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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором навчального закладу 

«Протиерозійна організація території» складена відповідно до підготовки 

бакалавра галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – 

«Геодезія та землеустрій». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Протиерозійна організація 

території» є система організаційно-господарських, агротехнічних, лісотехнічних 

заходів та ландшафтно-екологічний підхід структуризації території, що передбачає 

обґрунтування протиерозійних заходів для забезпечення раціонального 

використання сільськогосподарських земель. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Протиерозійна організація 

території» базується на попередніх знаннях дисциплін «Земельний кадастр», 

«Землевпорядні вишукування» і забезпечує вивчення дисциплін «Землеустрій 

територій з особливим режимом використання», «Моніторинг та охорона земель». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Ерозія грунтів. 

2. Протиерозійні заходи. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання цього курсу є надання знань, умінь та здатностей 

(компетенцій) з протиерозійної організації території; ознайомлення з основними 

законодавчими та нормативними документами, що регламентують здійснення 

протиерозійної організації території; розуміння важливості захисту ґрунтів від 

ерозії та ландшафтної структуризації території. 

1.2. Завданням дисципліни «Протиерозійна організація території» є набуття 

студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) з обґрунтування та 

проектування протиерозійних заходів, що забезпечують раціональне використання 

сільськогосподарських земель; вивчення структури, складових частин і завдань 

протиерозійного захисту; вивчення нормативно-правових засад використання 

протиерозійного захисту території; проєктування комплексу протиерозійних 

заходів; визначення ділянок, які потребують суцільного залісення; вивчення 

сучасних тенденцій виявлення розвитку ерозійних процесів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

– наукові основи землеустрою в умовах розвиненої ерозії ґрунтів;  

– основні принципи і способи захисту ґрунтів від ерозії;  

– комплекс протиерозійних заходів;  

– вимоги до проєктування сівозмін на землях із розвинутою ерозією ґрунтів; 

– основи агроландшафтної організації території;  

– екологічне обґрунтування протиерозійної організації території;  



уміти:  

– проєктувати полезахисні, водорегулюючі, протиерозійні лісові насадження 

на території землекористування;  

– складати картограми крутизни схилів земельної ділянки;  

– розподіляти земельний фонд за інтенсивністю використання; 

– навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

  – ухвалювати обґрунтовані рішення; 

  – використовувати поглибленні знання теоретичних положень землеустрою 

та кадастру, методів проведення землевпорядних вишукувань і проєктування, 

принципів ведення земельного кадастру; 

  – проводити землевпорядні вишукування та розробляти проєкти 

землеустрою, дотримуючись вимог чинного законодавства; 

  – оцінювати стан використання земель і вимоги законодавства для вибору 

оптимальних проєктних рішень у процесі землеустрою;   

   – демонструвати розуміння методів і технологій землевпорядного 

проєктування, землеустрою, планування використання та охорони земель, 

кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру 

  – демонструвати знання нормативно-правових засад забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, 

регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної 

реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх 

використанні;  

  – застосовувати методи землевпорядного проектування, територіального й 

внутрішньогосподарського землеустрою, планування використання та охорони 

земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, 

ландшафтного, природоохоронного характеру та інших чинників.   
   

  

1. Програма навчальної дисципліни 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. загальні положення ерозії грунтів  

Тема 1. Розвиток ерозійних процесів 

1.1 Історія   розвитку   ерозійних   процесів.   1.2  Підходи   до   вивчення   ерозії. 

1.3 Антропогенні варіанти ландшафту. 1.4 Концепція природно-господарських 

територіальних систем. 

Тема 2. Ерозія ґрунтів 

2.1 Загальна характеристика ерозії. 2.2 Чинники та умови виникнення і розвитку 

ерозійних    процесів.    2.3    Критерії   і   показники   оцінки ерозійних процесів. 

2.4 Допустимі норми втрати ґрунту при ерозії. 2.5 Еколого-економічна оцінка 

збитків унаслідок ерозії ґрунтів.  

Тема 3. Консервація земель. 



3.1 Загальні поняття консервації земель. 3.2 Орієнтовні показники, що 

характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації 

земель. 

Тема 4. Меліорація земель. 

4.1 Гідротехнічні (водні) гідромеліорації. 4.2 Агротехнічні меліорації 

(агромеліорації).     4.3     Лісотехнічні      (лісомеліорації).       4.4     Хімічні 

меліорації.   4.5 Культуротехнічні меліорації. 

Тема 5. Контурно-меліоративна організація території 

5.1 Суть і завдання контурно-меліоративної організації території (КМОТ). 5.2 

Нормативи і правила КМОТ. 5.3 Розподіл на еколого-технологічні групи. 

Змістовий модуль 2. Протиерозійні заходи 

Тема 6. Організаційно-господарські заходи. 

6.1 Загальна характеристика захисту орних земель від ерозії. 6.2 Просапні культури 

на еродованих ґрунтах.  

Тема 7. Агромеліоративні заходи. 

7.1 Значення агротехнічних заходів при захисті грунтів від водної та вітрової ерозії. 

7.2 Фітомеліоративні агрономічні прийоми захисту грунтів від ерозії. 7.3 Прийоми 

протиерозійного обробітку грунтів. 7.4 Агрохімічні прийоми підвищення 

родючості грунтів. 7.5 Агрофізичні прийоми підвищення протиерозійної стійкості 

грунтів. 

Тема 8. Лісомеліоративні заходи. 

8.1 Види   та    системи    насаджень    для  боротьби  з  водною  ерозією  грунтів. 

8.2 Значення і використання захисних лісових смуг. 8.3 Добір деревних і 

чагарникових порід, типи їх змішування та розміщення. 8.4 Особливості 

формування протиерозійних захисних лісових насаджень на 

сільськогосподарських угіддях. 8.5 Створення протиерозійних водоохоронних 

лісових насаджень навколо ставків і водойм. 

Тема 9. Створення захисних насаджень на схилах. 

9.1 Загальна характеристика споруд для укріплення днища ярів і балок (запруди, 

греблі   тощо).   9.2   Схилові    тераси   різного  типу.  9.3  Терасування   схилів.   

9.4 Залуження схилів. 

Тема 10. Гідромеліоративні заходи. 

10.1 Водоутримуючі споруди (вали-тераси, водоутримуючі вали, водовідвідні 

канали тощо). 10.2 Споруди для скидання надлишкового стоку (лодки-швидкотоки, 

ступеневі перепади тощо). 10.3 Споруди для укріплення днища ярів і балок 

(запруди, греблі тощо).  10.4 Схилові тераси різного типу. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – опитування, тестування. 


