
«Щоб ґрунти родючими та 

щедрими були, будь господарем, 

людино, на своїй Землі!» - до 

Всесвітнього Дня ґрунтів 

БІБЛІОТЕКА  ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 



5 грудня кожного року у світі святкують                                 

Всесвітній день ґрунту.  
Цей день ініціювали учасники Міжнародного конгресу 

ґрунтознавців у серпні 2002 р. у місті Бангкок (Таїланд). 

Ґрунт – це поверхнева плівка товщиною у півтора-два 

метри за радіуса земної кулі 6000 кілометрів.  

День ґрунту повинен об’єднувати людей у світі для 

загальної справи – захисту наших ґрунтів від 

виснаження, руйнації, деградації, а також для 

відтворення їх родючості. Це нелегка і разом із тим 

благородна справа. Ґрунт справедливо називають 

головним  багатством  держави та планети. Проте в усіх 

частинах світу деградація ґрунтів є швидко зростаючою 

проблемою. Близько 33 відсотків ґрунтів у всьому світі 

вже піддалися деградації внаслідок процесу урбанізації. 

Додаткову загрозу представляють ерозія ґрунтів, 

виснаження поживних речовин в ґрунтах і їх засолення, 

висихання і забруднення. Ґрунт – це природний ресурс, 

який нелегко піддається відновленню. Екологічно 

раціональне використання ґрунтів повинне стати 

пріоритетним завданням для всіх. 
 
 



Назаренко І. І. Ґрунтознавство : підручник / І. І. Назаренко,        

С. М. Польчина, В. А. Нікорич. – Чернівці : Книги-XXI, 2004. –    

399 с. : портр., рис., табл. 

Викладено наукові основи, 

питання генезису, еволюції 

ґрунтів, їх ролі та функції в 

біосфері, основних 

фізичних, хімічних, 

біологічних властивостей та 

режимів, родючості та її 

підвищення, показана роль 

кругообігу речовин у 

ґрунтоутворенні. 



Панас Р. М. Ґрунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : 

Новий світ-2000, 2012. – 371 с. : іл. – (Вища освіта в Україні) 

 

Розкрито поняття ґрунту як 

природного тіла та основного 

засобу сільськогосподарського 

виробництва. Охарактеризовано 

процеси й фактори 

ґрунтоутворення, будову, склад і 

властивості ґрунту. Наведена 

класифікація ґрунтів та 

закономірності їх поширення. В 

окремих розділах розкрито 

питання родючості ґрунтів, ерозії і 

заходи щодо її усунення. 



Лаврик О. Д. Загальне землезнавство : навч. посіб. Кн. 1 /         

О. Д. Лаврик. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2014. – 112 с. : фот., 
рис.  

У першій книзі навчального 

посібника розглянуто 

теоретико-методологічні 

основи загального 

землезнавства, 

охарактеризовано сучасні 

уявлення про Землю як 

планету Сонячної системи, а 

також проаналізовано 

внутрішню будову та рельєф 

земної кулі. 



 

Панас Р. М. Основи ґрунтознавства : навч. посіб. / Р. М. Панас. – 

Львів : Новий світ-2000, 2011. – 244 с. : іл. – (Вища освіта в 

Україні) 

Розкрито поняття про ґрунт 

як природного тіла, 

охарактеризовано процеси й 

чинники ґрунтоутворення. 

Наведена класифікація 

ґрунтів і закономірності їх 

розповсюдження. Подана 

детальна генетико-

морфологічна будова і 

властивості найпоширеніших 

ґрунтів у природних зон 

України. 



 
 

Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум : навч. 

посіб. / М. Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т  ім. 

І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 232 с.  

Викладено головні теоретичні 

положення морфології ґрунтів 

як розділу ґрунтознавства, в 

якому розглянуто основні 

морфологічні ознаки і 

властивості ґрунтів, розкрито 

суть термінів, що вживають у 

ґрунтознавстві. Детально 

розглянуто основний об'єкт 

вивчення морфології ґрунтів - 

ґрунтовий профіль, різні типи 

його будови, розподіл речовин 

в його межах, зміни 

диференціації.  



 

Панас Р. М. Бонітування ґрунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – 

Львів : Новий світ-2000, 2013. – 351 с. : табл. – (Вища освіта в 

Україні) 

Розкрито суть бонітування 

ґрунтів, як галузі природничої 

науки, його складової частини. 

Подано методологічні підходи у 

бонітуванні ґрунтів та сучасна 

технологія його проведення. 

Наведена характеристика 

ґрунтового покриву і умов 

ґрунтоутворення в природних 

зонах України і приклади 

бонітування найпоширеніших 

ґрунтів у них, а також методичні 

засади класифікації орних 

земель за придатністю ґрунтів 

для вирощування 

сільськогосподарських культур. 



 
 

Трускавецький Р. С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні 

функції : монографія / Р. С. Трускавецький ; Укр. акад. аграр. 

наук, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім.        

О. Н. Соколовського". – Харків : Нове слово, 2003. – 224 с. : 

рис., табл. 

Висвітлено основні 

методологічні підходи щодо 

вивчення ґрунтових систем, 

систематизовано, 

опрацьовано і обґрунтовано 

нові напрями у розвитку 

агрономічного і екологічного 

ґрунтознавства - пізнання 

природи буферних механізмів 

ґрунтів, стійкості їх 

функціонування та 

значимості для саморегуляції 

ґрунтової родючості. 



 

Гладюк М. М. Основи агрохімії. Хімія в сільському 

господарстві : підруч. для ст. кл. загальноосвіт. навч. закл. 

агрохіміч. профілю / М. М. Гладюк. – Київ ; Ірпінь : Перун, 

[2003]. – 287, [1] с. : табл. 

У підручнику використано 

сучасну українську 

термінологію, яка відповідає 

міжнародним стандартам 180 та 

вимогам ШРАС. Висвітлено 

основи агрохімії та захисту 

рослин, значення агрохімічних 

та біологічних знань у 

сільськогосподарському 

виробництві. Наведено техніку 

лабораторних робіт, методів 

аналізів, що використовуються 

в агрохімічних лабораторіях і в 

польових дослідженнях.  



Чорний І. Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства : 
навч. посіб. / І. Б. Чорний. – Київ : Вища шк., 1995. – 240 с. : іл. 

Висвітлено основні питання 

загального ґрунтознавства: 

утворення, склад, властивості, 

класифікацію ґрунтів, їх значення у 

природі і житті людини. Наведено 

ґрунтово-географічне районування 

і огляд найпоширеніших типів 

зональних ґрунтів світу і України. 

Викладено дані про земельні 

ресурси світу і України, їх 

раціональне використання і 

охорону. 



 

 

. 

 

Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, 

Р. П. Федорищак, П. Г. Шищенко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 247 с. 

У виданні на системній основі 

розглядаються загальнопланетарні 

властивості Землі, висвітлюються 

найважливіші наукові дані про 

будову літосфери, атмосфери, 

гідросфери та біосфери. 

Аналізуються антропогенні зміни 

довкілля та сучасні екологічні 

проблеми людства. У посібнику 

відображена історія географічних 

відкриттів і досліджень, що робить 

його цікавим. Видання призначено 

для викладачів, аспірантів, 

студентів географічних 

спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 



 

Багров М. В. Землезнавство : підручник / М. В. Багров,              

В. О. Боков, І. Г. Черваньов; за ред. П. Г. Шищенко. – Київ : 

Либідь, 2000. – 464 с.  

У підручнику викладено 

теоретичні основи знань про 

географічну оболонку як 

цілісну природну систему, 

історію формування основних 

засад землезнавства, загальні 

природничі й організаційні 

закони щодо геоекологічних 

процесів. Детально розглянуто 

глобальні проблеми - наслідок 

стихійного впливу людської 

діяльності на географічну 

оболонку, а також засоби їх 

подолання. 



Шкварук М. М. Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. М. Шкварук,                      

М. І. Делеменчук. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Вища шк., 

1976. – 319 с. : рис., табл.  

У посібнику висвітлені питання 

генезису основних типів ґрунтів, а 

також вплив ґрунтоутворюючих 

порід, клімату, рослинності і 

організмів на ґрунтоутворюючий 

процес. Викладені питання 

родючості ґрунтів і зональності їх 

поширення. Дана характеристика 

ґрунтів. Розглянуті також питання 

поліпшення властивостей ґрунтів 

(вапнування, гіпсування, 

осушення, захист від ерозії) і їх 

раціонального використання. 



Віртуальну виставку підготувала бібліотекар 

природничого факультету Бурчинська А. В.                                           

Кількість джерел: 12. 


