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Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальнакількість годин та кредитів становить 180годин6 кредитів ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни "Меліорація (сільськогосподарська і 

лісомеліорація)""складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ОКР «Бакалавр» за спеціальністі6.090101 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни:познайомити студентів 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. 

 
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 
такожвивченнявпливумеліоративнихзаходів на оточуючесередовище, 
щобзаздалегідьпопередитиможливінегативнінаслідки. 
 
Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Загальні відомості про  меліорацію земель. Основи гідротехнічної 
меліорації земель. 
Тема 2. Способи та режими зрошування сільськогосподарських культур. 
Тема 3.  Дощування, поверхневе та внутрішньогрунтове зрошування. 
Мікрозрошення. 
Тема 4.Зрошувальна система і їїелементи, джерела води для зрошення.  
Тема 5.Регулювання водного режиму перезволожених земель. 
Культуртехнічна меліорація, освоєння і використання осушених земель. 
Тема 6. Хімічна і фітомеліорації. Агротехнічна меліорація. 
Тема 7. Ландшафтні меліорації. Захист  ґрунтів від водної та вітрової  
ерозії 
Тема 8. Агролісотехнічна  меліорація. Відновлення лісополос. 
Тема 9.Дендрологічна та таксонометрична оцінка лісополос. 
Тема 10.Соціальні функції та охорона лісу. 

 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності ⃰: 
Загальні компетентності: 

– здатність до  абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



– знання та розуміння предметної області професійної діяльності; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
– здатність працювати автономно; 
– навики здійснення безпечноїдіяльності; 
– прагнення до збереження навколишнього середовища;  
– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 
Спеціальні предметні компетентності: 

– знати критерії правильноїексплуатаціїмеліорованих земель; 
– оцінювати умови формування урожаю сільськогосподарських рослин при 

їх вирощуванні на меліорованих землях; 
– знати методологію та технологію ведення сільськогосподарського 

виробництва на зрошуваних землях; 
– знати методологію та технологію ведення сільськогосподарського 

виробництва на осушуваних землях; 
– визначатинорми і строки поливів,навчитися правильно 

організовуватипроведенняполивів; 
– знатипринципи захисту земель від ерозії, 
– розробляти та застосовувати заходи по відновленню лісополос; 
– розробляти та застосовувати заходи по відновленню грунтозахистних, 

лісозахистних та водозахистних насаджень; 
–  розробляти та застосовувати заходи по хімічній меліорації земель; 
– розробляти та застосовувати заходи агролісомеліорації та агромеліорації. 

 
Результати навчання: 

– уміння розробляти план правильноїексплуатаціїмеліорованих систем для 
вчасногорегулювання водно-повітряного режиму, одержаннявисоких і 
сталихврожаївсільськогосподарських культур та 
охорониоточуючогосередовища; 

– умінняскласти режим зрошеннясільськогосподарських культур; 
– уміння організовувативиконання поливного режиму за 

укомплектованимграфіком; 
– застосовувати заходи для боротьби з водною ерозією по 

збереженнюродючостіґрунт у на схилових землях; 
– уміння оцінювати стан лісонасаджень та складати план їх відновлення; 
– орієнтуватися в основнихелементах систем обводнення і с.-г. 

водопостачання; 
– уміння скласти план відновлення лісосмуг в господарстві; 
– практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 

сільськогосподарського виробництва пов’язаних з технологічними 
процесами в агрономії;  



– навички управліннякомплексними діями або проектами, відповідальність 
за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах;  

– вміти застосовувати фахові компетентності. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
"Меліорація (сільськогосподарська і лісомеліорація)"є лекції, 
лабораторнізаняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 
 
Вид підсумкового контролю –залік. 
 


