
 

Дисципліна Рекультивація земель 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Рекультивація 

земель» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Ґрунтознавство», «Ґрунтозахисне землеробство», «Агрохімія», 

«Кормовиробництво і луківництво», «Меліорація ґрунтів». 

Що буде вивчатися Науково-теоретичні основи рекультивації земель. Класифікація 

порушених земель та комплекс заходів зі штучного відтворення 

ґрунтового і рослинного покривів. Теоретичні основи біологічної, 

сільськогосподарської та лісової рекультивації земель. Підбір 

сільськогосподарських культур та технології їх вирощування з 

метою регенерації ландшафту, придатного для господарського 

використання. Підбір лісових культур та технології формування 

лісових насаджень на рекультивованих землях. Досвід 

рекультивації порушених земель. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок з теорії та практики рекультивації земель, що 

уможливлює регенерацію ландшафтів та відтворення порушених 

угідь, придатних для господарського використання. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Демонструвати знання й розуміння виробничої ситуації з 

відтворення ґрунтового і рослинного покривів, вміння самостійно 

приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі агрономії. 

Демонструвати знання і розуміння фізіологічних процесів рослин 

в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та 

професійних дисциплін. 

Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і 

підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного 

різноманіття. 

Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих 

проблем відповідно до зональних умов. 

Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної 

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі мають здобути 

компетентності:  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

спеціальні 

СК 1. Здатність використовувати базові знання основних 

підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція 

та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, 

ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, 

захист рослин). 



СК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські 

культури та здійснювати технологічні операції з переробки і 

зберігання продукції. 

СК 3. Знання та розуміння основних біологічних і 

агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із 

вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 

СК 7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та 

засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних 

властивостей та впливу на навколишнє середовище. 

СК 8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у 

процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом 

розуміння їх біологічних особливостей та використання як 

теоретичних, так і практичних методів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні рекомендації до 

проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, 

довідникові та інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці), 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні і лабораторні заняття, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


