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1. Опис навчальної практики 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань  
20 – Аграрні науки та 

продовольство 
 

Практична підготовка 

Модулів – 1 

Спеціальність 
201 «Агрономія» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 2-й - 

 Семестр 

Загальна кількість  
годин − 60 

4-й - 
Практична робота 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 20 
самостійна робота 
студента − 10 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

50 год. - 
Самостійна робота 

Опис ґрунтових 
профілів -10 

год. 
- 

 
Вид контролю: 

залік 
 

 
2. Мета та завдання навчальної практики 

Мета практики: навчити студентів аналізувати характер впливу природних умов певної 
місцевості на процеси ґрунтогенезу, закріпити теоретичні знання з генезису ґрунтів, 
оволодіти методиками польових ґрунтових обстежень, засвоїти порядок складання карти 
ґрунтів господарства, ознайомити з геологічною будовою обстежуваного району 
(господарства). Реальне пізнання студентами ґрунту як особливого тіла природи, складового 
компонента біосфери, основного і незамінного засобу виробництва у сільському 
господарстві, навчити студентів аналізувати характер впливу природних умов певної 
місцевості на процеси ґрунтогенезу, закріпити теоретичні знання з генезису ґрунтів. Це 
пізнання повинно сприйматись у ракурсі останніх наукових досягнень і екологічних знань 
про ґрунтовий покрив;  вивчити методи практичного польового і камерального дослідження 
геологічних об’єктів і ґрунтів Житомирського району та вміти аналізувати отримані 
матеріали; набути практичні навички у виборі місця, способу закладки та опису ґрунтових 
розрізів; навчитися проводити опис і діагностику ґрунтів за морфологічними ознаками, вести 
польовий журнал; ознайомитися з основними закономірностями формування ґрунтів в 
умовах Полісся та Лісостепу, визначити ступінь антропогенного впливу на трансформацію 
ґрунтів; навчитися відбирати ґрунтові моноліти та зразки ґрунту для аналізу в лабораторних 
умовах. Вивчити сучасний стан ґрунтів Житомирської області.  

Завданням навчальної практики є:  
1. Вивчення факторів ґрунтоутворення досліджуваної території та їх вплив на 

формування і розвиток ґрунтів.  
2. Ознайомлення з природними ландшафтами поліської зони (змішані ліси, болотні 

масиви, борові тераси, заплави рік, моренно-зандрові рівнини) і лісостепової зони (болотно-
лучні, лісо-лучні, лучні, степові) та проведення їх геоботанічного і ґрунтового дослідження.  

3. Дослідження закономірностей залягання ґрунтів на різних елементах рельєфу, з 
визначенням довжини, крутості схилу та його експозиції. Ознайомитись з основами методу 
маршрутного дослідження ґрунтів. 



4. Практичне освоєння морфолого-генетичного аналізу ґрунтів за польових умов:  
засвоїти правила вибору місця і техніку копання розрізів; навчитись проводити 
морфологічний опис ґрунту і відбирати ґрунтові зразки та моноліти.  

5. Проведення дослідження видового та кількісного складу мезофауни в ґрунтах 
природних та культурних ландшафтів.  

6. Вивчення основних ґрунтових екологічних факторів (температура, вологість, вміст 
повітря, окисно-відновні процеси) в агроценозах і характеристика їх впливу на ріст і 
розвиток культурних рослин.  

7. Виявлення причин розвитку ерозійних процесів, заболочування, переущільнення 
та нераціонального використання досліджуваних ґрунтів.  

8. Ознайомлення з агротехнічними, лісомеліоративними та гідротехнічними 
заходами регулювання поверхневого стоку та водного режиму ґрунтів (вали-тераси, 
лісосмуги, лоткишвидкотоки, осушувальні системи).  

9. Агроекологічне оцінювання досліджуваних ґрунтів за параметрами сучасних 
моделей родючості і бонітування та розроблення заходів раціонального використання 
ґрунтів за умов сучасного землеробства.  

На основі знань, набутих під час проходження навчальної практики, студент повинен  
знати: 
• методику і техніку морфологічних аналізів ґрунту в польових умовах, уміти їх 

діагностувати та пов’язувати особливості природних факторів ґрунтоутворення з характером 
ґрунтового покриву;   

• агрогенетичні характеристики ґрунтів, що формуються за різними процесами 
ґрунтоутворення; 

• будову, склад і властивості найбільш розповсюджених типів ґрунтів України;  
• агрономічне та екологічне значення, якісну та кількісну оцінку складу та 

властивостей ґрунтів;  
• агрономічні властивості ґрунтів України, розуміти особливості протікання 

ґрунтових процесів і формування ґрунтових режимів;  
• поняття про родючість, фактори регулювання родючості ґрунтів в умовах 

сільськогосподарського виробництва, теоретичні основи збереження та підвищення 
родючості ґрунтів;  

уміти: 
• вибирати місця для розташування ґрунтових розрізів, способи їх закладання, а 

також використовувати для вивчення ґрунтів природних відслонень та штучних виробок; 
• проводити польовий опис факторів ґрунтоутворення, повний польовий 

морфологічний опис ґрунтових розрізів; 
• документувати результати польових спостережень опису ґрунтових розрізів, запис 

у щоденниках, схематичні рисунки;  
• проводити порівняльно-географічний аналіз особливостей ґрунтів та умов 

ґрунтоутворення, як засобів виявлення взаємозв’язків між ґрунтами та іншими 
компонентами ландшафту: ґрунтоутворюючими породами, макро- та мікрорельєфом, 
умовами зволоження, характером рослинності; 

• проводити камеральну обробку польових матеріалів, узагальнення польових 
записів, складання систематичного списку ґрунтів та легенди ґрунтової карти, склад 
ґрунтових профілів, звітів з польової практики; 

 
Набути навички: 
• практичного дослідження ґрунтів, оволодіння знаннями про основні 

ґрунтоутворюючі породи, та значення впливу ґрунтоутворюючих порід на формування і 
утворення ґрунтів, причини вивітрювання гірських порід, гранулометричний склад 
ґрунтоутворюючих порід і ґрунтів; 



• застосування комплексного підходу при ґрунтових дослідженнях території та 
розробці системи природоохоронних заходів та заходів із оптимізації природокористування; 

 
Цілі курсу та компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, 
що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
СК 01. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 

(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин). 

СК 08. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та 
використання як теоретичних, так і практичних методів. 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ: кафедра ґрунтознавства та землеробства 

Житомирського національного агроекологічного університету, дослідне поле університету, 
ботанічний сад університету, околиці м. Житомир.  

 
3. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 06 Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 
необхідному для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 

РН 14 Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 

 
4. Програма навчальної практики 

Модуль 1. Навчальна практика з ґрунтознавства з основами геології  
Змістовний модуль 1. Ознайомлення з геологічною будовою і рельєфом місцевості 
Тема 1. Сучасні геологічні процеси та форми рельєфу, їх сутність; ерозія, 

заболочення, яри, зсуви, балки. Дія цих процесів та форми рельєфу на екологічний стан 
території 

Тема 2. Генетичні типи четвертинних відкладів 
Тема 3. Вивчення в польових умовах методів обстеження ґрунтів (підбір місця для 

ґрунтових розрізів, топографічна прив’язка розрізу, опис морфологічних ознак ґрунтового 
профілю, відбір зразків, монолітів тощо). 

Змістовний модуль 2. Генетико-морфологічний опис ґрунтів Полісся. 
Тема 4. Ознайомлення з ландшафтами зони, ерозійними процесами, формами 

рельєфу. 
Тема 5. Вивчення основних типів та підтипів дерново-підзолистих, дернових та 

болотних ґрунтів шляхом закладки ґрунтових розрізів, відбору зразків на хімічний аналіз та 
монолітів, опису морфологічних ознак ґрунтів. 

Змістовний модуль 3. Генетико-морфологічний опис ґрунтів Лісостепу. 
Тема 6. Ознайомлення з ландшафтами зони, ерозійними процесами, формами 

рельєфу. 
Тема 7. Вивчення основних типів та підтипів дерново-підзолистих, дернових та 

болотних ґрунтів шляхом закладки ґрунтових розрізів, відбору зразків на хімічний аналіз та 
монолітів, опису морфологічних ознак ґрунтів. 



 
Програма практики включає три періоди:  
підготовчий,  
польовий, 
камеральний. 
Перед початком навчальної практики студенти отримують необхідні свідчення про 

природні умови та ґрунти певної території із вступної лекції керівника та огляду 
демонстраційних матеріалів, які є: карти – ґрунтова, геоморфологічна, 
сільськогосподарських угідь, примірники ґрунтів та ґрунтоутворюючих порід. 

Перед початком польових робіт проводиться інструктаж з техніки безпеки. 
 

5. Підготовчий період 
Він підводиться для ознайомлення з природними умовами і ґрунтами району 

досліджень за літературними джерелами, виготовлення топографічної основи цієї місцевості, 
підготовки необхідного спорядження. 

1. До виходу в поле студенти вивчають за літературою фактори ґрунтоутворення тієї 
місцевості, де розташований навчальний заклад, знайомляться з картою ґрунтів, повторюють 
морфологічні ознаки основних ґрунтів району досліджень. 

2. Заготовлюють копії фрагментів топографічних основ запланованих для 
дослідження територій. 

3. Отримують бланки „описи ґрунтового розрізу”. 
4. Одержують на кафедрі такі інструменти і матеріали: лопати, ґрунтовий ніж, 

сантиметр, флакон з 10%-ю HCl, бюкси, молоток, пакети для зразків. 
 

6. Польовий період 
Цей етап практики включає додаткове вивчення природних умов досліджуваної 

території, морфологічний опис ґрунтів, визначення певних водно-фізичних властивостей, 
нанесення контурів ґрунтів на план та відбір ґрунтових зразків. 

 
6.1. Розміщення і техніка закладання ґрунтових розрізів 

Основу польових досліджень складає вивчення морфологічних ознак ґрунту. Для 
цього необхідні ґрунтові розрізи. Їх закладають на типових для навколишньої місцевості 
ділянках. Уникають місць, де ґрунтовий покрив може бути порушений (поблизу доріг, 
лісових просік, лісосмуг, господарських будівель, скирт, ям та ін.). На рівній ділянці розріз 
закладають посередині її, а на схилі – в середній його частині, а у верхній і нижній частинах 
– напіврозрізи. Розріз являє собою яму прямокутної форми, шириною близько 80 см, 
глибиною – до материнської породи. Довжина ями залежить від її глибини. Три стінки 
розрізу роблять прямовисними, а четверту копають у вигляді східців. Протилежна від 
східців, лицева стінка є робочою, отже вона має найкраще освітлюватись. Для цього розріз 
відповідно орієнтують на місцевості. 

При копанні ями верхні, більш гумусова ні шари ґрунту, викидаються на один бік, а 
нижні – на інший. Поверхня робочої стінки не засипається і не затоптується. Після 
закінчення всіх робіт у розрізі ґрунтові маси укладають на свої початкові місця. 

 
6.2. Опис ґрунтового розрізу 

Спочатку зазначають місцезнаходження розрізу (господарство, відділення, сівозміну, 
поле). Потім, у загальних рисах, описують фактори ґрунтоутворення навколишньої 
місцевості. Починають з визначення типу рельєфу та його елемента, на якому знаходиться 
розріз. Для схилів важливо вказати їх крутизну. Відмічають наявні форми мікрорельєфу та 
деякі інші екзогенні процеси. 

Характеристика рослинності включає назву рослинної асоціації та її видовий склад, а 
також відмічають наявні в ній вільні карбонати і легкорозчинні солі. 



Глибину залягання карбонатів (за реакцією з HCL) відзначають окремим рядком. 
Указують рівень залягання підґрунтових вод, а при заболочуванні – їх якість. 

Коротка характеристика факторів ґрунтоутворення дозволяє з’ясувати особливості 
генезису і властивостей ґрунту. Вивчення його морфологічних ознак починається з 
препарування лицевої стінки розрізу. На ній виділяються межі грунтово-генетичних 
горизонтів. Горизонт має відповідну назву і умовне буквене позначення (символ). В Україні 
для індексування використовують прописні перші букви від латинських чи українських назв 
горизонтів. Другорядні ознаки позначаються рядовими буквами. 

Перехід одного горизонту в інший може бути плавним, поступовим, тобто певний шар 
у профілі ґрунту одночасно має ознаки і верхнього, і нижнього горизонтів. У таких випадках 
виділяють перехідні горизонти, наприклад: елювіально-ілювіальний (ЕІ), гумусово-
ілювіальний (НІ), або ж верхній (НР) та нижній (РН) перехідні горизонти. Ознаки менш 
виразні в перехідних горизонтах позначаються меншою буквою (Не, Нр, Рh і т.д.). Символ у 
дужках (Р(h)) свідчить про маловиразні ознаки. 

Поряд з основними символами часто застосовуються додаткові. Вони пишуться 
малими буквами справа внизу біля основного (Рк). Частіше всього вони позначають 
наявність в горизонті карбонатів (к), легкорозчинних солей (s), оглеєння (gl). 

Зовні ґрунти різняться між собою не лише за своєю будовою, а й за цілим рядом 
ознак. До головних зовнішніх, або морфологічних ознак належать: будова профілю, 
потужність, колір, механічний склад, структура, складання, новоутворення і включення, 
характер переходу від одного до іншого генетичного горизонту. 

Потужність (товщина) горизонту позначається двома цифрами, з яких перша 
показує верхню, а друга – нижню межу горизонту. Наприклад: Н 0-42, Нрк 42-83. 

Кожен горизонт описується за зовнішніми ознаками в загальноприйнятому порядку, 
аналогічно засвоєному при вивчені монолітів у лабораторії. 

В польових умовах є можливість описати ґрунт дещо повільніше. Відмічається 
ступінь зволоження ґрунту, який впливає на його колір. Гранулометричний склад 
визначається мокрим польовим методом. Точніше можна тут визначити і структур та 
складання ґрунту, форми прояву та межі поширення карбонатів і оглеєння. Замальовування 
профілю моноліту в полі, як правило, замінюють мазками ґрунту на папері. 

 
Приклад опису одного з ґрунтів 
Но 0-2 – слабо розкладена лісова підстилка; 
НЕ 2-23 – гумусово-елювіальний, свіжий, світло-сірий, супіщаний, майже 

безструктурний, помітні білясті плями SiO2, густо пронизаний корінням дерев, перехід 
виразний. 

Е 23-44 – елювіальний, свіжий, жовтувато-білястий, піщаний, безструктурний, 
розсипчастий, піщинки майже білясті, бо не містять плівок оксидів заліза, корені ще густі, 
перехід виразний. 

І 44-80 – ілювіальний, свіжий, дещо вологіший верхніх, смугастий (жовті смуги 
чергуються з бурими, шириною 10-15 см), останні розсипаються на неміцні грудочкуваті 
агрегати, загалом складений пухко, оксиди заліза вмиті смугами – орт зандрами, корені 
рідко, перехід поступовий. 

Рі 80-110 – слабоілювійована порода, яка має перехідні ознаки від попереднього до 
наступного горизонту. 

Рg l10-150 – порода жовті, піщані водно-льодовикові відклади. 
Розріз описується для визначення назви ґрунту за всіма таксономічними одиницями 

відповідно до прийнятої класифікації, яка викладена в підручнику. Вона уточнюється після 
проведення лабораторних аналізів. 

 
6.3. Складання схематичної польової ґрунтової карти. 

Після вивчення всіх гуртових відмін досліджуваної території, студенти вивчають 
техніку встановлення на місцевості меж поширення окремих ґрунтів та нанесення їх контурів 



на топографічну основу. Вони знайомляться з методикою формування польової гуртової 
карти. 

 
7. Камеральний період 

В останній день практики студенти приводять у порядок та доповнюють індивідуальні 
польові щоденники і знайомляться з пояснювальною запискою до ґрунтової карти 
(ґрунтовим нарисом) конкретного господарства. 

Форма контролю: реферат. 
1. Дати загальну характеристику (фізико-географічну) району проведення польової 

практики: геологічна будова, рельєф, особливості клімату, рослинно-грунтовий покрив, 
густоту річкової мережі району. 

2. Характеристика ґрунтів району проведення практики: 
а) зональних типів ґрунтів; 
б) азональних типів ґрунтів; 
в) інтразональних типів ґрунтів. 
3. Характеристика найбільш поширених ґрунтів на території практики. 
4. Визначити біомасу на території проведення польової практики. 
5. Визначити основні типи меж між горизонтами (за профілем). 
 

Вимоги до звіту: 
Звіт має включати такі складові частини: 
титульний аркуш; 
зміст; 
вступ; 
розділ 1. Фізико-географічна характеристика району дослідження, умови 

ґрунтоутворення; 
розділ 2. Ґрунти району досліджень; 
розділ 3. Господарче використання ґрунтів, заходи з охорони та покращення 

родючості ґрунтів; 
висновки та рекомендації; 
список використаних джерел. 



8. Критерії оцінювання. 
Навчальна практика, яка входить до складу навчальної дисципліни «Ґрунтознавство 

з основами геології», оцінюється за 100-балною шкалою. 
 

СТРУКТУРА  ЗАЛІКОВОГО  КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ДИСЦИПЛІНИ  
“ГРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ” 

N  теми і короткий зміст К-сть 
год. 

К-сть 
балів 

1. Ознайомлення з геологічною будовою і рельєфом місцевості: 
1. сучасні геологічні процеси та форми рельєфу, їх сутність; ерозія, 
заболочення, яри, зсуви, балки. Дія цих процесів та форми рельєфу на 
екологічний стан території; 
2. генетичні типи четвертинних відкладів; 
3. вивчення в польових умовах методів обстеження ґрунтів (підбір місця 
для ґрунтових розрізів, топографічна прив’язка розрізу, опис 
морфологічних ознак ґрунтового профілю, відбір зразків, монолітів тощо). 

10 12 

2. Ґрунти Полісся: 
1. ознайомлення з ландшафтами зони, ерозійними процесами, формами 
рельєфу  
2. вивчення основних типів та підтипів дерново-підзолистих, дернових та 
болотних ґрунтів шляхом закладки ґрунтових розрізів, відбору зразків на 
хімічний аналіз та монолітів, опису морфологічних ознак ґрунтів. 
3. відбір зразків ґрунту з генетичних горизонтів, взяття монолітів 

20 22 

3. Ґрунти Лісостепу. 

1. ознайомлення з ландшафтами зони, ерозійними процесами, формами 
рельєфу; 
2.  опис морфологічних ознак профілю ясно-сірих, темно-сірих 
опідзолених ґрунтів та чорноземів опідзолених, чорноземів вилугуваних 
та типових; 
3. відбір зразків ґрунту з генетичних горизонтів, взяття монолітів. 

20 22 

4. Написання та захист звіту 10 44 

Всього 60 100 

 
9. Підведення підсумків практики. 
Для звітування студент готує звіт з усіма записами практичних занять, виконаними 

завданнями і самостійною роботою. Загальна кількість балів обраховується так: 
Шкала оцінки роботи студентів на протязі навчального періоду в балах (денна форма 

навчання) 
Навчальна практика 

Присутність 
Опис морфологічних ознак профілю ґрунтів, що 

вивчаються; відбір зразків ґрунту з генетичних горизонтів, 
взяття монолітів. 

Оформлення, представлення та захист звіту  
Всього           

Представлення звіту із запізненням     

 
5 
9 
 
 

44 
100 
15 
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