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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Технології захисту ґрунтів і надр» 

Код: Ф17 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 5 

Курс: 3-й 

Семестр вивчення: 6-й 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Кількість годин: 150 

Викладачі: 

- Олександр Станіславович Ковров, д.т.н., доц., професор кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, 

kovrov.o.s@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Kovrov.php; 

- Аннета Анатоліївна Юрченко, к.т.н., доц., доцент кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, 

anneta2904@ukr.net,   http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Yurchenko.php  

 

Результати навчання. Обґрунтовувати природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у ньому; здійснювати науково-обґрунтовані технічні, 

технологічні та організаційні заходи щодо запобігання забрудненню довкілля; 

вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля; обирати інженерні методи захисту довкілля, 

здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної 

безпеки; вміти застосовувати основні закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому числі через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним стандартам. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування знань та навичок в галузі 

раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних 

mailto:kovrov.o.s@nmu.one
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Kovrov.php
mailto:anneta2904@ukr.net
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Yurchenko.php
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аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення 

напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель. 

 

Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Технології захисту ґрунтів і надр» 
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 Лекції  

49 100 

23 

24 

1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Земельні ресурси 

України, їх стан і проблеми використання. Види, причини, 

фактори загроз земельним ресурсам і засоби їх подолання. 

Нормативно-правова база охорони земель та надр. 

Основні положення національної і регіональної програм 

моніторингу ґрунтів 

6 

25 

26 

2. Моніторинг земель. Зміст і структура моніторингу 

земель. Види моніторингу та принципи здійснення 

моніторингових досліджень земель. Родючість ґрунтів. 

Причини та наслідки втрати родючості ґрунтів в контексті 

деградації земель. Проблеми збереження родючості 

ґрунтів. Фітосанітарний стан земель 

6 

27 3. Заходи зі збереження та підвищення родючості 

ґрунтів Агрономічні й агротехнічні заходи. Профілактика 

втрати родючості ґрунтів. Біологічне землеробство 
3 

28 4. Ерозія ґрунтів і її вплив на стан та якість земель. 

Причини виникнення ерозії. Види ерозії. Наслідки ерозії. 

Технології захисту земель від ерозії 
3 

29 

30 
5. Вплив геоекоаномалій на стан земель і земельних 

ресурсів. Заходи з охорони земель від геоекоаномальних 

деградаційних процесів. Технологія протизсувних заходів. 

Зміна рельєфу схилу й організація поверхневого стоку. 

Дренажні споруди. Споруди водовідведення. 

Агролісомеліоративні заходи. Закріплення зсувних схилів 

хімічним способом 

6 

31 Контрольні заходи 3 

32 

33 

6. Техногенні ландшафти: походження, геохімія, вплив 

на екосистеми, стратегія рекультивації. Види порушених 

земель та їх класифікація за техногенним рельєфом. 

Класифікація розкривних порід та оцінка їх екологічної 

придатності для рекультивації. Порушення природних 

ландшафтів внаслідок розробки родовищ корисних 

копалин відкритим і підземним способом. Породні 

відвали та шламонакопичувачі: загальна техноекологічна 

характеристика та стратегії рекультивації. Характеристика 

геоморфологічних і геологічних порушень земної 

поверхні: просадки земної поверхні, зсуви ґрунту та порід, 

карст, підтоплення територій, воронки депресії 

6 
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34 

35 

7. Рекультивація земель: загальні уявлення, 

актуальність проблеми, історія розвитку. Теоретичні 

основи рекультивації порушених земель. Основні 

напрямки та задачі рекультиваційних робіт. Класифікація 

порушених земель. Екологічно стійкі моделі рекультивації 

земель. Підготовчий етап рекультивації. Гірничотехнічний 

етап рекультивації. Вибір екологічно доцільних напрямків 

робіт з відновлення земель 

6 

36 

 

8. Біологічна рекультивація. Сільськогосподарська та 

лісогосподарська рекультивація земель. Специфіка 

біологічної рекультивації  забруднених і деградованих 

гірничопромислових земель. Підбір рослин для 

фіторекультивації згідно гігротрофотопів розкривних 

порід. Вирощування рослин-рекультивантів. «Піонерні» 

фітоценози. Сучасні екобезпечні технології 

фіторекультивації. Рекультивація сміттєзвалищ, полігонів 

твердих побутових і промислових відходів 

3 

37 9. Меліорація земель. Вапнування кислих і гіпсування 

лужних ґрунтів, піскування важких ґрунтів та оглинення 

піщаних ґрунтів. Внесення мінеральних меліорантів 

пролонгованої дії, мульчування та сидерація ґрунтів. 

Осушення перезволожених ділянок зрошення засушливих 

ділянок (іригація). Закріплення пісків трав’яною 

рослинністю 

3 

38 10. Охорона надр. Основні вимоги в галузі охорони надр. 

Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або 

припинення користування надрами. Забудова площ 

залягання корисних копалин. Охорона ділянок надр, що 

становлять особливу наукову або культурну цінність. 

Державний контроль і нагляд за веденням робіт з 

геологічного вивчення надр, їх використанням та 

охороною 

3 

39 Контрольні заходи 3 

  Практичні заняття  

33 50 

23 

24 

25 

26 

1. Розрахунок стійкості природних схилів і техногенних 

укосів для оцінки та прогнозу зсувів у програмному 

середовищі SCAD «ОТКОС». 
4 

27 

28 

2. Розрахунок параметрів підпірної стінки для стабілізації 

земної поверхні 
2 

29 

30 

3. Розрахунок еколого-економічної ефективності 

рекультивації породного відвалу шахти. 
2 

31 Контрольні заходи 1 

32 

33 

34 

4. Розрахунок розміру санітарно-захисної і механічної 

захисної зон відвалів гірничих підприємств 3 
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35 
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5. Визначення параметрів знімання родючого шару ґрунту 

при веденні відкритих гірничих робіт 
2 

37 

38 

6. Розрахунок кількості фітомеліорантів для озеленення 

відвалу і привідвальної зони 
2 

39 Контрольні заходи 1   

Контроль 

підсумковий, 4 

чверть – іспит 

Разом 68 82 150 

Лекції 51 49 100 

Практичні заняття 17 33 50 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання у комп’ютерному класі з використанням 

інформаційних технологій (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової кафедри 

та кафедри екологічної і техногенної безпеки на базі ДП НВО «Павлоградський 

хімічний завод», а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- розуміти наслідки трансформації ґрунтів і надр в результаті виробничої 

діяльності промислових підприємств різних галузей економіки; 

- знати норми законодавства в сфері використання й охорони земель та 

надр; 

- вміти обґрунтовувати технології протиерозійних, гідротехнічних, 

протиобвальних та інших споруд, що запобігають розвитку небезпечних 

геологічних процесів; 

- вміти обґрунтовувати технології меліорації та відновлення ґрунтів; 

- вміти визначати специфіку гірничотехнічного етапу рекультивації при 

відкритій та підземній розробці корисних копалин; 

- обґрунтовувати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, 

реалізовувати заходи з охорони і збереження земель та надр; 

- вміти обирати, відповідно до конкретної ситуації, етапи, види та напрямки 

рекультиваційних робіт; 

- вміти класифікувати та аналізувати напрямки біологічного етапу 

рекультивації; 

- складати проекти протиерозійної організації території в зонах поширення 

вітрової та водної ерозії ґрунтів; 

- визначати екологічну, технологічну й економічну ефективність 

протиерозійної організації території і заходів із захисту ґрунтів від ерозії; 
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- контролювати дотримання норм законодавства в сфері використання та 

охорони земель і надр. 

Література для вивчення дисципліни 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. Зубик С.В. Техноекологія: Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. – 

Львів: Оріяна-Нова, 2007. 

3. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього 

середовища: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с.  

4. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). – К.:НПУ, 

2000. – 110 с. 

5. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. 

посібн. – К.: «Знання», КОО, 2002. – 203 с.  

6. Земельний кодекс України. – Л.: НВФ «Українські технології», 2001. ‒ 80 с.  

7.  Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. –  148 с. 

8. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В.      

Капштик. – 2-ге вид., випр. – К.: Т-во Знання, КОО, 2004. – 398 с.  

9. Сохнич А. Моніторинг земель: Підручник / А. Сохнич, М. Богіра, В. Горлачук, Д. Шляхи 

підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За 

ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.   

10. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 

2007. – 429 с.  

11. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. типологія і оцінка небезпечних явищ у 

грунтовому покриві України // Ґрунтознавство. – 2004. – Т. 5. – № 3-4. – С. 13-23.  

12. Сохнич А.Я. Моніторинг земель: технологічні засади / Сохнич А.Я.,Горлачук В.В., 

Смірнов Є.І, Сохнич О.А. / За ред. доктора економічних наук А.Я. Сохнича. Львів: НВФ 

«Українські технології», 2005. – 116 с.  

13. Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний 

посібник. – Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002. – 184 с. 

14. Перельмутер М.А.,Федоровский В.Г. Руководство пользователя к программе анализа 

устойчивости откосов и склонов «Откос». - Версия 1.5. - SCADSoft, 2007. – 15 с. 

 

Додаткові 
1. Шашенко О.М., Сдвижкова О.О., Гапєєв С.М. Деформованість та міцність масивів 

гірських порід: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 224 с. 

2. Ґрунтознавство з основами геології : навчальний посібник / Гнатенко О. Ф., Капштик М. 

В., Петренко Л. Р., Вітвицький С. В. – К.: Оранта, 2005. – 648 с. 

3. Назаренко І.І. Грунтознавство з основами геології : підручник / І.І. Назаренко, С.М. 

Польчина, В.А. Нікорич. – Ченівці: Книги-ХХΙ, 2006. – 504 с. 

4. Почвы Украины и повышение их плодородия. Продуктивность почв, пути ее повышения, 

мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / [под ред.. Б.Н. Носко, 

В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я.Чесняка]. – К.: Урожай, 1988. – Т. 2. – 176 с. – 

(Л-ра для каб. агронома). 

5. Охорона ґрунтів : підручник для студ. аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації / 

М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик. 2-ге вид., випр. К. : Знання, 

2004. – 399 с. 
Інформаційні ресурси 

1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів 

      України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України.  

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
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      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua  Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 
Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Дайте визначення наступним термінам: охорона земель, агроландшафт, гумус, 

ґрунт, деградація ґрунтів, деградація земель, земельні ресурси, родючість ґрунтів. 

2. Система заходів в галузі охорони земель. 

3. Стандартизація та нормування в галузі охорони земель. 

4. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності на землях 

сільськогосподарського призначення. Вимоги до меліорації земель. 

5. Охорона земель від забруднення відходами. 

6. Охорона земель від ерозії та зсувів. 

7. Консервація земель. 

8. Рекультивація земель. 

9. Моніторинг земель і ґрунтів. 

10. Технічна рекультивація порушених земель. 

11. Біологічна рекультивація порушених земель. 

12. Напрямки рекультивації порушених і деградованих земель. 

13. Ерозія ґрунтів. Вітрова ерозія. 

14. Ерозія ґрунтів. Водна ерозія. 

15. Суфозія. 

16. Оцінка стійкості природних і штучних схилів. 

17. Фізико-механічні характеристики ґрунтів, що впливають на стійкість схилів. 

http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/

