
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ҐРУНТІВ» 

для здобувачів вищої освіти  
освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія»  

 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90годин / 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 
вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Охорона ґрунтів» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 
знань та умінь з охорони та збереження ґрунтів, вивчення причин 
виникнення деградацій ґрунтів та їх наслідків, методів прогнозування та 
попередження ґрунтових деградацій і заходів боротьби з ними, спираючись 
на знання основних причин й умов прояву руйнівних процесів в ґрунтах 
України. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомитися з законодавчо-
правовою базою охорони ґрунтів, з діагностикою і оцінкою рівнів деградації 
ґрунтів. Вивчити причини, що зумовлюють деградацію ґрунтів та її наслідки. 
Визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів та заходів охорони і 
збереження ґрунтів. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Принципи української державної політики у сфері охорони 
ґрунтів. 
Тема 2. Втрата родючості ґрунту. 
Тема 3. Руйнування ґрунтового покриву внаслідок ерозії. 
Тема 4. Антропогенні забруднення ґрунтів. 
Тема 5. Протиерозійна меліорація. 
Тема 6. Рекультивація земель. 
Тема 7. Боротьба із забрудненням ґрунтового покриву. 
Тема 8. Профілактика втрати родючості ґрунту та її відтворення. 
У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні предметні компетентності: 
- знання законодавчо-правової бази охорони ґрунтів; 



- знання основних причин й умов прояву руйнівних процесів в ґрунтах 
України; 

- прогноз та попередження ґрунтових деградацій; 
- знання заходів боротьби з деградацією ґрунтів; 
- прийняття рішень та рекомендацій, надання консультацій. 
Результати навчання: 
- уміння оцінювати рівень деградації ґрунтів; 
- попереджати виникнення деградації ґрунтів; 
- уміння визначати та застосовувати заходи боротьби з деградацією 

ґрунтів; 
- уміння застосовувати знання шляхів мінімізації деградаційних процесів 

та заходів охорони і збереження ґрунтів при розв’язанні виробничих 
задач; 

- уміння застосовувати фахові компетентності. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Агроекологічний моніторинг» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 
робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 
 


