показників, які інформують про 

загальні запаси в ньому органічних речовин, їх властивості та 
екологобіохімічні тенденції утворення гумусу, його трансфор-
мації, акумуляції та міграції в ґрунтовому профілі, а загалом у 
природно-антропогенних ландшафтах; 

б) процес перетворення в товщі породи або ґрунту вихідних ма-
теріалів рослинного та тваринного походження, що супровод-
жується утворенням нових специфічної природи гумусових ре-
човин, які мають колоїдний характер;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

Література [21; 30; 31; 33–35; 41; 42; 62; 68; 72; 76]

Тема 9. Екологічні функції та агрономічна роль органічних 
речовин ґрунту

1. Екологічні функції ґрунту. 
2. Акумулятивна та транспортна функції ґрунту. 
3. Регуляторна та протекторна функції ґрунту.
4. Фізіологічна функція ґрунту.
5. Санітарно-протекторна (захисна) та пурифікаційна (очисна) 

функції ґрунту.
6. Агрономічна роль органічних речовин ґрунту.

питання для самоконтролю
1. Які ви знаєте екологічні функції ґрунтів?
2. Покажіть роль акумулятивної функції ґрунту.
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3. У чому полягає сутність транспортної функції ґрунту?
4. Що таке очисна функція ґрунту?
5. Виділіть основні властивості санітарно-протекторної функції 

ґрунту.

теми рефератів

1. Екологічні функції ґрунту. 
2. Агрономічна роль органічних речовин ґрунту. 
3. Агрономічна роль органічних та неорганічних речовин ґрунту: 

порівняльна характеристика.
4. Захисна функція ґрунту.
5. Фізіологічна функція ґрунту.

тестові завдання

1. Акумулятивна функція органічних речовин ґрунту полягає:
а) у накопиченні у ґрунтах у формі органічних сполук вуглецю, 

азоту, фосфору, інших біогенних елементів;
б) у формуванні біохімічних кругообігів цих елементів (сполук 

вуглецю, азоту, фосфору, інших біогенних елементів), вклю-
чених до складу стійких, але легкорухомих сполук гумусових 
речовин з катіонами металів, гідроксидами, біоорганічними мо-
лекулами або адсорбованих органо-алюмосилікатними компо-
нентами; 

в) у формуванні структури та воднофізичних властивостей ґрун-
ту, передусім регулювання рівноваги в іонообмінних, кислотно-
лужних, окисно-відновлювальних процесах; 

г) у забезпеченні здатності гумусових речовин зв’язувати в мало-
рухомі та важкодоступні сполуки, токсичні елементи не лише в 
екосистемі ґрунт — рослина, а й в усьому ландшафті (біогеоце-
нозі);

д) у прив’язанні до стимулюючої дії гумусових речовин на мікро-
організми, рослини, живі тварини.

2. Транспортна функція органічних речовин ґрунту полягає:
а) у накопиченні в ґрунтах у формі органічних сполук вуглецю, 

азоту, фосфору, інших біогенних елементів;
б) у формуванні біохімічних кругообігів цих елементів (сполук 

вуглецю, азоту, фосфору, інших біогенних елементів), вклю-
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чених до складу стійких, але легкорухомих сполук гумусових 
речовин з катіонами металів, гідроксидами, біоорганічними мо-
лекулами або адсорбованих органо-алюмосилікатними компо-
нентами; 

в) у формуванні структури та воднофізичних властивостей ґрун-
ту, передусім регулювання рівноваги в іонообмінних, кислотно-
лужних, окисно-відновлювальних процесах; 

г) у забезпеченні здатності гумусових речовин зв’язувати в мало-
рухомі та важкодоступні сполуки, токсичні елементи не лише в 
екосистемі ґрунт — рослина, а й в усьому ландшафті (біогеоце-
нозі);

д) у прив’язанні до стимулюючої дії гумусових речовин на мікро-
організми, рослини, живі тварини.

3. Регулююча функція органічних речовин ґрунту полягає:
а) у накопиченні в ґрунтах у формі органічних сполук вуглецю, 

азоту, фосфору, інших біогенних елементів;
б) у формуванні біохімічних кругообігів цих елементів (сполук 

вуглецю, азоту, фосфору, інших біогенних елементів), вклю-
чених до складу стійких, але легкорухомих сполук гумусових 
речовин з катіонами металів, гідроксидами, біоорганічними мо-
лекулами або адсорбованих органо-алюмосилікатними компо-
нентами; 

в)  у формуванні структури та воднофізичних властивостей ґрун-
ту, передусім регулювання рівноваги в іонообмінних, кислотно-
лужних, окисно-відновлювальних процесах; 

г) у забезпеченні здатності гумусових речовин зв’язувати в мало-
рухомі та важкодоступні сполуки, токсичні елементи не лише в 
екосистемі ґрунт — рослина, а й в усьому ландшафті (біогеоце-
нозі);

д) у прив’язанні до стимулюючої дії гумусових речовин на мікро-
організми, рослини, живі тварини.

4. Протекторна функція органічних речовин ґрунту полягає:
а) у накопиченні в ґрунтах у формі органічних сполук вуглецю, 

азоту, фосфору, інших біогенних елементів;
б) у формуванні біохімічних кругообігів цих елементів (сполук 

вуглецю, азоту, фосфору, інших біогенних елементів), вклю-
чених до складу стійких, але легкорухомих сполук гумусових 
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речовин з катіонами металів, гідроксидами, біоорганічними мо-
лекулами або адсорбованих органо-алюмосилікатними компо-
нентами; 

в) у формуванні структури та воднофізичних властивостей ґрун-
ту, передусім регулювання рівноваги в іонообмінних, кислотно-
лужних, окисно-відновлювальних процесах; 

г) у забезпеченні здатності гумусових речовин зв’язувати в мало-
рухомі та важкодоступні сполуки, токсичні елементи не лише в 
екосистемі ґрунт — рослина, а й в усьому ландшафті (біогеоце-
нозі);

д) у прив’язанні до стимулюючої дії гумусових речовин на мікро-
організми, рослини, живі тварини.

5. Фізіологічна функція органічних речовин ґрунту полягає: 
а) у накопиченні в ґрунтах у формі органічних сполук вуглецю, 

азоту, фосфору, інших біогенних елементів;
б) у формуванні біохімічних кругообігів цих елементів (сполук 

вуглецю, азоту, фосфору, інших біогенних елементів), вклю-
чених до складу стійких, але легкорухомих сполук гумусових 
речовин з катіонами металів, гідроксидами, біоорганічними мо-
лекулами або адсорбованих органо-алюмосилікатними компо-
нентами; 

в) у формуванні структури та воднофізичних властивостей ґрун-
ту, передусім регулювання рівноваги в іонообмінних, кислотно-
лужних, окисно-відновлювальних процесах; 

г) у забезпеченні здатності гумусових речовин зв’язувати в мало-
рухомі та важкодоступні сполуки, токсичні елементи не лише 
в екосистемі ґрунт-рослина, а й в усьому ландшафті (біогеоце-
нозі);

д) у прив’язанні до стимулюючої дії гумусових речовин на мікро-
організми, рослини, живі тварини.

Література [28; 30; 31; 33–35; 51]

змістовий модуль IV.  Хімічний склад та вбирна здатність 
ґрунту

Тема 10.  Хімічний склад ґрунту
1. Особливості хімічного складу ґрунту. 
2. Елементний склад ґрунту. Біогеохімічні провінції. 
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3. Елементний склад ґрунту. Мікропроцес. 
4. Форми сполук хімічних елементів. 
5. Радіоактивність ґрунтів.

питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте елементний склад ґрунту. 
2. Що таке біогеохімічні провінції?
3. Дайте визначення поняття “мікропроцес”.
4. Назвіть форми сполук хімічних елементів. 
5. У чому полягає радіоактивність ґрунтів?

теми рефератів
1. Хімічний склад ґрунту.
2. Вбирна здатність ґрунту.
3. Особливості хімічного складу ґрунту в лісовій частині Украї-

ни.
4. Особливості хімічного складу ґрунту в степовій частині Украї-

ни.
5. Радіоактивність ґрунтів в Україні.

тестові завдання
1. Хімією ґрунтів є: 
а) розділ ґрунтознавства, предметом вивчення якого є склад, 

структура сполук, фізико-хімічні властивості мінеральних та 
органічних частин ґрунту, їх взаємодія, зміна при сільськогос-
подарському використанні ґрунту, а також хімічні методи до-
слідження та аналізу ґрунту; 

б) предмет біохімії, ґрунтового покриву;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

2. Елементним складом ґрунту вважається: 
а) комплект притаманних йому хімічних елементів та їх кількіс-

ним співвідношенням;
б) продукти руйнування (вивітрювання) корінних порід, які зали-

шаються на місці утворення;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.
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3. Знайдіть неправильну відповідь. До основних неорганічних 
елементів ґрунту не належать:

а) кисень, сицилій, алюміній, залізо;
б) кальцій, магній, калій, натрій, титан;
в) рештки рослин і тварин;
г) манган, карбон, азот, фосфор, сірка.

4. Знайдіть неправильну відповідь. Природна радіоактивність 
ґрунту не зумовлена: 

а) земними радіонуклідами;
б) космогенними радіонуклідами;
в) хімічними радіонуклідами.

5. Знайдіть неправильні відповіді. До легких природних радіо-
нуклідів не належать: 

а) водень та вуглець;
б) уран та торій;
в) радій та полоній;
г) калій;
д) свинець та радон-232.

6. Знайдіть неправильні відповіді. До важких природних радіо-
нуклідів не належать: 

а) водень та вуглець;
б) уран та торій;
в) радій та полоній;
г) калій;
д) свинець та радон-232.

Література [6; 8; 31; 33–35; 40; 41; 54]

Тема 11.  Види вбирання. Ґрунтовий вбирний комплекс та роль 
колоїдів  у його функціонуванні

1. Механічне вбирання. Фізичне вбирання. 
2. Хімічне вбирання. Біологічне вбирання. 
3. Фізико-хімічне вбирання.
4. Мінеральні колоїди. Органічні колоїди. 
5. Органомінеральні сполуки. 
6. Будова колоїдної міцели. Золі. Гелі. 
7. Органомінеральні взаємодії при утворенні ГВК. 
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питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність механічного вбирання ґрунтів.
2. Що таке біологічне вбирання?
3. Проаналізуйте властивості фізико-хімічного вбирання ґрунтів. 
4. Що таке ґрунтовий вбирний комплекс?
5. Опишіть будову колоїдної міцели.
6. Що таке золі?
7. Дайте визначення поняття “мінеральні колоїди”.  

теми рефератів
1. Види вбирання.
2. Ґрунтовий вбирний комплекс і роль колоїдів у його функціону-

ванні. 
3. Органомінеральні взаємодії при утворенні ГВК. 
4. Фізичне вбирання.
5. Хімічне вбирання.

тестові завдання
1. Механічне вбирання ґрунту — це:
а) здатність ґрунту затримувати тверді частинки, які надходять до 

нього разом із скаламученою водою чи іншим шляхом, якщо їх 
розміри перевищують величину ґрунтових пор або не збігаються 
з їх формою;

б) здатність ґрунту концентрувати біля енергонасиченої поверхні 
своїх тонко дисперсних частинок молекули розчинених або 
газоподібних речовин;

в) утворення у ґрунті важкорозчинних сполук, які створюють осад 
(нову тверду фазу);

г) вибіркове поглинання рослинами та мікроорганізмами необ-
хідних для їх життєдіяльності елементів живлення з ґрунту та 
повітря і перетворенням їх на біоорганічні сполуки, в складі 
яких вони і закріплюються — поглинаються ґрунтом;

д) здатність ґрунту вбирати та обмінювати деяку частину катіонів 
дифузного шару колоїдної міцели на еквівалентну кількість 
катіонів ґрунтового розчину. 

2. біологічне вбирання ґрунту — це:
а) здатність ґрунту затримувати тверді частинки, які надходять до 

нього разом із скаламученою водою чи іншим шляхом, якщо їх 
розміри перевищують величину ґрунтових пор або не збігають-
ся з їх формою;
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б) здатність ґрунту концентрувати біля енергонасиченої поверхні 
своїх тонко дисперсних частинок молекули розчинених або га-
зоподібних речовин;

в) утворення у ґрунті важкорозчинних сполук, які створюють осад 
(нову тверду фазу);

г) вибіркове поглинання рослинами та мікроорганізмами необ-
хідних для їх життєдіяльності елементів живлення з ґрунту та 
повітря і перетворенням їх на біоорганічні сполуки, в складі 
яких вони і закріплюються — поглинаються ґрунтом;

д) здатність ґрунту вбирати та обмінювати деяку частину катіонів 
дифузного шару колоїдної міцели на еквівалентну кількість 
катіонів ґрунтового розчину. 

3. Фізико-хімічне вбирання ґрунту — це:
а) здатність ґрунту затримувати тверді частинки, які надходять до 

нього разом із скаламученою водою чи іншим шляхом, якщо їх 
розміри перевищують величину ґрунтових пор або не збігають-
ся з їх формою;

б) здатність ґрунту концентрувати біля енергонасиченої поверхні 
своїх тонко дисперсних частинок молекули розчинених або га-
зоподібних речовин;

в) утворення у ґрунті важкорозчинних сполук, які створюють осад 
(нову тверду фазу);

г) вибіркове поглинання рослинами та мікроорганізмами необ-
хідних для їх життєдіяльності елементів живлення з ґрунту та 
повітря і перетворенням їх на біоорганічні сполуки, у складі 
яких вони і закріплюються — поглинаються ґрунтом;

д) здатність ґрунту вбирати та обмінювати деяку частину катіонів 
дифузного шару колоїдної міцели на еквівалентну кількість 
катіонів ґрунтового розчину. 

4. Хімічне вбирання ґрунту — це:
а) здатність ґрунту затримувати тверді частинки, які надходять до 

нього разом із скаламученою водою чи іншим шляхом, якщо їх 
розміри перевищують величину ґрунтових пор або не збігають-
ся з їх формою;

б) здатність ґрунту концентрувати біля енергонасиченої поверхні 
своїх тонко дисперсних частинок молекули розчинених або га-
зоподібних речовин;
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в) утворення у ґрунті важкорозчинних сполук, які створюють осад 
(нову тверду фазу);

г) вибіркове поглинання рослинами та мікроорганізмами необ-
хідних для їх життєдіяльності елементів живлення з ґрунту та 
повітря і перетворенням їх на біоорганічні сполуки, у складі 
яких вони і закріплюються — поглинаються ґрунтом;

д) здатність ґрунту вбирати та обмінювати деяку частину катіонів 
дифузного шару колоїдної міцели на еквівалентну кількість 
катіонів ґрунтового розчину. 

5. Механічне вбирання ґрунту — це:
а) здатність ґрунту затримувати тверді частинки, які надходять до 

нього разом із скаламученою водою чи іншим шляхом, якщо їх 
розміри перевищують величину ґрунтових пор або не збігають-
ся з їх формою;

б) здатність ґрунту концентрувати біля енергонасиченої поверхні 
своїх тонко дисперсних частинок молекули розчинених або га-
зоподібних речовин;

в) утворення у ґрунті важкорозчинних сполук, які створюють осад 
(нову тверду фазу);

г) вибіркове поглинання рослинами та мікроорганізмами необ-
хідних для їх життєдіяльності елементів живлення з ґрунту та 
повітря і перетворенням їх на біоорганічні сполуки, у складі 
яких вони і закріплюються — поглинаються ґрунтом;

д) здатність ґрунту вбирати та обмінювати деяку частину катіонів 
дифузного шару колоїдної міцели на еквівалентну кількість 
катіонів ґрунтового розчину. 

Література [22; 30; 31; 33–35; 53; 54; 64; 67; 78]

Тема 12.  Закономірності катіонного обміну. Вплив обмінних 
катіонів на властивості ґрунтів

1. Катіонний обмін. 
2. Ємність катіонного обміну стандартна, реальна, диференціаль-

на.
3. Ґрунти насичені і ненасичені основами.
4. Ґрунти ненасичені кальцієм.
5. Кислотність ґрунтів. Актуальна кислотність.
6. Потенційна кислотність. Обмінна кислотність. 
7. Гідролітична кислотність. Лужність ґрунту. 
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питання для самоконтролю
1. Що таке катіонний обмін? 
2. У чому полягає єдність катіонного обміну ґрунтів?
3. Які ґрунти в Україні є ненасиченими кальцієм? 
4. Визначте рівень кислотності ґрунтів. 
5. Що таке актуальна кислотність?
6. Розкрийте сутність поняття “потенційна кислотність”. 
7. Яким чином можна визначити гідролітичну кислотність?
8. Визначте лужність ґрунту.

теми рефератів
1. Закономірності катіонного обміну.
2. Вплив обмінних катіонів на властивості ґрунтів.
3. Ємність катіонного обміну ґрунтів.
4. Вплив кислотності на стан ґрунтів.
5. Екологічне значення та агрономічна роль вбирної здатності 

ґрунтів.

тестові завдання
1. Катіонним обміном є:
а) один із випадків іонного обміну, яким у хімії називають зворот-

ний процес стехіометричного обміну іонами між двома контак-
туючими фазами; 

б) обмін між різними хімічними речовинами у ґрунті;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

2. Катіообмінна здатність ґрунтів має такі властивості:
а) впливає на фізичні властивості ґрунтів, їх агрегованість;
б) коригує вбирання органічних речовин твердими фазами ґрунту 

та утворення органо-мінеральних сполук;
в) майже повністю зумовлює кислотно-лужну рівновагу та сольо-

вий склад ґрунтового розчину залежно від реакцій обміну катіо-
нами;

г) обмінні катіони є одним з безпосередніх джерел елементів міне-
рального живлення рослин, наприклад, забезпеченість ґрунтів 
калієм оцінюється за вмістом обмінного калію;

д) склад обмінних катіонів є одним з найважливіших діагностич-
них показників для генетичної класифікації ґрунтів;
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е) склад обмінних катіонів та прогноз очікуваної зміни є 
обов’язковим атрибутом проектів промивок засолених ґрунтів 
та зрошення мінералізованими водами;

є) закономірності катіонного обміну є теоретичною основою вап-
нування кислих, гіпсування солонцевих ґрунтів та інших видів 
їх хімічної меліорації;

ж) правильні відповіді “а”–“в”;
з) правильні відповіді “г”–“є”;
и) усі відповіді правильні.

3. Кислотність ґрунтів зумовлена:
а) здатністю підкислювати ґрунтовий розчин або сольові розчи-

ни внаслідок наявності у ґрунті кислот, а також обмінних іонів 
та катіонів, що утворюють при їх витісненні гідролічно-кислі 
солі;

б) присутністю протонів у ґрунтовому розчині, активність яких 
залежить від властивостей (іонної сили) розчину, здатних впли-
вати на коефіцієнт активності іона;

в) іонами водню та алюмінію в твердих фазах ґрунту, що перма-
нентно підкислюють ґрунтовий розчин у результаті обмінних 
реакцій при підвищенні в ньому концентрації електролітів.

4. Актуальна кислотність ґрунтів зумовлена:
а) здатністю підкислювати ґрунтовий розчин або сольові розчи-

ни внаслідок наявності у ґрунті кислот, а також обмінних іонів 
та катіонів, що утворюють при їх витісненні гідролічно-кислі 
солі;

б) присутністю протонів у ґрунтовому розчині, активність яких 
залежить від властивостей (іонної сили) розчину, здатних впли-
вати на коефіцієнт активності іона;

в) іонами водню та алюмінію в твердих фазах ґрунту, що перма-
нентно підкислюють ґрунтовий розчин у результаті обмінних 
реакцій при підвищенні в ньому концентрації електролітів.

5. Потенційна кислотність ґрунтів зумовлена:
а) здатністю підкислювати ґрунтовий розчин або сольові розчи-

ни внаслідок наявності у ґрунті кислот, а також обмінних іонів 
та катіонів, що утворюють при їх витісненні гідролічно-кислі 
солі;
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б) присутністю протонів у ґрунтовому розчині, активність яких 
залежить від властивостей (іонної сили) розчину, здатних впли-
вати на коефіцієнт активності іона;

в) іонами водню та алюмінію в твердих фазах ґрунту, що перма-
нентно підкислюють ґрунтовий розчин у результаті обмінних 
реакцій при підвищенні в ньому концентрації електролітів.

Література [9; 24; 31; 33–35; 39; 70]

змістовий модуль V. структура та фізичні властивості ґрунтів
Тема 13.  Структура ґрунту
1. Структурність ґрунту. 
2. Механічне руйнування ґрунту. 
3. Фізико-хімічне руйнування. 
4. Екологічне та агрономічне значення структури.

питання для самоконтролю
1. Що таке структурність ґрунту?
2. У чому полягає механічне руйнування ґрунту?
3. Охарактеризуйте фізико-хімічні процеси руйнування ґрунту.
4. Наведіть фізичні показники ґрунту. 
5. Що таке фізико-механічні властивості ґрунтів?
6. Дайте визначення поняття ”стиглість ґрунту”. 

теми рефератів
1. Структура ґрунту в Україні.
2. Органічна структура ґрунту.
3. Неорганічна структура ґрунту.
4. Структура ґрунту в лісовій частині України.
5. Структура ґрунту в лісостеповій частині України.
6. Структура ґрунту в степовій частині України. 

тестові завдання
1. Структурність ґрунту — це:
а) його властивість розпадатися на грудки;
б) ґрунтові грудочки або агрегати різної величини і форми, варіа-

тивно сполучені в ґрунтовому горизонті;
в) комплекс механічних елементів, зв’язаних в макро та мікро аг-

регати органо-мінеральними колоїдами, коренями рослин, де-
тритом;
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г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) правильні відповіді “б” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

2. Структурою ґрунту є:
а) ґрунтові грудочки або агрегати різної величини і форми, 

варіативно сполучені в ґрунтовому горизонті;
б) комплекс механічних елементів, зв’язаних в макро- та мікроаг-

регати органо-мінеральними колоїдами, корінням рослин, де-
тритом;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

3. Структура ґрунту поділяється на частини:
а) грудкувато-глибисті;
б) зернисто-грудкуваті та горіхуваті;
в) плитоподібні, призмоподібні та приземисті;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні.

4. До зернисто-грудкуватих частин ґрунту входять:
а) округло формлені агрегати з однаковими осями;
б) крупні, кубоподібні з трьома рівними осями агрегати; 
в) агрегати з гладенькими лакованими блискучими площинами;
г) агрегати з гострими ребрами та гранями. 

5. Знайдіть  неправильну  відповідь.  До  горіхуватих  частин 
ґрунту не входять:

а) округло формлені агрегати з однаковими осями;
б) крупні, кубоподібні з трьома рівними осями агрегати; 
в) агрегати з гладенькими лакованими блискучими площинами;
г) агрегати з гострими ребрами та гранями. 

Література [23; 31; 33–35; 42; 48; 54; 61]

Тема 14.  Фізичні властивості ґрунтів
1. Фізичні показники ґрунту. 
2. Фізико-еханічні властивості ґрунтів.
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3. Стиглість ґрунту. 
4. Підорна підошва, поверхнева кірка, зсідання ґрунтів. 
5. Вплив техніки на фізичні параметри ґрунтів.
6. Екологічна роль. Поліпшення фізичних властивостей ґрунтів.

питання для самоконтролю
1. Що таке підорна підошва ґрунтів?
2. Дайте визначення поняття “поверхнева кірка ґрунтів”.
3. Як здійснюється зсідання ґрунтів? 
4. Як можна поліпшити фізичні властивості ґрунтів?
5. Що таке стиглість ґрунту?
6. З’ясуйте показники ґрунту.

теми рефератів
1. Фізичні властивості ґрунтів.
2. Шляхи поліпшення фізичної властивості ґрунтів в Україні.
3. Фізичні властивості ґрунтів у лісовій частині України.
4. Фізичні властивості ґрунтів у лісостеповій частині України.
5. Фізичні властивості ґрунтів у степовій частині України.

тестові завдання
1. Знайдіть неправильну відповідь. Фізичні властивості ґрун-

тів не включають:
а) питому масу ґрунту;
б) об’ємну масу ґрунту;
в) щільність;
г) водо- та вітростійкість;
д) пористість.

2. Питома маса ґрунту виражається:
а) через відношення маси твердої фази ґрунту до маси води того 

самого об’єму при 4°С і є безрозмірною величиною, залежною 
від хімічного та мінералізованого складу ґрунту;

б) як елемент висушеного ґрунту в одиницях об’єму, який змі-
нюється в широких межах;

в)  у відсотках від об’єму непорушного ґрунту за даними питомої 
об’ємної маси;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
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є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.

3. Об’ємна маса ґрунту виражається:
а) через відношення маси твердої фази ґрунту до маси води того 

самого об’єму при 4°С і є безрозмірною величиною, залежною 
від хімічного та мінералізованого складу ґрунту;

б) як елемент висушеного ґрунту в одиницях об’єму, який змі-
нюється в широких межах;

в) у відсотках від об’єму непорушного ґрунту за даними питомої 
об’ємної маси;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

4. Загальна пористість ґрунту виражається:
а) через відношення маси твердої фази ґрунту до маси води того 

самого об’єму при 4°С і є безрозмірною величиною, залежною 
від хімічного та мінералізованого складу ґрунту;

б) як елемент висушеного ґрунту в одиницях об’єму, який змі-
нюється в широких межах;

в)  у відсотках від об’єму непорушного ґрунту за даними питомної 
об’ємної маси;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

5. Фізико-механічні властивості ґрунтів включають:
а) твердість, зв’язаність та питомий опір ґрунту;
б) опір ґрунту стиску, розриву, зрушенню, роздавлюванню, крутін-

ню;
в) набрякання й усадку, пластичність ґрунту;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні.

Література [9; 18; 31; 33–35; 38; 54]



41

змістовий модуль VI.  Ґрунтово-екологічні режими.  
родючість ґрунтів

Тема 15.  біоенергетичний та водний режими ґрунтів
1. Космоенергетична підтримка ґрунтогенезу. 
2. Світловий режим ґрунту. Вплив агротехнологій на світловий 

режим ґрунту. Прилив на ґрунтогенез тепла й холоду. 
3. Тепловий режим ґрунту. Альбедо. Теплові меліорації.
4. Категорії, форми, види води в ґрунті. Ґрунтово-гідрологічні 

константи. 
5. Водні властивості ґрунтів. 
6. Джерела та способи пересування води в ґрунті.
7. Енергетика ґрунтової вологи. Водний баланс ґрунту.
8. Поверхневий стік та його регулювання. 
9. Водний режим ґрунтів. Регулювання рівня підґрунтових вод.

питання для самоконтролю
1. Як здійснюється космоенергетична підтримка ґрунтогенезу?
2. Що таке світловий режим ґрунту?
3. Покажіть вплив агротехнологій на світловий режим ґрунту. 
4. Визначте тепловий режим ґрунту.
5. Що таке теплові меліорації? 
6. Які види води в ґрунті ви знаєте?
7. Охарактеризуйте водні властивості ґрунтів. 
8. Опишіть водний баланс ґрунту. 
9. Як можна регулювати рівень підґрунтових вод? 

10. Що таке водний режим ґрунтів? 

теми рефератів
1. Ґрунтово-екологічні режими.
2. Біоенергетичний режим.
3. Тепловий режим ґрунту в лісостеповій частині Україні.
4. Тепловий режим ґрунту в гірській місцевості.
5. Джерела та способи пересування води в ґрунті.
6. Вода у ґрунті, водні властивості і водний режим ґрунтів.

тестові завдання
1. Космоенергетична підтримка ґрунтогенезу забезпечується 

променистою енергією Сонця. Усі процеси в ґрунті, починаючи з 
первинних стадій заселення мікроорганізмами геологічних порід і 
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подальшого їх вивітрювання, стають можливими лише завдяки 
енергії Сонця, яка включає такі види радіації:

а) прямий потік паралельних променів від Сонця формує пряму 
сонячну радіацію;

б) ослаблений розсіюванням потік радіації, що падає на ґрунт під 
різними кутами, дає розсіяну радіацію;

в) ослаблений процесами поглинання потік радіації, яка також па-
дає на ґрунт з різних боків, є так званим протиопроміненням;

г) правильні відповіді ”а“ і ”б“;
д) усі відповіді правильні.

2. Знайдіть неправильну відповідь. Радіація залежно від спек-
тра світлових хвиль не буває:

а) інфрачервоною;
б) ультрачервоною;
в) видимою;
г) ультрафіолетовою.

3. Знайдіть неправильну відповідь. Теплові властивості ґрун-
ту не включають:

а) теплоємність;
б) теплопровідність;
в) тепловипромінювальну здатність;
г) теплостійкість;
д) альбедо (теплопоглинальну здатність).

4. Теплоємність ґрунту визначається:
а) за кількістю тепла, яку потрібно затратити, щоб нагріти та охо-

лодити 1 г ґрунту на 1°С, вимірюючи її в кал/см3;
б) його здатністю проводити тепло, вимірюючи кількість тепла (у 

кал.), що проходить за 1°С через 1 см2, заввишки 1 см, тобто че-
рез 1 см3;

в) правильних відповідей немає.

5. Теплопровідність ґрунту визначається:
а) за кількістю тепла, яку потрібно затратити, щоб нагріти та 

охолодити 1 г ґрунту на 1°С, вимірюючи її в кал/см3;
б) його здатністю проводити тепло, вимірюючи кількість тепла (у 

кал), що проходить за 1°С через 1 см2, заввишки 1 см, тобто че-
рез 1 см3;

в) правильних відповідей немає.
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6. Знайдіть  неправильну  відповідь.  Тепловипромінювальна 
здатність означає втрати тепла ґрунтом через: 

а) випромінювання тепла з поверхні ґрунту в атмосферу;
б) контакт з ґрунтом холодного повітря;
в) охолодження ґрунту при випаровуванні ґрунтової вологи;
г) віддачу тепла більш нагрітих шарів прохолодніших;
д) тепловий режим ґрунту.

Література [11; 13; 31; 33–35; 37; 54; 55; 69]

Тема 16. Повітряний та поживний (трофність) режим  
ґрунтів

1. Вільне, адсорбоване, розчинене повітря. 
2. Дихання ґрунту. Мікрогази. 
3. Повітряний режим ґрунту.
4. Азотний режим ґрунту. Фосфатний режим. 
5. Килійний режим ґрунтів. 
6. Режим інших поживних елементів.

питання для самоконтролю
1. Що таке вільне, адсорбоване, розчинене повітря? 
2. Дайте визначення поняття “адсорбоване повітря”.
3. Розкрийте властивості розчинного повітря.
4. Яким чином проходить дихання ґрунту?
5. Визначте повітряний режим ґрунту. 
6. Розкрийте особливості фосфатного режиму ґрунту. 
7. Що таке килійний режим ґрунтів? 

теми рефератів
1. Повітря в ґрунті і повітряний режим ґрунтів.
2. Поживний режим (трофність) ґрунтів.
3. Азотний режим ґрунту.
4. Режим поживних елементів ґрунтів у лісовій частині України.
5. Режим поживних елементів ґрунтів у степовій частині України.
6. Режим поживних елементів ґрунтів у гірських районах.

тестові завдання

1. Повітря в ґрунті є:
а) невід’ємним його компонентом, зосередженим у паровому про-

сторі (шпарах) і представленим газовою сумішшю з різними до-
мішками; 



44

б) властивість, яка визначає поведінку ґрунтового повітря;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

2. Повітряний режим ґрунту визначається:
а) повітромісткістю і повітропроникністю, а також сукупністю 

всіх процесів надходження повітря до ґрунту, його пересування 
і газообміну між ґрунтом та атмосферою;

б) здатністю ґрунту пропускати через себе повітря;
в) об’ємом ґрунтових вод, які утримують повітря, при вологості 

ґрунту, що відповідає найменшій вологомісткість.

3. Повітромісткість ґрунту визначається:
а) повітромісткістю і повітропроникністю, а також сукупністю 

всіх процесів надходження повітря до ґрунту, його пересування 
і газообміну між ґрунтом та атмосферою;

б) здатністю ґрунту пропускати через себе повітря;
в) об’ємом ґрунтових вод, які утримують повітря, при вологості 

ґрунту, що відповідає найменшій вологомісткості.

4. Повітропроникність ґрунту визначається:
а) повітромісткістю і повітропроникністю, а також сукупністю 

всіх процесів надходження повітря до ґрунту, його пересування 
і газообміну між ґрунтом та атмосферою;

б) здатністю ґрунту пропускати через себе повітря;
в) об’ємом ґрунтових вод, які утримують повітря, при вологості 

ґрунту, що відповідає найменшій вологомісткості.

5. Знайдіть  неправильні  відповіді.  Поживний  режим  (троф-
ність ґрунту не включає):

а) азотний та фосфатний режими;
б) режим органічних речовин;
в) фосфатний та калійний режими;
г) режим кальцію і магнію;
д) режим води і повітря;
е) режими натрію, сірки та мікроелементів.

Література [7; 9; 14; 16–18; 29; 31; 33–35; 54; 75]



45

Тема 17.  біологічний режим ґрунтів. Ґрунтовий розчин  
та окисно-відновлювальні реакції

1. Особливості біологічного режиму ґрунтів. Біорозмаїття. Гриби. 
2. Бактерії. Зелені рослини. Водорості. 
3. Ферментативна активність ґрунтів.
4. Ґрунтовий розчин. Склад ґрунтового розчину. 
5. Концентрація ґрунтового розчину. Концентрація іонів. 
6. Закони термодинаміки. Потенціал хімічного елемента. 
7. Термодинамічні показники. Окисно -відновлювальні реакції. 
8. Окисно- відновлювальний потенціал. Окисно -відновлювальна 

ємність.

питання для самоконтролю
1. Розкрийте характерні особливості біологічного режиму ґрун-

тів.
2. Дайте визначення поняття “бактерії”.
3. Розкрийте сутність поняття “водорості”.
4. Покажіть вплив зелених рослин на формування ґрунтів.
5. Охарактеризуйте ферментативну активність ґрунтів.
6. Покажіть склад ґрунтового розчину.
7. Визначте рівень концентрації ґрунтового розчину. 
8. Назвіть основні закони термодинаміки. 
9. Висвітліть основні термодинамічні показники. 

10. Які ви знаєте окисно-відновлювальні реакції? 

теми рефератів
1. Біологічний режим ґрунтів.
2. Ґрунтовий розчин та окисно -відновлювальні реакції.
3. Концентрація ґрунтового розчину та іонів у лісовій частині Ук-

раїни. 
4. Концентрація ґрунтового розчину та іонів у лісостеповій час-

тині України. 
5. Концентрація ґрунтового розчину та іонів у степовій частині 

України. 

тестові завдання

1. біологічний режим ґрунтів включає: 
а) наявність рослин, тварин, грибів, бактерій, мікроскопічних не-

матодів, зелених рослин;
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б) засвоєння рослинами та мікроорганізмами в процесі жит-
тєдіяльності елементів живлення з ґрунту та повітря і переве-
дення їх в органічні сполуки свого тіла, в складі яких вони і за-
кріплюються ґрунтом;

в) механічне подрібнення та біологічну зміну ґрунтових порід у 
результаті життєдіяльності рослин і тварин.

2. біологічним вивітрюванням ґрунтів є:
а) наявність рослин, тварин, грибів, бактерій, мікроскопічних не-

матодів, зелених рослин;
б) засвоєння рослинами та мікроорганізмами в процесі жит-

тєдіяльності елементів живлення з ґрунту та повітря і переве-
дення їх в органічні сполуки свого тіла, в складі яких вони і за-
кріплюються ґрунтом;

в) механічне подрібнення та біологічна зміна ґрунтових порід у 
результаті життєдіяльності рослин і тварин.

3. біологічним поглинанням ґрунтів є:
а) наявність рослин, тварин, грибів, бактерій, мікроскопічних не-

матодів, зелених рослин;
б) засвоєння рослинами та мікроорганізмами в процесі жит-

тєдіяльності елементів живлення з ґрунту та повітря і переве-
дення їх в органічні сполуки свого тіла, в складі яких вони і за-
кріплюються ґрунтом;

в) механічне подрібнення та біологічна зміна ґрунтових порід у 
результаті життєдіяльності рослин і тварин.

4. Ґрунтовий розчин — це:
а) динамічно зрівноважений водний розчин органо-мінеральних 

речовин (у тому числі газів), сформований у реальних ланд-
шафтно-біокліматичних умовах під впливом зональних типів 
гідротермічного, водно-повітряного, поживного (трофічного) 
та інших ґрунтово-екологічних режимів;

б) поєднання у ґрунті води, мінеральних речовин, кисню, рослин-
них та тваринних елементів;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

5. До складу ґрунтового розчину входять:
а) хімічні, фізико-хімічні, біологічні (біохімічні) процеси;
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б) концентрація ґрунтового розчину, концентрація іонів, концент-
рація органічних та неорганічних речовин;

в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.

Література [4; 5; 11; 31; 33–35; 36; 43; 54; 59]

Тема 18.  Родючість ґрунтів
1. Сутність родючості ґрунтів. 
2. Фітоіндикація родючості й едафічна сітка (для лісових ґрун-

тів). 
3. Чинники ґрунтової родючості. Типізація чинників родючості. 
4. Потенційна родючість. 
5. Ефективна родючість. Повна родючість.

питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність родючості ґрунтів.
2. Основні риси родючості ґрунтів. 
3. Визначте основні чинники ґрунтової родючості.
4. Що таке потенційна родючість?
5. Розкрийте сутність поняття “ефективна родючість”. 
6. Що таке повна родючість?

теми рефератів
1. Родючість ґрунтів.
2. Рівні родючості ґрунтів.
3. Рівень родючості ґрунтів у лісовій частині України.
4. Рівень родючості ґрунтів у лісостеповій частині України.
5. Рівень родючості ґрунтів у степовій частині України.

тестові завдання
1. Родючість ґрунту — це:
а) здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у поживних ре-

човинах, воді, біотичному та фізико-хімічному середовищі;
б) сукупність речовинного складу та еколого-енергетичних ре-

жимів ґрунту, що забезпечує стабільне функціонування фітобіо-
ти як першооснови всіх життєпроявів у біосфері землі;

в) здатність безперервно і максимально забезпечувати рослини 
водночас водою та поживними речовинами у поєднанні з кос-
мічними чинниками;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
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д)  правильні відповіді “а” і “в”;
е) правильні відповіді “б” і “в”;
є) усі відповіді правильні.

2. Потенціальною родючістю ґрунтів є:
а) родючість, яка виникла в процесі ґрунтоутворення і залежить 

від запасів поживних речовин і природних режимів;
б) родючість, що створена завдяки агрозаходам при використанні 

ґрунту як засобу виробництва;
в) порівняльна вартісна оцінка врожаю, вирощеного на одиниці 

площі ґрунту.

3. Економічною родючістю ґрунтів є:
а) родючість, яка виникла в процесі ґрунтоутворення і залежить 

від запасів поживних речовин і природних режимів;
б) родючість, що створена завдяки агрозаходам при використанні 

ґрунту як засобу виробництва;
в) порівняльна вартісна оцінка врожаю, вирощеного на одиниці 

площі ґрунту.

4. Ефективною родючістю ґрунтів є:
а) родючість, яка виникла в процесі ґрунтоутворення і залежить 

від запасів поживних речовин і природних режимів;
б) родючість, що створена завдяки агрозаходам при використанні 

ґрунту як засобу виробництва;
в)  порівняльна вартісна оцінка врожаю, вирощеного на одиниці 

площі ґрунту.

5. За ґенезою чинників родючість розрізняють за такими ти-
пами:

а) натуральна (природна);
б) штучна (антропогенна);
в) природно-антропогенна;
г) ефективна;
д) потенційна;
е) економічна;
є) правильні відповіді “а”–“в”;
ж) правильні відповіді “г”–“е”;
з) усі відповіді правильні.
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