
Дисципліна Сільськогосподарські меліорації 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна “ Сільськогосподарські меліорації ” 

передбачена як єдиний систематизований курс і покликана 

слугувати розширенню та закріпленню знань у студентів, а 

також поглибленню спеціалізації. Дисципліна 

«Сільськогосподарські меліорації» займає чільне місце в 

освітній програмі при підготовці бакалаврів із агрономії. Вона є 

вибірковою дисципліною для подальшого поглибленого 

вивчення таких дисциплін, як «Меліорація земель», «Прогнозна 

оцінка використання земель з основами рекультивації», 

«Земельне право», «Державна землевпорядна експертиза». 

Підготовка фахівця – землевпорядника  неможлива без 

володіння теоретичними та практичними знаннями з меліорації 

земель, нормами якого регулюються відносини фізичних та 

юридичних осіб, адже життя багатьох людей пов’язано з 

купівлею, продажею, орендою та міною землі (земельних 

ділянок).  

Що буде вивчатися Мета вивчення даного курсу полягає в тому, щоб вивчити 

оптимальні параметри водноповітряного режиму грунту для 

росту і розвитку сільськогосподарських рослин та напрямки 

його оптимізації шляхом проведення осушувальних, 

зрошувальних та хімічної меліорацій. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуває 

наступні компетентності: загальні поняття про меліорацію як 

спосіб докорінного поліпшення природних умов; її 

класифікацію за призначенням та способом проведення 

меліоративних заходів; призначення зрошувальних меліорацій, 

їх види; осушувальні меліорації, проблеми охорони 

навколишнього середовища при осушенні; вплив осушення на 

рівень ґрунтових вод і властивості грунту, гідрологічні умови 

меліорованих і прилеглих територій; система заходів по 

освоєнню осушених земель; ерозійні процеси і їх 

розповсюдження на території України, західних областей, за 

місцем свого проживання; основні природні фактори, які 

сприяють появі і проявленню водної ерозії грунту; основні 

заходи в боротьбі з водною ерозією грунтів в умовах областей 

зони діяльності університету; охорона земель в процесі 

сільськогосподарського виробництва. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

-Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та 

оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 

земельного кадастру 

-Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, локальному і господарському 



рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні  

-Використовувати методи і технології землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру 

-Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і 

готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-Здатність використання інформаційних технологій 

-Прагнення до збереження природного навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства 

-Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії та 

землеустрою - 

-Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 

землеустрою 

-Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 

дослідження в галузі геодезії та землеустрою 

-Здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, 

навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне 

забезпечення та обладнання 

-Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та 

оформлювати результати польових, камеральних та 

дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої 

-Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій 

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 

екзамен 

 

 

 


