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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

 
 
 
 
 
 
 
 
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Дисципліна «Рекультивація деградованих земель»  

спрямована на формування екологічної свідомості, шляхів 

вирішення проблеми ерозії в Україні, комплекс сучасних 

зонально орієнтованих заходів із захисту ґрунтів від ерозії з 

урахуванням сучасного стану земельних відносин та новітніх 

досягнень науки і техніки.         

   Метою вивчення дисципліни «Рекультивація деградованих 

земель» є навчити фахівців теорії і практики рекультивації 

порушених земель з нейтралізацією екоцидних впливів гірничих 

робіт на довкілля і створенням передумов активного 

самовідновлення родючих субстратів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен: 

   знати:  

 походження техногенних ландшафтів та їх вплив на 

екосистеми;  

  біосферні функції ґрунтів та їх техногенну деградацію;   

 стратиграфію літогенної товщі в зоні техногенезу на типових 

геоструктурах;   

 рівень продуктивності природних і штучних фітоценозів на 

молодих техногенних ґрунтах;  

 досвід рекультивації земель у різних природних зонах 

України та інших держав;  

 еколого-економічну ефективність екодизайнового 

оформлення та раціонального використання 

післяпромислових земель;               

       вміти:  

 проектувати систему протиерозійних заходів з урахуванням 

географічного (зонального) принципу ерозійної проблеми;  

 застосовувати систему ґрунтозахисного землеробства 

диференційовано для кожного водозбору, сівозміни, окремого 

схилу і навіть кожного гектара (ділянки) землі;  

 знаходити оптимальне співвідношення між елементами і 

ланками системи протиерозійних заходів для даного регіону; 

розраховувати їх економічну ефективність. 
Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4552 

 

Компетентності 

Навчальна дисципліна «Рекультивація деградованих земель» 

формує наступні загальні та спеціальні фахові компетентності: 

ЗК5. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, 

ініціювати організації досліджень в галузі науково-

дослідницької та інноваційної діяльності з урахуванням 

фінансування науково-дослідницьких робіт. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4552


СК2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі 

агроекології, грунтознавства, землеробства та агрономії. 

СК15. Здатність розробляти методики моніторингу та 

відновлення агроекологічного стану орних, осушуваних та 

порушених видобутком торфу, бурштину і будівельних 

матеріалів земель, створювати нові знання в агрономії та 

агроекології. 

Програмні 
результати 
навчання 

 

ПРН8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні 

орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки, 

робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають 

розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері 

агрономії. 
ПРН16. Здійснювати організацію досліджень відповідно до 

вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

ПРН19. Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, 

екобезпечної с/г продукції рослинництва, збалансоване 

використання природного біоенергетичного потенціалу 

агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на 

агросферу. 

ПРН20. Уміти розробляти методики моніторингу та відновлення 

агроекологічного стану орних, осушуваних та порушених 

видобутком торфу, бурштину і будівельних матеріалів земель, 

створювати нові знання в агрономії та агроекології. 

 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

 

- допитливість, ініціативність – під час засвоєння 

теоретичного матеріалу лекційних занять та самостійної роботи 

для розширення знань із відповідних тем курсу; 

- цілеспрямованість, наполегливість – під час виконання 

практичних робіт, а також індивідуальних завдань для 

отримання додаткових балів; 

- адаптивність, командна робота – під час дискусійних 

обговорень тематичних питань курсу, участі в діловій грі, 

опрацювання практичних кейсів; 

- соціальна обізнаність і відповідальність – як результат 

урахування організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 

зв’язку та вчасного звітування про виконані види діяльності; 

- критичне мислення, лідерство, креативність – розуміння, 

аналіз, пошук вирішення актуальних проблем у розрізі 

дисципліни та висвітлення результатів під час навчальних 

занять, участі в конференціях і круглих столах та/або наукових 

публікаціях; 

- самонавчання для професійного та особистісного зростання 

– як результат виконання самостійної роботи, в тому числі з 

електронними навчальними ресурсами та інформаційними 

базами.   

Методи, 
технології 
навчання та 
викладання 

Проведення лекційних занять передбачає демонстрацію 

презентацій із відповідним темі заняття теоретичним матеріалом 

та відео-роликів щодо впровадження протиерозійних заходів.   

Частина лекційного заняття відводиться на діалогові технології, 

розгляд можливих практичних ситуацій у вигляді кейсових 



пакетів та дискусію. Здобувачі ВО мають можливість публічного 

виступу із презентацією лекційного матеріалу.  

Практичні заняття передбачають виконання завдань за 

індивідуальними вихідними даними. У контексті практичних 

робіт застосовуються пошукові інтернет-системи та прикладні 

комп’ютерні програми Microsoft Excel і Google таблиці. За 

рішенням академічної групи одна з практичних робіт може бути 

замінена проведенням ділової гри, яка моделює конкретне 

професійне завдання. Метою ділової гри є інвентаризація 

порушених земель, розробка методик визначення придатності 

порушених земель для різних напрямів рекультивації.  

До проведення навчальних занять долучаються фахівці-

практики. 

Здобувачі ВО всіх форм навчання мають доступ до 

навчальних матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій 

щодо самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle 

та цифрового репозиторію НУВГП. 

Здобувачі ВО отримують усі необхідні консультації для 

демонстрації знань та вмінь на наукових конференціях, круглих 

столах, у публікаціях, аудиторних дискусіях, написанні 

кваліфікаційної випускової роботи. 

Засоби навчання 

Під час лекційних та практичних занять застосовуються 

мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  бібліотечні та 

інтернет фонди нормативно-правових документів (закони, 

постанови КМУ, ДСТУ), Google таблиці і Google-форми 

(корпоративна підписка), навчальні посібники, монографії, 

наукові та популярні статті. Аспіранти використовують 

методичний матеріал, підготовлений викладачем: презентації за 

лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, 

занять і самостійної роботи. 

  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Спеціальність 201 «Агрономія» 

Лекцій 16 год Прак./лабор./сем. 14год Самостійна робота 60 год 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН8 

Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та 

стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають 

розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії 

Види навчальної роботи 

здобувачів (що аспіранти 

повинні виконати) 

Проблемні лекції, семінарські, практичні роботи, 

дискусії. 

Методи та технології навчання Ділова гра, вирішення проблемних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, 

комп’ютерне обладнання для роботи з інтернет-

ресурсами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН16 

Здійснювати організацію досліджень відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 

охорони праці 

Види навчальної роботи 

здобувачів (що аспіранти 

повинні виконати) 

Проблемні лекції, семінарські, практичні роботи, 

дискусії. 



Методи та технології навчання Ділова гра, вирішення проблемних ситуацій. 

Засоби навчання 

 

Мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, 

комп’ютерне обладнання для роботи з інтернет-

ресурсами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН19 

Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, екобезпечної с/г продукції 

рослинництва, збалансоване використання природного біоенергетичного потенціалу 

агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на агросферу 

Види навчальної роботи 

здобувачів (що аспіранти 

повинні виконати) 

Проблемні лекції, семінарські, практичні роботи, 

дискусії. 

Методи та технології навчання Ділова гра, вирішення проблемних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, 

комп’ютерне обладнання для роботи з інтернет-

ресурсами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН20 

Уміти розробляти методики моніторингу та відновлення агроекологічного стану орних, 

осушуваних та порушених видобутком торфу, бурштину і будівельних матеріалів земель, 

створювати нові знання в агрономії та агроекології 

Види навчальної роботи 

здобувачів (що аспіранти 

повинні виконати) 

Проблемні лекції, семінарські, практичні роботи, 

дискусії. 

Методи та технології навчання Ділова гра, вирішення проблемних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, роздатковий матеріал, 

комп’ютерне обладнання для роботи з інтернет-

ресурсами. 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 

модуль 1, модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

Структура навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

Комплекс протиерозійних заходів 
 

ТЕМА 1. Поняття про ерозію грунтів та причини виникнення порушених земель 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: ПРН8  

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 0,5 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна 

робота 
8 10 

Опис теми 

Земельні ресурси України, їх стан і проблеми використання. Види, 

причини, фактори загроз земельним ресурсам і засоби їх подолання. 

Закономірності розвитку ерозійних процесів і поширення еродованих ґрунтів.  

Питання для самостійного опрацювання: Земельні відносини в Україні та 

особливості їхнього правового регулювання. Загальнодержавні програми щодо 

використання та охорони земель. Правове забезпечення охорони земельних 

ресурсів.  



 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

      Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/ 

 

Література 

1. Обласов В.І., Балик Н.Г. Протиерозійна організація території: навч.    посіб. – 

К: Аграрна освіта, 2009. – 215 с. 

2. Дроздяк М.В. Просторова організація агроландшафтів: навч. посіб.                

/М.В. Дроздяк, П.Г. Казьмір. – Львів, 2007. – 185 с. 

3. Клименко Н.А., Лыко Д.В. Разработка систем земледелия на мелиорируемых    

    землях. К., УМК, 1988. 

ТЕМА 2. Загальні відомості про рекультивацію земель 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: ПРН8, ПРН 19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 0,5 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 8 10 

Опис теми 

Загальні відомості про рекультивацію земель. Суть і зміст рекультивації 

земель. Загальні поняття і терміни. Етапи і напрями рекультивації земель. 

Передумови вибору напряму рекультивації земель. 

Питання для самостійного опрацювання:  Вплив промислового 

виробництва на літосферу, атмосферу і гідросферу. Для чого проводиться 

виположування відкосів відвалів. 
 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/ 
 

Література 

1. Волкова Л.А. Рекультивація земель. Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / Л.А. Волкова. - Рівне: НУВГП, 2009. - 88 с. 

2. Клименко Н.А., Лыко Д.В. Разработка систем земледелия на мелиорируемых  

землях. К., УМК, 1988. 

 

ТЕМА 3. Види напрямів рекультивації 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 0,5 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 8 10 

Опис теми 

Умови проведення рекультивації земель. Етапи рекультивації. Розробка і 

використання потенційно-родючих шарів грунту. 

Питання для самостійного опрацювання: Вплив промислової діяльності 

людини на стан ландшафтів та земельних ресурсів. Об’єми порушення 

ландшафтів в результаті промислової діяльності людини. 
 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/  
 

Література 

1. Научно-методические рекомендации по рекультивации нарушенных 

земель в Украинской ССР. - К.: 1981. - 32 с.  

2. Панас Р.М. Рекультивація земель: [навчальний посібник] / Р.М. Панас. - 

Львів: Новий світ - 2000, 2005. -224 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/


3. Клименко Н.А., Лыко Д.В. Разработка систем земледелия на 

мелиорируемых землях. К., УМК, 1988. 

ТЕМА 4. Вимоги до рекультивації земель при різних видах порушень 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: ПРН16, ПРН20 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 0,5 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 8 10 

Опис теми 

Вимоги до рекультивації земель, порушених при відкритих гірничих роботах. 

Вимоги до рекультивації земель, порушених при підземних гірничих роботах 

Питання для самостійного опрацювання:  Основні напрямки відводів земель в 

результаті діяльності людини. Склад, властивості та класифікація розкривних 

порід. 
 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

      Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/ 
 

Література 

1. Панас Р.М. Рекультивація земель: [навчальний посібник] / Р.М. Панас. - 

Львів: Новий світ - 2000, 2005. -224 с. 

2. Дроздяк М.В. Просторова організація агроландшафтів: навч. посіб.                

/М.В. Дроздяк, П.Г. Казьмір. – Львів, 2007. – 185 с. 

3. Клименко Н.А., Лыко Д.В. Разработка систем земледелия на 

мелиорируемых землях. К., УМК, 1988. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Змістовий модуль 2 

Організаційні засади рекультивації порушених земель 

ТЕМА 5. Проектування лісогосподарського напряму рекультивації порушених 

земель 

  

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання:  

ПРН16, ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 7 10 

Опис теми 

Етапи проектних робіт. Категорії лісових насаджень на порушених землях та їх 

призначення. Технологія створення лісових насаджень. 

Питання для самостійного опрацювання: Суть і зміст лісової рекультивації 

земель. Принципи підбору лісових культур для вирощування на рекультивованих 

землях. Методи створення лісових культур на рекультивованих землях. 

Технологія вирощування лісових культур на рекультивованих землях. 
 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

      Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/ 
 

Література 

1. Панас Р. Н. Рекультивація земель: навч. посіб. / Р. Н. Панас. - Львів, 2003.  

2. Ґрунтознавство: підруч. / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов 

та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка ; ред.-укл. М. О. Горін. - К. : Вища освіта. - 

С. 572-581.  

3. Волкова Л.А. Рекультивація земель. Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / Л.А. Волкова. - Рівне: НУВГП, 2009. - 88 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/


ТЕМА 6. Проектування водогосподарського напрямку рекультивації порушених земель 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання:  

ПРН19, ПРН 20 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 7 10 

Опис теми 

Вимоги до рекультивації земель. Етапи проектних робіт. Заходи щодо 

благоустрою прибережних смуг та водоохоронних зон. 

Питання для самостійного опрацювання: Вимоги до формування і 

рекультивації відвалів. Рекультивація гідровідвалів. Загальні відомості про 

формування рослинного покриву на відвалах. Рекультивація і облаштування 

порушених земель на звалищах та полігонах. 
 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

      Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/ 
 

Література 

1. Панас Р. Н. Рекультивація земель: навч. посіб. / Р. Н. Панас. - Львів, 2003.  

2. Ґрунтознавство: підруч. / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов 

та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка ; ред.-укл. М. О. Горін. - К. : Вища освіта. - 

С. 572-581.  

3. Волкова Л.А. Рекультивація земель. Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / Л.А. Волкова. - Рівне: НУВГП, 2009. - 88 с. 

ТЕМА 7. Критерії оцінювання ефективності фітомеліорації порушених екосистем та 

еколого-економічна оцінка збитків 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

 ПРН19, ПРН20 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи 1 1 

Самостійна робота 7 10 

Опис теми 

Заходи  проведення ревіталізації порушених територій. Методологія відновлення 

антропогенно порушених територій.  

Питання для самостійного опрацювання: Види фітомеліорації. Види культур 

для проведення фітомеліорації. 
 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи):  

      Методичні вказівки для виконання самостійної роботи     http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/ 

      Методичні вказівки для виконання практичних робіт http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/ 
 

Література 

1. Панас Р. Н. Рекультивація земель: навч. посіб. / Р. Н. Панас. - Львів, 2003.  

2. Ґрунтознавство: підруч. / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов 

та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка ; ред.-укл. М. О. Горін. - К. : Вища освіта. - 

С. 572-581.  

3. Волкова Л.А. Рекультивація земель. Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / Л.А. Волкова. - Рівне: НУВГП, 2009. - 88 с. 

 

Загальна кількість, відведена на вивчення курсу становить 90 годин. 

З них:  

- лекційні заняття: денна форма навчання - 14 год.,  заочна форма навчання - 2 год.; 

- практичні заняття: денна форма навчання - 16 год., заочна форма навчання - 8 год.;  

- самостійна робота: денна форма навчання - 60 год., заочна форма навчання - 80 год. 

Розподіл годин самостійної роботи здобувачів ВО (денної / заочної форми навчання) 

передбачає:  
вид самостійної роботи годин на 1 годину аудиторних всього годин самостійної 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19555/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19556/


занять роботи 

опрацювання лекційного 

матеріалу 
0,5 / 4,0 12,0 / 6,0 

підготовка до практичних 

робіт 
0,5 / 1,0 8,0 / 8,0 

підготовка та складання, 

екзаменів, контрольних робіт, 

тестування 

0,5/ 4,0 18,0 / 24,0 

опрацювання окремих тем 

програми, або їх частин, які не 

викладаються  на лекції 

0,7-0,8 / 4,5 22,0 / 42,0 

Разом 60,0 / 80,0 

 
 

 

Методи оцінювання та структура оцінки 

Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної частини, 

підтверджене звітом  про виконані види робіт, у тому числі самостійної роботи. 

Результати вчасно пройденого проміжного контрольного тестування (модуль 1, модуль 

2) можуть бути зараховані в якості підсумкового контрольного тесту (залік).  

Перелік критеріїв оцінювання та їх бальні значення: 
№ з/п вид навчальної діяльності оціночні бали сума балів 

Поточна складова 

1 
Вчасне виконання та захист 

практичних  робіт: 
7,5 балів за 1 роботу 7,5 х8 = 60 балів 

Модульна складова 

3 

Вчасне виконання модульного 

контрольного завдання (звітування за 

теоретичний курс, у тому числі з тем 

самостійного опрацювання) 

20 балів за 1 модуль 20 х 2 = 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

Підсумковий контроль (залік): 40 балів 40 балів 

 

Проміжні та підсумковий контроль проводяться на платформі Moodle через 

ННЦНО. Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в 

електронному журналі дисципліни і контролюється деканатом ННІАЗ. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 

складності: рівень 1 – 10 запитань по 0,5 бала (5,0 балів), рівень 2 – 8 запитань по 1,0 

бали (8,0 балів), рівень 3 – 3 запитання по 3,5 бали (7,0 балів). Усього – 20 балів.  

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу 

відбувається згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий 

поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова 

редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти та роботу екзаменаційної комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про 

навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету 

водного господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ 

ректора НУВГП від 16.09.2019 № 00502 "Про введення в дію нової системи оцінювання 

навчальних досягнень студентів" http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

 

Місце навчальної Вивченню дисципліни «Рекультивація деградованих земель» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/


дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

передує опанування дисциплін: «Сучасні аспекти наукової 

спеціальності Агрономія», «Теоретико-методологічні проблеми 

наукової спеціальності Агрономія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення курсу «Рекультивація деградованих земель» 
передбачає елементи інтеграції навчальної і науково-дослідної 
роботи здобувачів ВО. Це відбувається в процесі роботи з 
пошуковими інтернет-системами та аналітичними звітами для 
отримання індивідуальних вихідних даних до виконання 
практичних робіт, а також у разі вибору теми дисертаційної 
роботи, або включення до її змісту окремих розділів відповідно 
тематики курсу. 

 
Здобувачі ВО мають можливість додатково отримати бали за 

виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. З вимогами участі та 
оформлення робіт можна ознайомитись на сторінці сектору 
наукової роботи студентів НУВГП http://nuwm.edu.ua/stud-
science/dokumenti. Також можуть бути залучені до реалізації 
кафедральної наукової тематики, засобом виконання 
індивідуальних та колективних тем досліджень, на 
Всеукраїнських конкурсах  наукових робіт, хакатонах, start-up 
конкурсах, наукових публікаціях, круглих столах та конференціях 
університетського, регіонального та всеукраїнського рівнів. 

З вимогами участі та оформлення робіт можна ознайомитись 
на сторінці сектору наукової роботи студентів НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti 
 

Інформаційні 

ресурси 

1.  Законодавство України. Офіційний веб-сайт:    

      https://zakon.rada.gov.ua/laws 

2.  Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19   

      червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.  

3.  Земельний кодекс України.   Офіційний веб-сайт:   

      https://ips.ligazakon.net/document/T012768 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та 
підсумковий контроль (залік) встановлені згідно Положення про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti та Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

У разі незгоди здобувача з результатами оцінювання, в 
день здачі екзамену в деканат ННІАЗ подається апеляційна 
скарга, де аргументовано викладено суть питання. До скарги 
додається роздрукований варіант всіх відповідей цього 
здобувача під час виконання спроби. Директор ННІ скликає 
апеляційну комісію щодо розгляду скарги на яку запрошується 
студент та представник ННЦНО, згідно Порядку звернень 

http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://ips.ligazakon.net/document/T012768
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/


здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах 
курсу проводиться згідно Положення про організацію освітнього 
процесу в Національному університеті водного господарства та 
природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, 
здобувач не отримує бали і повинен виконати завдання 
повторно, згідно Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі 
студентів НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti, а викладач Кодексу честі наукових, 
науково-педагогічних, педагогічних працівників Національного 
університету водного господарства та природокористування 
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&f
ormat=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO
-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000 

Більше матеріалів щодо дотримання принципів 
академічної доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти https://naqa.gov.ua/ 

- сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 

Вимоги до 

відвідування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У випадку пропуску здобувачем ВО заняття (лікарняні, 

мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час консультацій, де 

здобувач отримує відповідне індивідуальне завдання і звітує про 

його виконання в узгоджені з викладачем терміни. Розклад 

консультацій доступний на сторінці кафедри екології, ТЗНС та 

ЛГ. 

Для роботи з інформаційними ресурсами та проведенні 

розрахункових завдань здобувачи мають можливість 

використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки. 

При карантині заняття проводяться в дистанційній формі з 

використанням Google Meet за корпоративними профілями. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Здобувач ВО має можливість визнання (перезарахування) 

результатів навчання в розрізі тематики курсу, які він набув у 

неформальній та інформальній освіті, згідно Положення про 

неформальну та інформальну освіту в НУВГП  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-

osviti/dokumenti 

Також здобувачі ВО можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, повинні 

мати зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми.  
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ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач має право 
звертатися до викладача за додатковим поясненням лекційної 
теми, змісту практичних завдань, самостійної роботи усно 
(під час занять і консультацій), або письмово 
(корпоративною електронною поштою, через систему 
повідомлень Moodle). Відвідування консультацій є 
добровільним. У разі виконання здобувачем ВО науково-
дослідної роботи з тематики курсу, за потреби можуть 
призначатись додаткові індивідуальні консультації у будь-
якій зручній для здобувача і викладача формі (аудиторна, 
онлайн, телефонний зв’язок).  

Незалежне оцінювання якості викладання проводиться 
Відділом якості освіти НУВГП. 

Оновлення* 

Силабус переглядається викладачем кожного 
навчального року та оновлюється відповідно змін до 
законодавчих і нормативних документів у сфері відновлення 
деградованих земель. 

Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення 
навчальної дисципліни, оновлення окремих тем та 
оптимізації методів викладання отримуються шляхом 
опитування (усного та анкетування) щодо їх задоволеності 
освітнім рівнем курсу, в тому числі його практичної 
складової. Враховуються також пропозиції представників 
бізнесу та фахівців, залучених до викладання дисципліни. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю 

проводиться за дотриманням вимог нормативних документів 

НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до викладання 

Долженчук Віктор Іванович - Директор Рівненського центру 

«Облдержродючість» 

Інтернаціоналізація 

Електронні бібліотеки: 

https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-

dopomohu-avtoram 

Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-

mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

Використані матеріали (силабуси аналогічних програм): 

Universite Libanaise Ecole Doctorate Sciences et Technologle 

https://ul.edu.lb/files/ann/20200915-ULDSST-MeAn-

Dr.AmiraHaddarah.pdf 

Instituto Politecnico de Beja 

https://www.ipbeja.pt/cursos/esa-

eag/Descritores16/101384DEN.pdf 

Universitat de Lleida 

http://www.magsa.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-

docents.html 

Slovak University of Agriculture in Nitra 

https://is.uniag.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=111446;lang=en 

Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні 

курсу: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29749/La

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://ul.edu.lb/files/ann/20200915-ULDSST-MeAn-Dr.AmiraHaddarah.pdf
https://ul.edu.lb/files/ann/20200915-ULDSST-MeAn-Dr.AmiraHaddarah.pdf
https://www.ipbeja.pt/cursos/esa-eag/Descritores16/101384DEN.pdf
https://www.ipbeja.pt/cursos/esa-eag/Descritores16/101384DEN.pdf
http://www.magsa.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html
http://www.magsa.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html
https://is.uniag.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=111446;lang=en
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29749/LandSDG.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ndSDG.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

CombatingClimateChangeByRestorationOfDegradedLand-

4997468.pdf 

http://oa.upm.es/32229/1/LIBRO_RECLAND_V01.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf 

https://www.bujhansi.ac.in/pdf/syllabus/syllabus2016/MSC_AG_

Soilconversation_water_management.pdf 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 

 

Лектор          К.П. Турчина, к.с.-г. наук, доцент 
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