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 Вступ 
 

Навчальна програма дисципліни “ Ґрунтово-екологічний моніторинг ” 
складена відповідно до освітньо-наукової  програми підготовки  здобувачів вищої освіти  
ступеня доктора філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
спеціальності 106 Географія.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація і ведення ґрунтово-
екологічного моніторингу, проведення оцінки за результатами моніторингу стану ґрунтів і 
земель та практичним використанням отриманих моніторингових результатів для 
обґрунтування агромеліоративних заходів з оптимізації стану ґрунтів і земель та 
підвищення рівня їх продуктивності.  

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
1. Ґрунтово-екологічний моніторинг – поняття, зміст та сучасні завдання.  
2. Методика організації і проведення контролю, оцінки та прогнозу стану ґрунтів. 

 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 
Метою є вивчення теоретичних питань, принципів організації і ведення ґрунтово-

екологічного моніторингу,  оцінки за результатами моніторингу стану ґрунтів і земель та 
практичним використанням отриманих моніторингових результатів для обґрунтування 
агромеліоративних заходів з оптимізації стану ґрунтів і земель та підвищення рівня їх 
продуктивності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття знань з теорії і практики 
ґрунтово-екологічного моніторингу щодо основних принципів і методів його організації 
та ведення, підходів, принципів і методів оцінки стану ґрунтів і земель за результатами 
моніторингу, практики використання моніторингових матеріалів для обґрунтування 
заходів з охорони ресурсно-екологічного потенціалу ґрунтів і земель та підвищення рівня 
родючості в умовах агрогосподарського використання і меліоративного освоєння. 
  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування в аспірантів наступних 
компетентностей або їх елементів:  

а) загальних (ЗК):  ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;   
ЗК07. Здатність спілкуватися на фахову тематику з експертами з інших галузей; ЗК08. 
Здатність до усної і письмової презентації та обговорення результатів наукових 
досліджень та/або інноваційних розробок українською та іноземними мовами. 

б) спеціальних (фахових) (СК):  СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми дослідницького характеру (в сфері економічної та соціальної географії, 
біогеографії і географії ґрунтів, фізичної географії, геофізики і геохімії ландшафтів, 
конструктивної географії і раціонального використання природних ресурсів), оцінювати 
та забезпечувати якість виконуваних досліджень; СК07. Здатність формулювати наукову 
проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 
переосмислення, застосування наявних фундаментальних та створення нових цілісних 
знань; СК08. Здатність проводити пошук, обробляти, аналізувати та систематизувати 
наукову інформацію за темою дисертації, обирати методики і засоби вирішення наукових 
задач; СК9. Здатність демонструвати глибинні знання та розуміння основних концепцій, 
важливих фактів, принципів та теорій з географії; СК11.Здатність демонструвати знання 
сучасного стану, основних тенденцій та перспектив розвитку географічної науки, 
орієнтуватись в сучасних проблемах наукових досліджень в галузі географії та суміжних 
науках, продукувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких і практичних задач. 

Очікувані результати навчання. В результаті вивчення навчальної дисципліни 
здобувачі   повинні  

знати: 
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- сучасне поняття та основні завдання ґрунтово-екологічного моніторингу, практику 
та методику його організації і ведення в Україні та зарубіжних країнах; 

показники стану ґрунтів, динаміку їх значень в природних умовах і при 
агрогосподарському використанні, раціональний режим (періодичність) моніторингового 
контролю; 

кризовий стан ґрунтів і земель – умови і чинники, що його зумовлюють, показники, 
методи діагностики та оцінки; 

основні принципи і методи організації та ведення ґрунтового-екологічного 
моніторингу; 

підходи та практику оцінки і прогнозування стану ґрунтів за результатами 
моніторингу, використання їх результатів для обґрунтування заходів з охорони ресурсно-
екологічного потенціалу ґрунтів і земель та підвищення рівня їх продуктивності. 

вміти:  
- визначати показники стану ґрунтів для моніторингового контролю, періодичність 

контролю; 
діагностувати та оцінити за результатами моніторингу стан ґрунтів і окремих його 

показників, в т. ч. і кризової ситуації; 
за результатами моніторингового контролю, оцінки і прогнозу стану ґрунтів 

обґрунтувати систему агромеліоративних заходів з покращення й оптимізації ресурсно-
екологічного стану ґрунтів і земель. 
 
  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  3,0 
кредитів ЄКТС. 

 
2. Зміст навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Ґрунтово-екологічний моніторинг – поняття, зміст та сучасні 
завдання.  
 
Тема 1. Поняття «моніторинг», «ґрунтово-екологічний моніторинг». Актуальність і 
сучасні завдання моніторингу ґрунтів і земель. Практика організації моніторингу ґрунтів і 
земель в Україні та зарубіжних країнах. 
 
Тема 2. Поняття стану ґрунтів і земель, умови і чинники його формування. Ресурсно-
екологічний стан і потенціал ґрунту. Показники стану ґрунтів, їх динаміка, раціональний 
режим (періодичність) контролю. Контрольовані показники стану ґрунтів і земель.   

 
Тема 3. Кризовий стан ґрунтів і земель, умови і чинники, що його зумовлюють. 
Показники кризової ситуації, методи діагностики та оцінки, заходи щодо попередження, 
використання та поліпшення ґрунтів кризового стану. 
 
Змістовий модуль 2. Методика організації і проведення контролю, оцінки та 
прогнозу стану ґрунтів. 
 
Тема 1. Принципи організації і методи ґрунтово-екологічного моніторингу.   Організація 
ґрунтово-екологічного моніторингу, склад робіт з його проведення. Щорічний 
моніторинговий контроль стану ґрунтів і земель.   
 
Тема 2. Стаціонарний метод в практиці ґрунтово-екологічного моніторингу. Організація 
ділянок довгострокових стаціонарних ґрунтово-моніторингових спостережень (ДСС) та 
ведення контролю динаміки показників ресурсно-екологічного стану ґрунтів і земель.  
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Тема 3. Порівняльно-географічний і порівняльно-аналітичний методи в практиці 
ґрунтово-екологічного моніторингу.  Використання матеріалів ґрунтових і ґрунтово-
меліоративних знімань в практиці ґрунтово-екологічного моніторингу. 
 
Тема 4. Оцінка результатів контролю стану ґрунтів і земель – підходи, принципи і 
показники оцінки. Інтегральна оцінка стану ґрунтів і земель.  Прогнозування стану ґрунтів 
і земель за результатами їх моніторингу. Зміст і просторово-часові масштаби прогнозу. 
Основні методи прогнозування стану ґрунтів і земель. Практичні аспекти використання 
результатів моніторингу ґрунтів і земель. Обґрунтування агромеліоративних заходів з 
охорони й оптимізації стану та підвищення родючості ґрунтів степової зони півдня 
України. 
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4. Форма контролю успішності навчання 
Залік. 

 
5. Методи діагностики успішності навчання 

Поточне оцінювання усних відповідей аспірантів та винесених на самостійне 
опрацювання завдань; залік. 

 
 
 

Примітки: 
1. Програма навчальної дисципліни розробляється закладом вищої освіти. Програма навчальної дисципліни 
визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 
2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної/освітньо-наукової 
програми. 
3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 
4. Закладами вищої освіти можуть вноситися зміни до форми та змістового наповнення «Програми 
навчальної дисципліни» залежно від специфіки та профілю закладу вищої освіти. 
5. Формат бланка – А4 (210 297 мм). 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://visgeo.onu.edu.ua/
http://issar.com.ua/uk
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