
 

 

 

Дисципліна Ґрунтознавство 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтознавство базується на таких дисциплінах, як фізика, хімія, 

загальна біологія, географія.  

Що буде вивчатися Дисципліна «Ґрунтознавство» належить до професійно 

орієнтованих дисциплін. Вона передбачає вивчення грунту як 

природного тіла, предмету праці і засобу виробництва і потрібне 

для якісного освоєння дисциплін фахового циклу.  Грунт є 

засобом виробництва і предметом праці та цінним природним 

ресурсом. Просторова неоднорідність грунтів є передумовою 

економічного і природоохоронного використання грунту, що 

складає важливу частину роботи фахівця в сфері геодезії та 

землеустрою. Особливо важливою складовою є якісна і грошова 

оцінка земель, яка базується на властивостях грунтів та їх 

родючості. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Бакалавр з геодезії та землеустрою повинен знати 

грунтотвірні породи України, мати поняття про властивості 

ґрунтів та їх регулювання, чинники і процеси грунтотворення та 

їх вплив на формування грунтів, будову, склад і властивості 

основних типів ґрунтів України, шляхи підвищення родючості 

ґрунтів, методи охорони ґрунтового покриву та збереження 

родючості грунтів, методики картування і якісної оцінки ґрунтів. 

У процесі навчання студент повинен оволодіти навиками 

визначати вміст гумусу в ґрунтах і розраховувати баланс гумусу в 

сівозміні; визначати кислотність ґрунтів; визначати фізичні і 

водно-фізичні властивості та константи; проводити бонітування 

ґрунтів господарства, відрізняти типи і підтипи ґрунтів за 

морфологічними ознаками та властивостями. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН5. Застосовувавти концептуальні знання природничих і 

соціально-економічних наук при виконанні завдань геодезії та 

землеустрою. 

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 

геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і 

техногенного походження, застосовувати статистичні методи 

їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих задач і сфері 

геодезії та землеустрою. 

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. 

СК02. Здатність застосовувати теорії, принципи,методи фізико-

математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних 

наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою.  

СК06. Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та 

камеральні дослідження, інженерні розрахунки з опрацювання 

результатів досліджень, оформляти результати досліджень, 

готувати звіти при вирішенні завдангь геодезії та землеустрою. 

СК07. Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично 

оцінювати, інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і 

використовувати геопросторові дані та метадані щодо обєктів 

природного і техногенного походження. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


