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Мета навчальної дисципліни «Меліорація  (сільськогосподарська та 

лісомеліорація)»   є  познайомити здобувачів вищої освіти  з основними 

видами меліорацій та сформувати  практичні навички  з організації комплексу 

меліоративних заході для раціонального використання меліоративних земель, 

забезпечуючи високу економічну ефективність вкладених в меліорацію коштів. 

Основні завдання навчальної дисципліни отримання знань з наукових 

основ основних заходів корінного поліпшення родючості ґрунту (регулюванням 

водного, повітряного, поживного та сольового режимів в ґрунті),  створення 

захисних лісонасаджень для боротьби з вітровою і водною ерозією ґрунту та 

проведення озеленення населених пунктів. А також вивчення впливу 

меліоративних заходів на оточуюче середовище, щоб заздалегідь попередити 

можливі негативні наслідки. 

Програма навчальної дисципліни: 

Загальні відомості про  меліорацію земель. Основи гідротехнічної 

меліорації земель. Способи та режими зрошування сільськогосподарських 

культур. Дощування, поверхневе та внутрішньогрунтове зрошування. 

Мікрозрошення. Зрошувальна система і її елементи, джерела води для 

зрошення. Регулювання водного режиму перезволожених земель. 

Культуртехнічна меліорація, освоєння і використання осушених земель. 

Хімічна і фітомеліорації. Агротехнічна меліорація. Ландшафтні меліорації. 

Захист  ґрунтів від водної та вітрової ерозії Агролісотехнічна  меліорація. 

Відновлення лісополос. Дендрологічна та таксонометрична оцінка лісополос. 

Соціальні функції та охорона лісу. 



 

У результата засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть  

сформовані наступні компетентності: 

загальні:: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

фахові:  

- Базові знання з агрономічних дисциплін (рослинництво, землеробство, 

селекція і насінництво сільськогосподарських культур, агрохімія, 

агрометеорологія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, 

кормовиробництво, механізація в рослинництві, фітопатологія, 

ентомологія, фітофармакологія та інші). 

- Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 

концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням 

сільськогосподарських та інших рослин.  

- Вміти застосовувати фахові компетентності, щоб претендувати на 

первинні посади з агрономічних спеціальностей. 

- Програмні результати навчання 

- Здатність володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і 

підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного 

різноманіття. 

- Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та 

нормативної літератури, відповідної документації для вирішення 

виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Меліорація  (сільськогосподарська та лісомеліорація)»  є лекції, 

лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 


