
Дисципліна Моніторинг грунтів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна „Моніторинг грунтів” базується на таких 

дисциплінах, як грунтознавство, землеробство, агрохімія, 

меліорація. Також потребує добрих знань хімії, фізики, екології.  

 

Що буде вивчатися Управління природними ресурсами передбачає ефективне і 

раціональне водночас використання грунтів, насамперед,  

оскільки чи не найголовніше місце в нашій державі займають 

земельні ресурси.  Важливою задачею в цьому є науково-

обгрунтований моніторинг грунтів, необхідний для проектних 

землевпорядних робіт у сільському господарстві. Тому 

дисципліна „Моніторинг грунтів” є потрібною в системі 

формування бакалавра із геодезії та землеустрою.  

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Бакалавр з геодезії та землеустрою повинен знати основні 

поняття про моніторинг ґрунтів; методологічні основи ведення 

моніторингу ґрунтів; види моніторингу ґрунтів; систему показників 

властивостей ґрунтів, що використовуються при ведення 

моніторингових спостережень; грунтові режими і властивості та їх 

еталонні значення; методи регулювання якісних показників грунтів. 

У процесі навчання студент повинен оволодіти навиками 
визначати фактори, що дестабілізують агроекологічний стан ґрунтів і 

потребують регулювання; використовувати методологію ведення 

моніторингу ґрунтів; проводити інтерпретацію та аналіз отриманих 

результатів моніторингових досліджень; вибирати методи оптимізації 

показників якості грунтів. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН7. Виконувати обстеження і вишукувальні, топографо-

геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні 

роботи при виконанні професійних завдань з геодезії та 

землеустрою. 

РН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати 

геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і 

техногенного походження, застосовувати статистичні методи 

їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих задач і сфері 

геодезії та землеустрою. 

РН1. Організовувати  та виконувати дистанційні, наземні, польові 

і камеральні роботи в сфері геодезії та землеустрою, оформляти 

результати робіт, готувати відповідні звіти. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК13. Здатність зберігати, примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії, закономірностей розвитку предметної області, її місця в 

загальній системі знань про природу й суспільство, а також в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види рухової активності для відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

СК06. Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та 

камеральні дослідження, інженерні розрахунки з опрацювання 

результатів досліджень, оформляти результати досліджень, 

готувати звіти при вирішенні завдангь геодезії та землеустрою. 



СК07. Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично 

оцінювати, інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і 

використовувати геопросторові дані та метадані щодо обєктів 

природного і техногенного походження. 

СК10. Здатність здійснювати моніторинг та оцінку земель. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  навчально-

методичні посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних (семінарських) 

занять та самостійної роботи студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


