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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань  

18 Виробництво та 

технології 

 

Нормативна 
(за вибором) 

 

Напрям підготовки 

Модулів - 2 
Спеціальність  

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Спеціалізація 

«Прикладна екологія 

та збалансоване 

природокористування» 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Змістових модулів – 

2 
Семестр 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

 

(назва) 

3-й 3-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 11 

(денна форма), 

аудиторних – 5,3 

самостійної роботи 

студента – 22,7 

(заочна форма). 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

Лекції 

12 16 

Практичні роботи 

12 6 

Лабораторні роботи 

– – 

Самостійна робота 

66 68 

Індивідуальні завдання 

немає немає 

Вид контролю 

залік залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання – 36,4 %; 

 для заочної форми навчання – 35,3 %.   

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Технології захисту та відновлення ґрунтів – це навчальна 

дисципліна, яка вивчає теоретичні та практичні основи технологій захисту і 

відновлення ґрунтів та ґрунтового покриву в Україні, а також їх раціональне 

використання і охорону.  

Технології захисту та відновлення ґрунтів займаються вивченням 

технологій обробітку ґрунту, забезпечення та відтворення родючості ґрунтів, 

чинників і механізмів утворення ерозії ґрунтів, заходів у боротьбі з ерозією і 

дефляцією, а також, рекультивації, відновлення та реабілітації земель та 

ґрунтового покриву.  

В кінцевому результаті дана дисципліна займається організацією і 

плануванням робіт із здійснення заходів, в першу чергу, щодо захисту 

ґрунтового покриву, по-друге, по відновленню порушених земель, а також 

містить систему необхідних методик, нормативів і схем виконання. 

Метою є вивчення технологій захисту, правильного обробітку, 

рекультивації, відновлення і реабілітації земель та ґрунтового покриву, що є 

результатом дії ерозії, дефляції та інших антропогенних і техногенних 

впливів, а також закономірностей організації використання землі як 

територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є захист, правильний 

обробіток не порушених земель та ґрунтів, а також рекультивація, 

відновлення, реабілітація земель і ґрунтового покриву, яка спричинена 

антропогенними або техногенними чинниками. Також, предметом 

дисципліни є вивчення закономірностей поширення деградаційних та 

ерозійних процесів в ґрунтовому покриві, та їх оптимізаційні шляхи 

покращення.  

Об’єкт дослідження є вивчення сучасного стану та використання 

ґрунтів і ґрунтового покриву на землях, які є малопорушеними та потребують 

захисту, так і на землях, які докорінно змінили свою структуру і потребують 

негайної рекультивації, відновлення або реабілітації.  

Міждисциплінарні зв’язки: географія, ґрунтознавство, геологія, 

екологія, земельне право, земельний кадастр, основи сільськогосподарського 

виробництва.  

Завдання курсу: вивчити законодавчу, теоретичну та практичну бази 

із технології захисту та відновлення ґрунтів; освоїти основні технології 

обробітку та захисту ґрунту на землях різних районів України; ознайомитися, 

яким є забезпечення та відтворення родючості ґрунтів; вивчити, яким є 

поширення, механізми та чинники формування ерозії, а також основи 

боротьби з ерозією ґрунтів; ознайомитися із заходами з охорони ґрунтів від 

водної ерозії та дефляції; вивчити науково-теоретичні та практичні основи 

рекультивації, відновлення та реабілітації земель та ґрунтового покриву; 

ознайомитися з гірничо-технічною, біологічною, сільськогосподарською 

та лісовою рекультивацією земель; ознайомитися з проектуванням та 

досвідом рекультивації порушених земель в результаті видобутку корисних 

копали та іншого антропогенного та техногенного впливу; розроблення 



системи заходів щодо збереження, відновлення і ґрунтового покриву, 

попередження деградації земель від негативних явищ. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: .  

- що розуміють під технологією захисту та відновленням ґрунтів; 

- для чого проводять захист ґрунтового покриву та його відновлення; 

- якими є правильні технології обробітку ґрунту;  

- яким є забезпечення та відтворення родючості ґрунтів; 

- що являють собою поширення, механізми та чинники формування ерозії та 

основи боротьби з нею; 

- заходи з охорони ґрунтів від водної ерозії та дефляції; 

- методи визначення ступеня еродованості (дефльованості) ґрунтів та 

інтенсивності ерозії (дефляції) і протиерозійної (протидефляційної) стійкості 

ґрунтів; 

- як проводити моделювання процесів ерозії та дефляції ґрунтів; 

- науково-теоретичні основи рекультивації земель; 

- як здійснюють гірничотехнічну, біологічну, сільськогосподарську та 

лісову рекультивацією земель; 

- як здійснюють проектування рекультивованих земель;  

- яким досвід рекультивації порушених земель; 

- які є системи заходів щодо збереження, відновлення і підвищення 

родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ. 

 

вміти : 

- на основі теоретичної та практичної бази розробляти технології захисту 

ґрунтів та їх відновлення; 

- правильно визначати технології обробітку земель; 

- визначати відтворення родючості ґрунтів;  

- застосовувати заходи у боротьбі з ерозією та дефляцією; 

- застосовувати методи визначення ступеня еродованості (дефльованості) 

ґрунтів та інтенсивності ерозії (дефляції) і протиерозійної 

(протидефляційної) стійкості ґрунтів;  

- здійснювати гірничотехнічну, біологічну, сільськогосподарську та 

лісову рекультивацією земель; 

- проектувати рекультивовані землі; 

- застосовувати досвід рекультивації порушених земель під різним 

антропогенним та техногенним впливом; 

- використовувати системи заходів щодо збереження, відновлення і 

підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від 

негативних явищ; 

- складати плани, схеми техногенно забруднених і деградованих ґрунтів; 

- прогнозувати і планувати раціональне використання ґрунтів та ґрунтового 

покриву.  

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Технології захисту та відновлення ґрунтів. 

Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії. 

Тема 1. Суть навчальної дисципліни «Технології захисту та 

відновлення ґрунтів». Технології обробітку ґрунту.  

1.1. Суть, мета, предмет об’єкт та завдання дослідження. Основні 

терміни та поняття.  

1.2. Основні технології обробітку ґрунту. 

1.2.1. Наукові основи, досягнення та завдання обробітку ґрунту. 

1.2.2. Фізико-хімічні (технологічні) властивості ґрунту. 

1.2.3. Технологічні процеси, заходи та системи обробітку ґрунту. 

1.2.4. Заходи основного обробітку ґрунту. 

1.2.5. Заходи і способи поверхневого обробітку ґрунту. 

1.2.6. Мінімалізація та системи обробітку ґрунту. 

 

Тема 2. Забезпечення та відтворення родючості ґрунтів. 

2.1. Законодавче, нормативне та нормативно-методичне забезпечення. 

2.2. Особливості забезпечення заходів зі збереження і відтворення 

родючості ґрунтів в умовах зрошуваного землеробства.  

2.3. Наукове забезпечення заходів для збереження і відтворення 

родючості ґрунтів за рахунок технологій  виробництва органічних добрив у 

галузі тваринництва. 

2.4. Економічне стимулювання раціонального використання земель і 

відтворення родючості ґрунтів. 

 

Тема 3. Поширення, механізми та чинники формування ерозії. 

Основи боротьби з ерозією ґрунтів. 

3.1. Поширення ерозії на території Україні.  

3.2. Механізми та чинники ерозії і дефляції ґрунтів.  

3.3. Основи боротьби з ерозією ґрунтів. 

 

Тема 4. Заходи з охорони ґрунтів від водної ерозії та дефляції. 

4.1. Охорона ґрунтів від водної ерозії. 

4.2. Охорона ґрунтів від дефляції. 

 

Змістовий модуль 2. Рекультивація, відновлення та реабілітація 

земель та ґрунтового покриву. 

Тема 5. Науково-теоретичні основи рекультивації земель. 

Порушені землі, як об’єкт рекультивації. 

5.1. Рекультивація земель. 

5.2. Порушення земної поверхні у процесі геологорозвідувальних робіт 

5.3. Порушення земель у процесі відкритих розробок родовищ 

корисних копалин. 

 

Тема 6. Основні напрями рекультивації.   



6.1. Гірничотехнічна рекультивація земель. 

6.2. Біологічна рекультивація земель. 

6.3. Сільськогосподарська рекультивація земель. 

6.4. Лісова рекультивація земель. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Технології захисту та відновлення ґрунтів. 

Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії 

Тема 1. Суть навчальної 

дисципліни «Технології 

захисту та відновлення 

ґрунтів». Технології 

обробітку ґрунту  

15 2 2   11 14 3 1   10 

Тема 2. Забезпечення та 

відтворення родючості 

ґрунтів 

15 2 2   11 13 2 1   10 

Тема 3. Поширення, 

механізми та чинники 

формування ерозії. основи 

боротьби з ерозією ґрунтів 

15 2 2   11 13 2 1   10 

Тема 4. Заходи з охорони 

ґрунтів від водної ерозії та 

дефляції  

12 2 2   11 13 2 1   10 

Разом за змістовим  

модулем 1 
60 8 8   44 53 9 4   40 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Рекультивація, відновлення та реабілітація 

земель та ґрунтового покриву. 

Тема 5. Науково-

теоретичні основи 

рекультивації земель. 

Порушені землі як обʼєкт 

рекультивації 

15 2 2   11 13 3 1   9 

Тема 6. Основні напрями 

рекультивації. 

15 2 2   11 24 4 1   19 



Разом за змістовим 

модулем 2 
30 4 4   22 37 7 2   28 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 12 12   66 90 16 6   68 

 

5. Теми практичних та семінарських занять  

№ 

з/п Назва теми  

 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Семінар 1. Законодавче і нормативне забезпечення 

збереження і відтворення родючості ґрунтів. 
2 1 

2 
Семінар 2. Технології обробітку та захисту ґрунтів на 

різних землях. 
2 1 

3 
Семінар 3. Аналіз заходів з охорони ґрунтів від 

водної ерозії та дефляції. 
2 1 

4 

Практична робота 1. Методи визначення ступеня 

еродованості (дефльованості) ґрунтів та інтенсивності 

ерозії (дефляції) і протиерозійної (протидефляційної) 

стійкості ґрунтів. 

2 1 

5 
Практична робота 2. Моделювання процесів ерозії 

та дефляції ґрунтів. 
2 1 

6 
Семінар 4. Напрями рекультивації. Проектування та 

досвід рекультивації земель. 
2 1 

 Разом 12 6 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Наукові основи технології обробітку землі. 2 2 

2 Захист ґрунтового покриву. 2 2 

3 Відновлення ґрунтового покриву. 2 2 

4 Поширення ерозії на території України та її причини. 2 2 

5 Формування екологічно стійких агроландшафтів у 

ерозійно небезпечних регіонах. 

2 2 

6 Організація охорони ґрунтів від ерозії в Україні. 2 3 

7 Напрямки подальшого удосконалення охорони ґрунтів 

від ерозії в Україні. 

2 2 

8 Оцінювання економічної ефективності заходів з охорони 

та відновлення ґрунтів від ерозії . 

2 2 



9 Протиерозійна організація території . 3 3 

10 Основні принципи і способи захисту ґрунтів від ерозії. 2 3 

11 Обґрунтування і оцінка протиерозійного комплексу. 2 2 

12 Агроландшафтна організація території сільсько-

господарських підприємств. 

2 2 

13 Агролісомеліоративні протиерозійні заходи. 3 3 

14 Протиерозійні лісові насадження. 2 2 

15 Закріплення і заліснення пісків. 2 2 

16 Захисні лісові насадження в гірських районах. 2 2 

17 Законодавче, нормативне та методичне забезпечення 

збереження і відтворення родючості ґрунтів в Україні. 

2 2 

18 Особливості наукового забезпечення заходів зі 

збереження і відтворення родючості ґрунтів в умовах 

зрошуваного землеробства. 

2 2 

19 Збереження і відтворення родючості ґрунтів в умовах 

поліського регіону. 

2 2 

20 Наукове забезпечення заходів для збереження і 

відтворення родючості ґрунтів в умовах Карпатського 

регіону. 

2 2 

21 Заходи щодо підвищення родючості ґрунтів. 2 2 

22 Основні моделі ерозійних і дефляційних процесів. 2 2 

23 Наукові основи системи землеробства. 2 2 

24 Відновлення порушених земель на підприємствах чорної 

металургії. 

2 2 

25 Відновлення порушених земель на підприємствах 

вугільної промисловості. 

2 2 

26 Відновлення порушених земель на карʼєрах вогнетривких 

глин і горючих сланців. 

2 2 

27 Відновлення порушених земель у процесі добування руд 

кольорових металів і фосфоритів. 

2 2 

28 Відновлення земель, порушених у процесі розробки 

родовищ будівельних матеріалів. 

2 2 

29 Відновлення порушених земель під час будівництва 

меліоративних систем. 

2 2 

30 Відновлення вироблених торфовищ. 2 2 

31 Відновлення земель під час будівництва доріг. 2 2 

32 Відновлення порушених земель під час підземної 

виплавки сірки. 

2 2 

 Разом  66 68 

 

7. Методи навчання 

Інформаційні методи (лекція, бесіда, ілюстрація, демонстрація); 

дедуктивні методи на основі узагальнень; евристичні методи (проблемна 

лекція); інтерактивні методи (дискусія). 



 

8. Методи контролю 

Методика контролю і самоконтролю забезпечують перевірку рівня 

засвоєння студентами знань, сформованості вмінь і навичок. З цією метою 

використовуються методи усного опитування та у письмовій формі, а 

перевірка лекційного курсу – у письмовій формі змістового модуля. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма) 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Семінарські 

(практичні) заняття 
Залік Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
35 50 100 

Т1-4 Т5-6 

10 5 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма) 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Семінарські 

(практичні) заняття 
Залік Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
35 50 100 

Т1-4 Т5-6 

10 5 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими  радами 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти лекцій, презентації, Інтернет ресурси. 

 



11. Рекомендована література 

Базова 

1. Адаптивні системи землеробства: За ред. В. П. Гудзя . – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 333 с.  

2. Горін М. О. Фітоіндикація ґрунтів та екологічних режимів у природних та 

антропогенних ландшафтах. / Горін М. О. – Харків, 1997. – 46 с.  

3. Горлов В.Д. Рекультивация земель на кар’єрах / Горлов В. Д. – М. : Недра, 

1981. – 260 с. 

4. Гринчишин Н. М. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами 

нафтопродуктів / Гринчишин Н. М. – Науковий вісник НЛТУ України. – 

2012. – Вип. 22.7 – С. 43–49.  

5. Дороненко Е. П. Рекультивация земель, нарушенных открытыми 

разработками. / Дороненко Е. П. – М. : Недра, 1979. – 264 с.  

6. Екологічні проблеми землеробства : за ред. І. Д. Примака. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. – 455 с.  

7. Єтеревська Л. В. Рекультивація земель. / Єтеревська Л. В. – К. : Урожай, 

1977. 128 с. 

8. Камінський В. Ф. Про збереження та відтворення родючості ґрунтів / 

Камінський В. Ф., Балюк С. А., Мірошниченко М. М., Вожегова Р. А., 

Руденко Є. В., Лупенко Ю. О., Кочик Г. М., Оліфір Ю. М. // Інформаційно-

аналітичні матеріали щодо наукового обґрунтування заходів із збереження та 

відтворення родючості ґрунтів – Національна академія аграрних наук 

України. Відділення землеробства, меліорації та механізації – С. 70. 

9. Земельний кодекс України. Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 с. 

10. Моторина Л. В. Промышленность и рекультивация земель / 

Моторина Л. В., Овчинников В. А. – М. : Мысль, 1975. – 240 с. 

11. Назаренко І. І. Землеробство та меліорація : підручник / Назаренко І. І., 

Смага С. М., Черлінка В. Р. // за ред. І. І. Назаренка. – Чернівці : Книги – 21, 

2006. – 543 с. 

12. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні 

(Колективна монографія). С. А. Балюк, Д. О. Тімченко, М. М. Гічка, М. В. 

Куценко, В. І. Бураков та ін.. – Х., 2010. – 538 с. 

13. Панас Р. М. Рекультивація земель : Навч. посібник. Вид., 2-ге стериотипн. 

/ Панас Р. М. – Львів : Новий світ – 2007. – 224 с. 

14. Проект закону України «Про збереження та охорону їх родючості». 2013р. 

15. Протиерозійна організація території : Навчальний  посібник / Обласов В. 

І., Балик Н. Г. – К., Аграрна освіта, 2009. – 215 с. 

16. Смаглій О. Ф. Агроекологія: Навч. посібник / О. Ф. Смаглій, А. Т. 

Кардашов, П. В. Литвак та ін. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с. 

17. Сметанін В. І. Рекультивація та облаштування порушених земель / 

Сметанін В. І. – М. : 2002. – 96 с. 

18. Федосеева Т. П. Рекультивация земель / Федосеева Т. П. – М. : Колос, 

1997. – 47 с. 

19. Ґрунтознавство: Підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов 

та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка, ред.-укладач М.О. Горін. – К. : Вища освіта. – 



С. 572-581 : Ґрунти на рекультивованих землях. 

20. Шикула М. Охорона ґрунтів / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, 

Леонід Петренко. – К. : Знання, 2011. – 398 с.  

Допоміжна 

1. Ґрунтознавство з основами геології: ред. Ю. М. Дмитрук та ін. – Чернівці : 

Книги-ХХІ, 2011. – 503 с.  

2. Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: ред. В. І. 

Купчик. – К. : Кондор, 2010. – 412 с.  

3. Землеробство : ред. В. П. Гудзь. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. – 463 с.  

4. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх 

екологобезпечного використання: Дмитро Семенович Добряк та ін.. – 2-е 

вид., доп. – К. : Урожай, 2009. – 461 с.  

5. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. 

Проблема охорони ґрунтів / Кривов В. М. – 2-е вид., доп. – К. : Урожай, 2008. 

– 301 с.  

6. Панас Р. М. Ґрунтознавство / Панас Р. М. – Львів : Новий Світ, 2010. – 

371 с.  

7. Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель / 

Панас Р. М. – Новий Світ, 2011. – 222 с.  

8. Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель / Панас Р. М. – 

Львів : Новий Світ, 2008. – 349 с.  

9. Харченко О. В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських 

культур / Харченко О. В. – Суми : Університетська книга, 2009. – 241 с.  

10. Харченко О. В.  Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов 

вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України : 

Монографія / Олег Харченко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 342 с.  

11. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : За ред. Дж. Хофмана, Д. 

Мельничука, М. Городнього; Спільний європейський проект. – Київ : 

Арістей, 2009. – 487 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. http://prohory-school.edukit.cn.ua 

2. www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/22_7/43_Gry.pdf 

3. www.shevchenkove.org.ua/.../Відновлення%20і%20поліпшення%20земель.d

oc 

4. www.pu.if.ua/.../Ерозія%20грунтів%20і%20проблеми%20відновлення%20ї

х%20р 

5. www.credobooks.com/zaxodi-shhodo-pidvishhennya-rodyuchosti-gruntiv 

6. www.base.dnsgb.com.ua/files/journal/...gruntoznavstvo/...grunt.../2009_70AiG

_123-127.pdf 

7. www.micotab.com.ua/vidnovlennia-hruntiv.html 

8. www.agrosoil.yolasite.com/resources/2015_AiG_83_pp_42-49_UA.pdf 

 

http://prohory-school.edukit.cn.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/22_7/43_Gry.pdf
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http://www.shevchenkove.org.ua/.../Відновлення%20і%20поліпшення%20земель.doc
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http://www.base.dnsgb.com.ua/files/journal/...gruntoznavstvo/...grunt.../2009_70AiG_123-127.pdf
http://www.micotab.com.ua/vidnovlennia-hruntiv.html

