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Викладачі:
Медведєв Віталій Володимирович - д.б.н, 
професор, академік НААН 
Контакти: e-mail: vvmedvedev@ukr.net 
Бібліометричні профілі та сторінки:
http://www.issar.coin.ua/uk/laboratoriva-geoekofizvkv-gmntiv

Цапко Юрій Леонідович, д.б.н., с.н.с.
Контакти: тел. 067-307-11-50, e-mail: tsapkoul@i.ua 
Бібліометричні профілі та сторінки:
http://www.issar.com.ua/uk/laboratoriva-rodvuchosti-gidromorfnvh-i-kvslvh-gruntiv

Скрильник Євген Володимирович, д.с.-г.н., С.Н.С.,

Контакти: тел. 067-755-51-82, e-mail: orgminlab@gmail.com 
Бібліометричні профілі та сторінки:
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Соловей Вадим Борисович - к.с.-г.н., с.н.с.,
Контакти: 066-780-84-34, e-mail: gruntpokrov@ukr.net 
Бібліометричні профілі та сторінки: 
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Солоха Максим Олександрович -  к. геогр. н., с.н.с.
Контакти: 067-953-19-44, e-mail: solomax@ukr.net 
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1. Анотація дисципліни
Дисципліна «Сучасні напрями, методи та інструментарій грунтово- 

біологічних досліджень» є обов’язковою дисципліною циклу дисциплін 
професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 091 Біологія.

2. Мета дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні напрями, методи та 

інструментарій ґрунтово-біологічних досліджень» є ознайомлення з новими та 
перспективними напрямами досліджень у ґрунтознавстві та суміжних науках, 
більш глибоке осмислення власних результатів в контексті загальної 
ґрунтознавчої проблематики.

mailto:vvmedvedev@ukr.net
http://www.issar.coin.ua/uk/laboratoriva-geoekofizvkv-gmntiv
mailto:tsapkoul@i.ua
http://www.issar.com.ua/uk/laboratoriva-rodvuchosti-gidromorfnvh-i-kvslvh-gruntiv
mailto:orgminlab@gmail.com
http://www.issar.com.ua/uk/laboratoriva-organichnvh-dobryv-i-gumusu
mailto:gruntpokrov@ukr.net
http://www.issar.com.ua/uk/viddil-gmntovyh-resursiv
mailto:solomax@ukr.net
http://www.issar.com.ua/uk/laboratoriva-instrumentalnvh-metodiv-doslidzhen-


3. Завдання дисципліни
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні напрями, методи та 

інструментарій ґрунтово-біологічних досліджень» є висвітлення новітніх 
теоретичних розробок за різними напрямами сучасного ґрунтознавства, 
основними методами ґрунтово-біологічних досліджень (наземними, 
дистанційними), просторово-функціональної організації ґрунту; набуття 
компетентностей щодо комплексності у проведенні досліджень у галузі біології, 
здатності до ретроспективного аналізу наукового доробку, критичного аналізу 
різних інформаційних джерел, у виявленні, постановці та вирішенні наукових 
задач та проблем у галузі біології за спеціалізацією ґрунтознавство.

4. Результати навчання
Вивчення дисципліни забезпечує набуття таких програмних 

компетентностей та результатів навчання:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі 

аргументів та перевірених фактів для проведення наукових досліджень.
ЗК 03. Здатність критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, 

шукати власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз 
власних матеріалів.

ЗК 04. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично 
спрямовані ідеї, приймати обґрунтовані рішення, проводити комплексні 
дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і 
комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового 
світогляду.

ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел, використання її для прийняття управлінських рішень.

ЗК 06. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, 
ініціювати організацію досліджень в галузі науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких 
робіт.

ЗК 07. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, 
міжнародній тощо).

ЗК 08. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
ЗК 09 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК10 Здатність вирішувати ситуаційні завдання щодо розв’язання 

наукових, організаційних та практичних завдань, співпрацювати у команді.



Фахові компетентності (ФК):
ФК 01. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі 

гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання досліджень на підставі 
глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики.

ФК 02. Здатність до комплексності у проведенні досліджень в біології. 
Глибокі знання, розуміння наукових принципів, сучасних методів наукових 
досліджень та інструментарію в біології.

ФК 03. Здатність до усної і письмової презентації результатів власного 
наукового дослідження українською та іноземною мовою з використанням 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ФК 04. Здатність до планування експерименту в біології та грунтознавстві, 
вміння розробляти систему експериментальних досліджень для практичного 
підтвердження теоретичних допущень та здатність здійснювати власні 
комплексні оригінальні дослідження.

ФК 05. Здатність до адаптованого вибору конкретних методів і 
модифікацій досліджень, раціональної методики польових і лабораторних 
досліджень та оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих 
результатів.

ФК 06. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази 
даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у 
науковій та науково-педагогічній діяльності.

ФК 07. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
результати проведених експериментів і досліджень; оцінювати їх достовірність 
та формулювати науково обґрунтовані висновки на основі одержаних 
результатів досліджень.

ФК 08 Здатність виконувати оригінальні дослідження, які створюють нові 
знання в біології, що можуть бути визнані на національному та міжнародному 
рівнях та опубліковані у провідних наукових виданнях зі спеціальності.

ФК 15 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
інноваційні проекти в біології та дотичні до неї міждисциплінарні проекти

Програмні результати навчання (РН):
РН 01. Мати концептуальні та методологічні знання з біології та на межі 

предметних галузей - агрономії, екології та географії, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення теоретичних і прикладних досліджень на 
рівні світових досягнень з ґрунтознавства, отримання нових знань та/або 
здійснення інновацій.



РН 02. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, 
теоретичні та прикладні проблеми біології державною та іноземною мовами, 
кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 
наукових виданнях.

РН 03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 
обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати аналізу джерел 
літератури, експериментальних досліджень (польових та лабораторних 
дослідів, спостережень, експериментів) і математичного та/або комп’ютерного 
моделювання.

РН 04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 
комп’ютерні моделі процесів (грунтових, грунтово-біологічних, грунтово- 
геохімічних, грунтово-деградаційних) і систем, ефективно використовувати їх 
для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у біології 
та дотичних міждисциплінарних напрямах (агрономії, біогеохімії, екології, 
географії).

РН 05. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 
дослідження з біології та дотичних міждисциплінарних напрямів (агрономії, 
біогеохімії, екології, географії) з використанням сучасного інструментарію, 
критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 
дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 
проблеми.

РН 06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення 
та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого 
обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні 
системи, зокрема геоінформаційні системи -  для аналізу та представлення 
просторової інформації.

РН 07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які 
дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати важливі теоретичні та практичні проблеми 
біології з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 
економічних, екологічних та правових аспектів.

РН 08. Глибоко розуміти загальні принципи та методи біологічних наук, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 
дослідженнях у сфері біології та у викладацькій практиці.

РН 09. Критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати 
власні шляхи вирішення наукових проблем та прикладних завдань, здійснювати 
критичний аналіз власних матеріалів, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних наукових досліджень.



РН 11. Публічно представляти та захищати результати власних наукових 
досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, 
використовувати сучасні засоби для візуальної презентації результатів 
дослідження, в тому числі в глобальних інформаційних мережах.

В результаті вивчення теоретичного курсу та виконання практичних і 
лабораторних завдань за обраною тематикою аспірант повинен знати: 
теоретичні, методологічні основи ґрунтознавства, сучасні методи досліджень, 
інструментарій, фахову термінологію, нормативне-методичне забезпечення; 
сучасний стан і тенденції розвитку світового і вітчизняного ґрунтознавства; 
сучасні напрями розвитку світового та вітчизняного ґрунтознавства; методи 
дослідження просторово-функціональної організації ґрунту; методи наземних та 
дистанційних методів дослідження ґрунтів.

вміти: здійснювати ретроспективний аналіз наукового доробку в 
біологічних дослідженнях (ґрунтознавстві); проводити критичний аналіз різних 
інформаційних джерел, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у 
біології та суміжних галузях знань; проводити критичний аналіз інформаційних 
джерел, наукових і прикладних матеріалів з ґрунтознавства; брати участь у 
критичному діалозі та зацікавити результатами дослідження фахівців з біології; 
критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи 
вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз власних матеріалів; 
створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути 
визнана на національному та міжнародному рівнях; брати участь у наукових 
дискусіях, відстоювати свою власну позицію за напрямом досліджень; 
формувати пропозиції до наукових проектів, здійснювати їх обґрунтування, 
розробляти та реалізовувати наукові проекти та програми біологічного 
спрямування в галузі ґрунтознавства; генерувати власні ідеї та приймати 
обґрунтовані рішення.

5. Опис дисципліни
Кількість кредитів ЄКТС -  4 
загальний обсяг дисципліни -  120 год. 
кількість аудиторних занять: лекцій -  20 год. 
практичних занять -  ЗО год. 
лабораторних занять -  0 год. 
самостійна робота -  70 год.



6. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем / 

викладач
Кількість годин

денна / заочна форма
усього у тому числі

л п лаб інд. с. р.

Змістовий модуль 1. Основні методи ґрунтово-біологічних досліджень. 
Біосферні та біоценотичні функції ґрунтового покриву

Тема 1. Земельно-ресурсний потенціал 
України (Цапко Ю.Л.)

9 2 2 - - 5

Тема 2. Біосферні функції ґрунтового 
покриву (Цапко Ю.Л.)

9 2 2 - - 5

Тема 3 Основні методи ґрунтово- 
біологічних досліджень (Цапко Ю.Л.)

16 2 4 ~ “ 10

Разом за змістовим модулем 1 34 6 8 20
Змістовий модуль 2. Дослідження просторово-функціональної

організації ґрунту
Тема 4 Моніторинг ґрунтів 
(Медведєв В.В.)

2 2 ~ ” “ -

Тема 5. Гумус і біосфера. Біологічна 
активність гумусових речовин 
(Скрильник Є.В.)

9 2 2 5

Тема 6. Методичні підходи і методи 
вивчення органічної речовини ґрунту 
(Скрильник Є.В.)

9 2 2 5

Тема 7. Методи структурної 
діагностики гумусових речовин 
(Скрильник Є.В.)

9 2 2 5

Разом за змістовим модулем 2 29 8 6 - - 15
Змістовий модуль 3. Методи дистанційного зондування в ґрунтово- 

біологічних дослідженнях. Інтеграція наземних та дистанційних
методів дослідження ґрунтів

Тема 8. Методи ДЗ як оперативний 
інструментарій в дослідженнях 
ґрунтового покриву (Солоха М.О.)

ЗО 2 8 20

Тема 9. Сучасні напрями розвитку 
генетичного ґрунтознавства 
(Соловей В.Б.)

14 2 4 8



Тема 10. Грунтово-екологічні ресурси 
України (Соловей В.Б.)

13 2 4 - - 7

Разом за змістовим модулем 3 57 6 16 - - 35
Усього годин 120 20 ЗО - - 70

7. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми, викладач Кількість
годин

1 До теми № 1 :Кислотна та лужна деградація грунтів 
(Цапко Ю.Л.)

2

2 До теми № 2:Оптимізація показників ґрунтової родючості 
при створенні просторової неоднорідності в кислих ґрунтах 
(Цапко Ю.Л.)

2

3 До теми № 3: Методи нівелювання надходження 
радіонуклідів до сільськогосподарської продукції 
(Цапко Ю.Л.)

2

4 До теми № 3: Аналіз стану і розробка заходів з охорони та 
раціонального використання заплавних земель.
(Цапко Ю.Л.)

2

5 До теми № 5:Методи визначення загального вуглецю в 
грунті (Скрильник Є.В.)

2

6 До теми № 6:Показники гумусового стану грунту та 
методики їх визначення (Скрильник Є.В.)

2

7 До теми № 7:Визначення групового і фракційного складу 
гумусу та інтерпретація отриманих даних 
(Скрильник Є.В.)

2

8 До теми № #:Ґрунт як об’єкт дистанційного зондування 
Землі (Солоха М.О.)

2

9 До теми № Прикладні аспекти використання методів ДЗ 
в процесі дослідження ґрунтів (Солоха М.О.)

2

10 До теми № 8\Створення багатошарової інформації в ГІС. 
Побудова цифрових моделей рельєфу на основі 
супутникових та топографічних даних (Солоха М.О.)

2

11 До теми № Складання карт ґрунтів на основі даних ДЗ та 
побудова супутніх картограм вмісту ґрунтових показників. 
(Солоха М.О.)

2

12 До теми № 9:Морфолого-генетичний профіль ґрунту 
(Соловей В.Б.)

2



13 До теми № 9:Символіка генетичних горизонтів ґрунту 
(Соловей В.Б.)

2

14 До теми № 70:Правила і порядок дослідження ґрунтів у 
польових умовах (Соловей В.Б.)

2

15 До теми№ /0:Ґрунтові ресурси України, актуальні питання 
ґрунтових обстежень 
(Соловей В.Б.)

2

8. Самостійна робота
Назви завдань для самостійного опрацювання Кількість

годин
Змістовий модуль 1. Основні методи ґрунтово- 

біологічних досліджень. Біосферні та біоценотичні функції
ґрунтового покриву

20

1. Опрацювати наукову літературу щодо основних природних та 
антропогенних чинників, які обумовлюють кислотну та 
лужну деградацію ґрунту

5

2. Опрацювати напрямок змін у верхньому гумусово- 
акумулятивному шарі ґрунту за умов оптимізації показників 
ґрунтової родючості при створенні просторової 
неоднорідності у кислих ґрунтах

5

3. Узагальнити існуючі методи нівелювання надходження 
радіонуклідів до рослин та акцентувати увагу на існуючих 
нормативах безпеки рослинницької продукції

5

4. Опрацювати методологію аналізу агроекологічного стану 
ґрунтів заплавних ландшафтів з акцентом на існуючі заходи 
щодо їх раціонального використання

5

Змістовий модуль 2. Дослідження просторово 
функціональної організації ґрунту

15

5. Процеси гуміфікації у грунті 5
6. Препаративне виділення гумусових речовин 5
7. Аналіз електронних спектрів поглинання гумусових речовин 5

Змістовий модуль 3. Методи дистанційного зондування в 
ґрунтово-біологічних дослідженнях. Інтеграція наземних та 

дистанційних методів дослідження грунтів

35

8. Системи глобального позиціонування. Геоінформаційні 
системи. Первинна обробка супутникових даних

5



9. Методи цифрової обробки і дешифрування даних ДЗ. 
Геостатистичні методи. Географічна прив’язка 
геопросторових даних

5

10. Розрахунок коефіцієнту горизонтального розчленування 5
території. Кластеризація цифрового космічного зображення

11. Побудова гіпотетичних ґрунтових карт за супутниковими 5
даними. Створення остаточних карт ґрунтів в ГІС за даними 
ДЗ, польовими та аналітичними даними

12. Історія розвитку генетичного ґрунтознавства 5
13. Морфологічні ознаки генетичних горизонтів ґрунту 3
14. Органоліптичний метод визначення гранулометричного 3

складу ґрунтів
15. Площі основних типів і підтипів ґрунтів України 4

Всього 70

9. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесні, наочні 

та практичні методи навчання у формі лекцій, практичних занять, самостійної 
роботи.

10. Методи контролю

Поточний (тематичний) контроль -  це контроль під час аудиторних занять 
з метою перевірки рівня готовності здобувачів до лабораторних, практичних 
занять, забезпечення зворотного зв’язку та мотивації здобувачів у процесі начання 
(усне опитування).

Модульний контроль -  це контроль по закінченні вивчення змістовного 
модулю. Проводиться в усній формі (опитування за результатами 
опрацьованого матеріалу).

Підсумковий контроль - здійснюється в кінці вивчення курсу шляхом 
проведення екзамену.

11. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума

Змістовий модуль (ЗМ), у % балів
ЗМ 1,20% ЗМ 2, ЗО % ЗМ 3, 20 %

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ТЮ зо 100
6 6 8 7 7 8 8 6 6 8

ТІ, Т2 ... ТЮ -  теми змістових модулів.



Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСТ8 Оцінка за національною шкалою

90-100 А відмінно
82-89 В

добре75-81 С
64-74 Б

задовільно60-63 Е

35-59 ЖХ
незадовільно з можливістю повторного 
складання

1-34 Е
незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

Оцінка «відмінно» - 90-100 балів - виставляється аспіранту, який при 
відповіді на запитання показав всебічні, систематизовані, глибокі знання 
програмного матеріалу, правильно та повністю виконав поставлене завдання, 
уміє грамотно інтерпретувати одержані результати; продемонструвати знання 
основної і додаткової літератури, передбачені на рівні творчого використання.

Оцінка «добре» - 75-89 балів виставляється аспіранту, якщо при відповіді 
на запитання він виявив повне знання програмного матеріалу, передбачене на 
рівні аналогічного відтворення, правильно виконав поставлене завдання, 
показав володіння практичними вміннями та навичками, але припустився 
окремих несуттєвих помилок, які не мають принципового значення.

Оцінка «задовільно» - 60- 74 балів - виставляється, якщо при відповіді на 
запитання аспірант виявив повні знання основного програмного матеріалу в 
обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, у цілому справився з 
поставленим завданням, але при цьому окремими вміннями та навичками 
володів невпевнено, припустився незначних помилок, демонстрував здатність 
виконання завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного 
відтворення.

Оцінка «незадовільно» - 1-59 балів - виставляється, якщо при відповіді на 
запитання аспірант виявив серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, 
зробив принципові помилки.

При визначенні загальної оцінки враховуються, результати поточного, 
контролю з практичних занять, які відбулися в період, за який проводиться 
модульний контроль, а також результати самостійної аудиторної й поза 
аудиторної роботи аспірантів з даної дисципліни.



12. Принципи формування оцінки
Якщо програма навчальної дисципліни передбачає як лекційні, так і 

лабораторні, практичні заняття, максимальна сума балів, які здобувач може 
набрати протягом семестру, дорівнює 70 балів, максимальна сума балів 
семестрового екзамену (заліку) -  ЗО балів. Максимальна сума балів, які може 
набрати здобувач при вивченні навчальної дисципліни складає 100.

Поточний контроль знань аспірантів проводиться під час практичних занять. 
Оцінка за змістовним модулем виставляється за сумою балів, отриманих за 
темами, що входять до змістовного модуля навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль (екзамен) проводиться як контрольний захід з 
використанням екзаменаційних білетів у письмовій формі (відповіді на питання 
білету) та усного опитування.

Підсумковий контроль (залік) проводиться як контрольний захід шляхом 
усного опитування за програмними питаннями з навчальної дисципліни.

Загальна оцінка з навчальної дисципліни формується шляхом підсумовування 
балів за змістовні модулі та підсумковий контроль. При цьому аспірант повинен 
пройти усі форми контролю (поточний, модульний, підсумковий).

13. Кодекс академічної доброчесності
Порушення кодексу академічної доброчесності ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» є серйозним порушенням, 
навіть якщо воно є ненавмисним.

Дотримання кодексу доброчесності означає, що вся робота за модульного та 
підсумкового оцінювання має виконуватися індивідуально. Під час виконання 
самостійної роботи аспіранти можуть консультуватися з викладачами та 
науковими співробітниками Інституту, але повинні самостійно розв’язувати 
завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на 
всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, наукових публікаціях) повинні бути 
чітко визначені та оформлені належним чином.

14. Питання для поточного і підсумкового контролю
1. Польовий метод. Призначення та основні вимоги до методики проведення.
2. Основні принципи газової хроматографії.
3. Аналіз ґрунту: вибір методу пробопідготовки, екстрагування, аналізування 

та аналітичного закінчення.
4. Вегетаційний метод. Сутність методу та його типи.
5. Сутність та призначення поляриметричного методу аналізу.
6. Методи визначення рухомих сполук фосфору та калію в ґрунтах.



7. Лізиметричний метод. Призначення та особливості проведення 
досліджень.

8. Аналіз ґрунту на наявність забруднення.
9. Методи визначення органічного (гумусу) у ґрунті.
10. Сучасні методи рослинної діагностики.
11. Сутність та призначення методу мічених атомів.
12. Контроль за накопиченням важких металів в ґрунтах і рослинах.
13. Біологічні методи досліджень.
14. Поняття про якісний та кількісний аналіз. Призначення та сфера 

застосування.
15. Особливості відбирання проб ґрунту та рослин.
16. Рухомість хімічних елементів у ґрунті.
17. Чутливість різних методів аналізу.
18. Оцінка та інтерпретація результатів аналізу.
19. Основні принципи фотометричного аналізу.
20. Методи визначення рухомих сполук азоту в ґрунтах.
21. Методи дистанційного дослідження ґрунтів.
22. Основні принципи атомно-абсорбційної спектроскопії.
23. Стандартизація та гармонізація методів у ґрунтознавстві та агрохімії.
24. Сучасні методи визначення азоту. Відбір, зберігання і підготовка зразків 

до аналізу.
25. Основні принципи полуменево-фотометричного методу досліджень.
26. Основні принципи та призначення потенціометричного методу 

досліджень.
27. Оцінка здоров'я та якості ґрунту.
28. Сутність та призначення поляриметричного методу аналізу.
29. Сучасні напрями біологізації землеробства.
30. Особливості відбирання проб ґрунту залежно від мети досліджень.
31. Основні принципи фотометричного аналізу.
32. Сучасні методи рослинної діагностики.
33. Контроль за накопиченням важких металів в ґрунтах і рослинах.
34. Оцінювання/визначення буферності ґрунтів.
35. Гумусоутворення та кругообіг вуглецю у ґрунті.
36. Фоновий вміст елементів у ґрунтах.
37. Показники якості сільськогосподарської продукції та сировини.
38. Принципи та методи точного землеробства.
39. Трансформація і міграція азоту, фосфору та калію в ґрунті.
40. 4 правила раціонального застосування добрив.
41. Сучасні методи рослинної діагностики.



42. Методи підвищення ефективності добрив та меліорантів.
43. Визначення агровиробничих груп ґрунтів. Класифікація ґрунтів в системі 

\VRB-
44. Принципи та методи точного землеробства.

15. Інформаційні матеріали по курсу
Інформація про курс розміщена на сайті Інституту: 
http://www.issar.com.ua/uk/osvitno-naukova-diyalnist

Рекомендована література
1. Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного 

землеробства. Харків: Штрих, 2002. 98 с.
2. Технологія відтворення родючості ґрунтів в сучасних умовах; 

за ред. С.М. Рижука і В.В. Медведева. Київ Харків, 2003, 214 с.
3. Ґрунтознавство; за ред. Д.Г. Тихоненко. К.: Вища освіта, 2005. 703 с.
4. Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку); за ред. 

С.А. Балюка, Р.С. Трускавецького і Ю.Л. Цапка. X.: «Міськдрук», 2012.129 с.
5. Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л. Основи управління родючістю грунтів: 

монографія; за наук. ред. Р.С. Трускавецького. X.: ФОП Бровін О.В., 2016. 
388 с.

6. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Тр. биогеохимической 
лаборатории. Т.12. М.: Наука, 1980. 299 с.

7. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и 
экосистемах (экологическое значение почв)/. М.: Наука, 1990. 259 с.

8. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология Почв / М.: Изд-Во Мгу, 1989. 336 С.
9. Трускавецький Р.С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. 
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