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Загальна інформація про дисципліну 

 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство та рекультивація земель» є 

професійним обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 

«Техногенно-екологічна безпека» розроблена відповідно до стандарту вищої 

освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 

18 – «Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технології захисту 

навколишнього середовища», затвердженого і введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1241. 

 Дисципліна «Ґрунтознавство та рекультивація земель» на сучасному 

етапі відіграє особливо важливу роль як фундаментальна природно-

історична наука, що забезпечує потреби сільського, лісового, водного 

господарства та багатьох інших галузей.  

 Сучасний етап розвитку науки про ґрунт у зв’язку з прогресуючою 

екологічною кризою, що викликана антропогенним впливом на біосферу 

загалом і ґрунтовий покрив, зокрема, потребує ретельного аналізу 

досягнутого, чіткого розуміння ролі ґрунту в збереженні біорізноманітності 

нашої планети, у подальшому розвитку людської цивілізації та у 

забезпеченні її екологічно стабільного існування. 

 Метою «Рекультивація земель» є вивчення комплексу гірничо- 

технічних, інженерно-гідрологічних та еколого-біологічних заходів зі 

штучного відтворення ґрунтового та рослинного речовинами, техногенним 

рельєфом, зміненими гідрогеологічними умовами, порушених гірничо-

видобувною, хіміко-технологічною та іншою діяльністю людини для 

максимально-можливої регенерації безпечного для здоров’я людей 

ландшафту придатного для господарського використання покривів, 

родючості, водно-фізичних та інших властивостей ґрунту на територіях з 

деградованим ландшафтом (акваторіями), забруднених токсичними  

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 
 

Загальна інформація 

Душкін Станіслав Сергійович, доцент кафедри 

прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету 

техногенно-екологічної безпеки, кандидат 

технічних наук. 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 604. 

Робочий номер телефону – 707-34-07.  

Е-mail dushkin@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

- системи водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту навколишнього середовища у 

системах водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту водних ресурсів; 

- підготовка води до питної якості. 



Професійні здібності 

- навички аналітичних та експериментальних 

досліджень процесів функціонування систем 

водопостачання, наявність патентів на винаходи 

та корисні моделі у галузі очищення природних 

та стічних вод. 

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

-участь у конференціях; 

- написання та публікація наукових статей. 

  

 Час та місце проведення занять з дисципліни 

 Заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого 

розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group). 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться впродовж семестру 

щочетверга з 15.30 до 16.30 в кабінеті № 607. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 
 

 Мета вивчення дисципліни: надання здобувачам вищої освіти 

необхідних знань щодо значення ґрунтів у природі та суспільстві, процесів 

ґрунтотворення, історичних етапів розвитку та класифікації ґрунтів, 

морфологічних та генетичних ознак ґрунтових профілів, агрономічних 

особливостей ґрунтів, можливих наслідків антропогенного впливу на ґрунт, 

шляхів регулювання та поліпшення ґрунтової родючості. 

 

Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни  Професійна обов’язкова 

Рік підготовки 2022 

Семестр 6,7-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 6 

- кількість модулів 4 

- загальна кількість годин 180 

  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 22 

- практичні заняття (годин) 38 

- семінарські заняття (годин) 0 

- лабораторні заняття (годин) 0 

- курсовий проект (робота) (годин) 0 

- інші види занять (годин) 0 

- самостійна робота (годин)  120 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


- індивідуальні завдання (науково-дослідне) 

(годин) 
0 

- підсумковий контроль (диференційний 

залік, екзамен) 
залік, екзамен 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 Базові знання про біосферу, екологію та навколишнє середовище. 

 

Для вивчення дисципліни необхідні наступні результати навчання: 

застосовувати необхідні для здійснення професійної діяльності знання 

природничих наук. 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Техногенно-екологічна 

безпека» вивчення навчальної дисципліни ОК 17 «Ґрунтознавство та 

рекультивація земель» повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПРН 

Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на 

розумінні механізмів впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР04 

Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

ПР06 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, 

розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання 

для захисту та раціонального використання повітряного та 

водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з 

відходами. 

К11 

Здатність до розробки методів і технологій поводження з 

відходами та їх рециклінгу. 

К14 

Здатність до розробки методів і технологій поводження з 

відходами та їх рециклінгу. 

К16 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 1. Ґрунтознавство 

Тема 1.1. Наука ґрунтознавство. Формування ґрунтового профілю і його 

морфологічні ознаки. 



Тема 1.2. Водно-фізичні властивості ґрунту і водний режим ґрунту. 

Тема 1.3. Теплові властивості і тепловий режим ґрунту. Ґрунтове 

повітря і повітряний режим ґрунту. 

Тема 1.4. Органічні речовини ґрунту. 

 Тема 1.5. Кислотність і лужність ґрунтів, їх форми і агрономічне 

значення. 

 Тема 1.6. Ґрунтовий розчин, його властивості. Окисно-відновні 

процеси. 

Тема 1.7. Земельні ресурси та грунти України 

Тема 1.8. Земельний кадастр, бонітування і економічна оцінка ґрунтів. 

Сучасні завдання щодо відтворення родючості ґрунтів. 

МОДУЛЬ 2. Рекультивація земель 

Тема 2.1. Теоретичні рекультивації земель  

Тема 2.2. Порушені землі як об’єкт рекультивації. 

Тема 2.3. Напрями рекультивації. 

Тема 2.4. Підготовчий етап рекультивації. 

Тема 2.5. Проектування рекультивації порушених земель. 

Тема 2.6. Фітомеліорація порушених земель. 

Тема 2.7. Сільськогосподарська рекультивація земель. 

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  
 

Назви 

модулів 

і тем 

Форма здобуття освіти (очна (денна)) 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 
лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

6- й семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 10 1 2 - 7 - 

Тема 1.2 10 1 2 - 7 - 

Тема 1.3 15 1 4 - 10 - 

Тема 1.4 10 1 2 - 7 - 

Тема 1.5 10 2 2 - 6 - 

Тема 1.6 13 2 4 - 7 - 

Тема 1.7 12 2 4 - 6 - 

Тема 1.8 10 2 2  6  

Разом за 

модулем 1 
90 12 22 - 56 

- 

7- й семестр 

Модуль 2 

Тема 2.1 11 1 2 - 8 - 

Тема 2.2 11 1 2 - 8 - 

Тема 2.3 13 1 4 - 8 - 

Тема 2.4 14 1 2 - 11 - 

Тема 2.5 14 2 2 - 10 - 



Тема 2.6 12 2 2 - 8 - 

Тема 2.7 15 2 2 - 11 - 

Разом за 

модулем 2 
90 10 16 - 64 

- 

УСЬОГО 180 22 36 - 120 - 

 

Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1.1. Наука ґрунтознавство. Формування 

ґрунтового профілю і його морфологічні ознаки. 

1 

2. Тема 1.2. Водно-фізичні властивості ґрунту і водний 

режим ґрунту. 

1 

3. Тема 1.3. Теплові властивості і тепловий режим 

ґрунту. Ґрунтове повітря і повітряний режим ґрунту. 

1 

4. Тема 1.4. Органічні речовини ґрунту. 1 

5. Тема 1.5. Кислотність і лужність ґрунтів, їх форми і 
агрономічне значення. 

2 

6. Тема 1.6. Ґрунтовий розчин, його властивості. Окисно-
відновні процеси. 

2 

7. Тема 1.7. Земельні ресурси та грунти України 2 

8. Тема 1.8. Земельний кадастр, бонітування і економічна 

оцінка ґрунтів.  

2 

9. Тема 2.1. Теоретичні рекультивації земель  1 

10. Тема 2.2. Порушені землі як об’єкт рекультивації. 1 

11. Тема 2.3. Напрями рекультивації. 1 

12. Тема 2.4. Підготовчий етап рекультивації. 1 

13 Тема 2.5. Проектування рекультивації порушених 

земель. 

2 

14 Тема 2.6. Фітомеліорація порушених земель. 2 

15 Тема 2.7. Сільськогосподарська рекультивація земель. 2 

 Разом 22 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Фізичні властивості ґрунтів і порід 2 

2. Рух води в ґрунті 2 

3. Визначення механічного складу ґрунту 2 

4. Визначення гранулометричного складу ґрунту 2 

5. Водний баланс та його складові 2 

6. Вологість ґрунтів 2 

7. Визначення норм поливу 2 



8. Ґрунтово-географічне районування та загальна схема 

ґрунтового покрову України 

2 

9. Ґрунти рівнини України 2 

10. Гірські ґрунти України. Особливості ґрунтоутворення 

на гірських схилах 

2 

11. Ґрунти сухого степу та їх використання 2 

12. Загальні відомості про рекультивацію земель 2 

13. Етапи рекультивації порушених земель 2 

14. Напрямки рекультивації порушених земель і 

пред'являти до них вимоги 

2 

15. Рекультивація та облаштування кар'єрів нерудних 

матеріалів при сухій виїмки ґрунту 

2 

16. Рекультивація та облаштування обводнених кар'єрів 2 

17. Рекультивація вироблених площ торф'яних родовищ 1 

18. Рекультивація та облаштування відвалів і насипів 1 

19. Загальні відомості про протиерозійних заходах, що 

проводяться при рекультивації земель 

1 

20. Короткі відомості про меліорації. Заходи щодо 

окультурення земель 

1 

21 Біологічна рекультивація земель 1 

22. Рекультивація порушених земель на підприємствах 

вугільної промисловості 

1 

 Разом 38 
 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

 Модульний контроль №1: Вирішення задач пов’язаних вивченням 

ґрунтів. 

 Модульний контроль №2: Вирішення задач пов’язаних відновленням 

порушених ґрунтів. 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

Засоби оцінювання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: усне опитування, виконання модульних контрольних робіт та 

екзамен. 
 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 

4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 



За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90–100 A відмінно 

80–89 B 
добре 

65–79 C 

55–64 D 
задовільно 

50–54 E 

35–49 FX 
незадовільно 

0–34 F 
 

Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

проводиться у формі модульних контрольних робіт, форма підсумкового 

контролю – екзамен. 
 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних 

занять  
І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 5 0,8 4 

практичні заняття 7 8 56 

модуль 1 1 40 40 

Разом за модуль 1 (диференційований залік) 100 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 
 
 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних 

занять  
І. Поточний контроль 

Модуль 2 

лекції 6 0,5 3 

практичні заняття 7 5 35 

модуль 1 1 40 40 

Разом за модуль 2 78 

Разом за поточний контроль 78 

ІІ. Підсумковий контроль (екзамен) 22 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 



Поточний контроль. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекційному 

занятті: 

- Активна участь – 0,8 (0,5) балів; 

- Присутність / відпрацювання – 0,5 (0,25) балів; 

- Відсутність – 0 балів; 

на практичному занятті: 

- Активна участь –8 (5) балів; 

- Присутність / відпрацювання – 1 (5) балів; 

- Відсутність – 0 балів; 

модульна контрольна робота – 40 балів. 
 

 Підсумковий контроль. 

Залік являє собою підсумок отриманих балів за семестр, але не менш 50 

балів. Виконання модульної контрольної роботи (МКР) обов’язково, при 

виконанні МКР не менш ніж на 20 балів. 

Екзамен є підсумком вивчання навчальної дисципліни, оцінюється до 

22 балів. Для допуску до екзамену необхідно виконати МКР не менш ніж на 

20 балів, ще 20 балів потрібно отримати на практичних заняттях. 

 

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену:  

1. Опишіть загальні фізичні властивості твердої фази ґрунтів. 

2. Дайте визначення понять „щільність ґрунту”, „пористість ґрунту”. 

3. Що характеризують липкість, пластичність, набухання й усадка 

ґрунтів? 

4. Визначте причину фізичної деградації ґрунтів України та обґрунтуйте 

шляхи боротьби з цим негативним явищем. 

5. Розкажіть про класифікацію видів води в ґрунті. 

6. Дайте тлумачення термінів «водопроникненість», «фільтрація». 

7. Які чинники впливають на рух води в ґрунті? 

8. З чого складається вивчення фізики ґрунту? 

9. Розкажіть про методи вивчення фізичних властивостей ґрунту. 

10. Загальні принципи класифікації механічних елементів ґрунтів 

Н.А. Качинського. 

11. Методи підготовки ґрунту до механічного аналізу. 

12. Укажіть розміри часток, що відносяться до фракції фізичної глини 

у вітчизняній і міжнародній класифікаціях. 

13. Чи можна назву ґрунту по гранулометричному складу по 

міжнародній класифікації перевести в назву по вітчизняній без залучення 

додаткових даних. 

14. Назвіть галузі практичного використання знання про фізичні 

властивості і процеси у ґрунтах. 

15. Що таке „масова вологість ґрунту”? 

16. Яким методом визначають вологість ґрунту? Опишіть сутність 

цього методу. 



17. Що означає термін „об'ємна вологість ґрунту”? Як визначити 

відносну вологість? 

18. Дайте пояснення терміну „запаси вологи в ґрунті”. 

19. Як розрахувати підняття рівня ґрунтових вод? Дайте пояснення 

терміну „дефіцит вологи”. 

20. Як визначити норму поливу? 

21. Для чого використається величина норми зрошення брутто? 

22. В чому полягає різниця між нормою поливу й нормою зрошення? 

Дайте пояснення терміну „предполивний порог”. 

23. Земельні ресурси України та їхній аналіз. 

24. Основні вимоги до раціонального використання та охорони земель. 

25. Особливості формування земельних відносин в Україні. 

26. Охарактеризуйте загальнодержавні програми щодо використання та 

охорони земель. 

27. Регламентація охорони грунтів і земель в українському 

законодавстві. 

28. Сформулювати сутність деградації земель. 

29. Сформулювати сутність деградації грунтів. 

30. Вплив деградаційних процесів на агроекологічний стан довкілля. 

31. Чинники та види деградації грунтів і земель. 

32. Екологічні наслідки деградації земель. 

33. Види ерозії грунтів та її вплив на властивості ґрунтів. 

34. Водна ерозія і її вплив на якісний стан земель. 

35. Вітрова ерозія, її причини і вплив на земельні ресурси. 

36. Шкода від водної ерозії для ґрунтів і земельних ресурсів. 

37. Шкода від вітрової ерозії для ґрунтів земельних ресурсів. 

38. Заходи охорони земель від водної ерозії. 

39. Заходи охорони земель від вітрової ерозії. 

40. Контурно-меліоративні системи землеробства. 

41. Причини і наслідки антропогенного забруднення земель. 

42. Види забруднення земель. 

43. Особливості промислового забруднення земель. 

44. Особливості забруднення земель побутовими відходами. 

45. Особливості забруднення земель агрохімікатами. 

46. Пестицидне забруднення ґрунтів і його вплив на екологічний стан 

довкілля. 

47. Забруднення ґрунтів і земель важкими металами. 

48. Радіоактивне забруднення земель і особливості його географії. 

49. Заходи охорони земель від антропогенного забруднення. 

50. Меліорація земель та її види. Вплив меліорації на властивості 

грунтів. 

51. Сутність і причини осушувальних меліорацій. 

52. Вплив осушувальних меліорацій на стан земель і розвиток 

деградаційних процесів. 

53. Вплив зрошувальних меліорацій на стан фунтів і розвиток 



деградаційних процесів. 

54. Деградаційні процеси, викликані осушенням земель. 

55. Деградаційні процеси, пов’язані зі зрошенням земель. 

56. Вплив гірничодобувної промисловості на стан земельних ресурсів. 

57. Види техногенних порушень земель. 

58. Наслідки техногенного порушення ґрунтів і земель. 

59. Рекультивація земель і її причини. 

60. Види рекультивації земель. 

61. Лісомеліоративні рекультивації порушених земель. 

62. Родючість фунту і проблеми охорони земель. 

63. Причини втрати родючості земель. 

64. Екологічні наслідки втрати родючості земель. 

65. Проблеми збереження родючості фунтів в контексті охорони 

земель. 

66. Заходи збереження і підвищення родючості грунтів. 

67. Агрономічні і агротехнічні заходи підвищення продуктивності 

земель в контексті їхньої охорони. 

68. Біологічне землеробство і охорона земель. 

69. Охарактеризуйте сутність моніторингу земель. 

70. Особливості управління земельними ресурсами та їхньою 

охороною. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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