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• демонструвати глибоке знання передових концептуальних
та методологічних основ природничих наук, що дає
можливість переосмислювати та поглиблювати науку про
навколишнє середовище;

• спланувати та реалізувати на практиці оригінальне
самостійне наукове дослідження, яке характеризується
новизною, теоретичною і практичною цінністю та сприяє
розв’язанню значущих проблем екології, охорони
довкілля та збалансованого природокористування;
• формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми
екології,
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування із застосуванням наукового методу
пізнання;
• самостійно використовувати сучасне обладнання для
проведення наукових досліджень у сфері екології, охорони
довкілля та збалансованого природокористування.
Короткий зміст навчальної Категорії та види стандартів.
Нормативні документи в галузі охорони ґрунтів: національні
програми:
стандарти України; національні стандарти, гармонізовані з
міжнародними,
європейськими
та
міждержавними
стандартами, галузеві стандарти, методики виконання
вимірювань.
Напрямки методик виконання вимірювань: якість ґрунту та
його забрудненість; досліджування ґрунтів та відбирання проб;
хімічні характеристики ґрунтів; фізичні, біологічні та
гідрологічні властивості ґрунтів.

Необхідні базові знання з  Ґрунтознавство,
дисциплін (за потреби):
 Стандартизація та сертифікація в екології,
 Хімія,
 Екологічна безпека,
 Біологія.
Методи
і
критерії • усне та письмове опитування на семінарських заняттях,
виконання лабораторних робіт, поточні тематичні
оцінювання:
контрольні
роботи,
тестування
у
віртуальному
університеті.
• підсумковий контроль (контрольний захід – екзамен):
усна форма.
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оброблення ґрунту «Царською водкою». Методи
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ґрунту. Метод просіювання та седиментації (ISO
11277:1998, IDT)

