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Ґрунтознавство є нормативною навчальною дисципліною для 
вивчення студентами біологічних спеціальностей педагогічних 
закладів вищої освіти з 2011 року та є важливою ланкою їх 
фахової підготовки, так як є основою для подальшого вивчення 
таких аграрних наук як землеробство, агрохімія, рослинництво, 
овочівництво, плодівництво, а також має тісний зв’язок з іншими 
природничими дисциплінами – біологією, географією, геологією, 
природознавством, хімією тощо. Від змісту курсу залежить 
конкурентоспроможність на ринку праці фахівця, що вимагає 
сьогодення у контексті модернізації системи освіти України та 
долучення її до світового освітнього й економічного простору. 

Вивчення ґрунтознавства, що пропонується студентам 
спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія) в Тернопільському 
національному педагогічному університеті, передбачається в 
об’ємі 90 годин або 3 кредитів ЄКТС, з яких 20 лекційних годин, 
24 — лабораторні роботи, 6 — індивідуальні заняття і 40 — 

самостійна робота, що цілком достатньо для реалізації якісного 
вивчення курсу [1, с. 3]. 

Інформаційна частина навчальної дисципліни охоплює 
питання головних засад ґрунтознавчої науки та дозволяє 
сформувати наукові основи ґрунтознавства, дає знання генезису, 
еволюції ґрунтів, їх ролі та функцій у природі, подає основні 
властивості та режими ґрунтів, розкриває фактори 
ґрунтоутворення і вивітрювання, природні зони, класифікацію 
ґрунтів, ознайомлює з головними типами ґрунтів, їх географією, 
екологією, особливостями сільськогосподарського використання 
та охорони переважно на прикладі території України. Вивчаючи 
ґрунти, треба мати на увазі не тільки сільське господарство, а й 
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не забувати, що без знань про ґрунти неможливо обійтися в 
екології, біології, природознавстві, географії, геології, 
лісівництві, гігієні і санітарії, землевпорядкуванні, рекультивації 
земель тощо, частина з яких вивчається у школі [2, с. 4]. 

Важливість вивчення ґрунтознавства під час підготовки 
майбутніх вчителів біології сконцентрована у сучасному 
визначенні ґрунту, як складної поліфункціональної, 
полідисперсної, гетерогенної, відкритої чотирифазної 
структурної системи в поверхневій частині кори вивітрювання 
гірських порід, що володіє родючістю і є комплексною функцією 
гірської породи, організмів, клімату, рельєфу та часу [3, с. 5]. 

Таким чином, метою курсу є сформувати у студентів наукові 
основи ґрунтознавства на основі вивчення питань генезису, 
еволюції ґрунтів, їх властивостей і режимів та класифікації, 
особливостями використання та охорони. Завдання навчальної 
дисципліни – сформувати систему знань про утворення і 
розвиток ґрунтів, їх ролі та функцій у біосфері, про основні 
фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими ґрунтів, їх 
родючість, природні зони та класифікацію ґрунтів, ознайомити з 
головними типами ґрунтів, їх географією, екологією та 
особливостями сільськогосподарського використання. У 
результаті вивчення навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» 
студенти повинні знати особливості утворення, властивості та 
використання основних типів ґрунтів на території України та 
вміти визначати їх типи і досліджувати їх основні властивості з 
метою планування заходів ефективного використання та 
збереження. 
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