
Дисципліна Охорона грунтів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна „Охорона ґрунтів” базується на таких 

дисциплінах, як геологія, ґрунтознавство, землеробство, агрохімія, 

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

 

Що буде вивчатися Охорона грунтів на сьогодні вельми актуальна. Ґрунти є 

компонентами тонко збалансованих природних екосистем і 

знаходяться у динамічній рівновазі з іншими складовими 

біосфери. В умовах інтенсивного використання грунтів грунти 

часто деградують. Тому необхідно вивчати природні і 

антропогенні процеси деградації грунтів і ґрунтового покриву, їх 

причини та наслідки, методи профілактики і ліквідації процесів 

деградації грунтів. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Бакалавр з геодезії та землеустрою повинен знати суть, 

причини і наслідки процесів деградації ґрунтової родючості, 

грунтів як природного об’єкта, ґрунтового покриву як частини 

географічного районування, а також методологією оцінки 

розвитку деградаційних процесів. 

У процесі навчання студент повинен оволодіти методами 

захисту грунтів від різних шкідливих природних чинників, які 

викликають деградацію грунтів; методами попередження 

підсилення природних чинників і появи процесів деградації 

внаслідок використання ґрунтового покриву.  

 

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 

ґеопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і 

техногенного походження, застосовувати статистичні методи 

їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих задач і сфері 

геодезії та землеустрою. 

РН11. 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. 

СК07. Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично 

оцінювати, інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і 

використовувати ґеопросторові дані та метадані щодо обєктів 

природного і техногенного походження. 

СК08. Здатність здійснювати професійну діяльність у сфері 

геодезії та землеустрою з урахуванням вимог професійної і 



цивільної безпеки, охорони праці, соціальних, екологічних, 

етичних,економічних аспектів. 

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 

 

 

 


