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СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Протиерозійна організація території 

 

V (осінній) семестр 2020-2021 навчального року 

Освітній рівень: перший (бакалавр) 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій» 

Освітня програма: Освітньо-професійна програма бакалавра – «Геодезія, 

картографія та землеустрій» 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group 
Мова викладання: українська. 

 

Лектор: Гальченко Надія Павлівна (кандидат біологічних наук, доцент) 

Контакти: +38 (067) 270-42-90, e-mail: nadingal9@gmail.com 

Години прийому та консультації: понеділок 10.00-11.30; середа 10.00-11.30 

Розміщення кафедри: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1, 7-й корпус, 2-й 

поверх, к. 7209 

 

Опис дисципліни 
Навчальна дисципліна «Протиерозійна організація території» вивчається 

з метою отримання 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; проектування комплексу протиерозійних 

заходів; визначення ділянок, які потребують суцільного залісення; вивчення 

сучасних тенденцій виявлення розвитку ерозійних процесів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності: 

ФК 6. Поглибленні знання теоретичних положень землеустрою та 

кадастру, методів проведення землевпорядних вишукувань і проектування, 

принципів ведення земельного кадастру. 

ФК 13. Здатність проводити землевпорядні вишукування та розробляти 

проекти землеустрою, дотримуючись вимог чинного законодавства. 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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ФК 19. Здатність оцінювати стан використання земель і вимоги 

законодавства для вибору оптимальних проектних рішень у процесі 

землеустрою.  

Програмні результати навчання 

ПРН 7. Здатність 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. 

 

Чому ви маєте обрати цей курс? 

Ерозія ґрунтів – це різноманітне і дуже поширене явище руйнування і 

переміщення ґрунтової маси і пухких порід потоками води і вітру. Залежно від 

фактора руйнування ерозію поділяють на водну і вітрову. Крім того, виділяють 

нормальну (або геологічну) і сучасну (прискорену) ерозію. 

Залежно від природних чинників руйнування ґрунту, розрізняють водну 

та вітрову ерозію. Водна ерозія проявляється у змиванні верхнього шару ґрунту 

або розмиванні його в глибину під впливом талих, дощових і поливних 

(іригаційних) вод. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Протиерозійна організація 

території» студенти повинні знати та уміти: 

– наукові основи землеустрою в умовах розвиненої ерозії ґрунтів;  

– основні принципи і способи захисту ґрунтів від ерозії;  

– комплекс протиерозійних заходів;  

– екологічне обґрунтування протиерозійної організації території;  

– проектувати полезахисні, водорегулюючі, протиерозійні лісові 

насадження на території землекористування;  

– складати картограми крутизни схилів земельної ділянки.   

 

Тематика лекційного курсу 

Тема 1 Розвиток ерозійних процесів. 

Тема 2 Ерозія ґрунтів. 

Тема 3 Консервація земель. 

Тема 4 Меліорація земель. 

Тема 5 Контурно-меліоративна організація території. 

Тема 6 Організаційно-господарські заходи. 

Тема 7 Агромеліоративні заходи. 

Тема 8 Лісомеліоративні заходи 

Тема 9 Створення захисних насаджень на схилах. 

Тема 10 Гідромеліоративні заходи. 
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Форма та методи навчання 

У процесі освоєння дисципліни використовуються з’ясувально-

ілюстративний і дослідницький методи з такими формами роботи, як лекція, 

практичні заняття, робота з літературою в бібліотеках та Інтернеті:   

– за джерелом інформації – словесні, наочні та практичні;  

– за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – 

пояснювально-ілюстративний і дослідницький;  

– за компонентами навчальної діяльності – організація, стимулювання, 

контроль  і оцінка знань студента.     

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Альбенский А. В., Калашников А. Ф. и др. Агролесомелиорация. М.: 

Лесная промышленность. 1972. 320 с.  

2. Бодров В. А. Полезащитное лесоразведение: Теоретические основы. К.: 

Урожай. 1974. 200 с.  

3. Высоцкий Г. Н. Защитное лесоразведение // Избр. Труды. К.: Наук. 

Думка. 1983. 208 с.  

4. Докучаев В. В. Избранные сочинения. М.: Сельхозгиз. 1949. Т.2. 427 с.  

5. Калинин М. И. Лесные мелиорации в условиях эрозионного рельефа. – 

Львов: Вища шк. 1982. 279 с.  

6. Пилипенко О. І. Оптимізація зональних лісоаграрних екологічних 

систем // Лісовий журн. 1994. № 3. С.11–12.  

7. Протиерозійна організація території: Навчальний посібник. / В. І. 

Обласов, Н. Г. Балик. К. : Аграрна освіта. 2009. 215 с. 

8. Соболев С. С. Эрозия почв СССР и борьба с нею. М.: Изд-во МЛТИ. 

1973. 98 с.  

9. Сурмач Г. П. Водная эрозия и борьба с ней. Л.: Гидрометеоиздат. 1976. 

256 с.  

10. Русіна Н., Люльчик В., Петрова О., Кийко Н. Протиерозійна 

організація території: Інновації навчальної програми  // Нова педагогічна думка. 

2014. № 4 (80). С. 99–105.  

11. Тараріко О. Г. Формування збалансованих агроландшафтів на 

принципах грунтозахисної контурно-меліоративної системи емлекористування / 

О. Г. Тараріко О. Г., Т.В. Ільєнко, О. В. Сиротенко, Т. Л. Кучма / Землеробство. 

2015. С.13–18. 

12. Телешек Ю. К., Чернецкий А. И., Иващенко С. С. Хозяйское 

использование овражно-балочных земель. К.: Урожай. 1985. 160 с. 

 

Допоміжна 

1. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2002, № 3–4, ст.27. 

2. Защитное лесоразведение в СССР / Под общ. ред. Е.С. Павловского. – 

М.: Агропром-издат. 1986. 280 с. 
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Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Протиерозійна організація території». Онлайн-

система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / Н. П. Гальченко. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=324 (спосіб зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Протиерозійна організація території». 

URL: http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Протиерозійна організація території» 

потребує: 

– виконання завдань згідно з навчальним планом; 

– підготовки до практичних занять; 

– виконання курсової роботи; 

− виконання модульних контрольних робіт за №№ 1, 2; 

– роботи з інформаційними джерелами. 

 Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з програмою 

навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з відповідної 

теми; вивчення методичного матеріалу. Бали за виконання й захист усіх 

практичних занять, передбачених програмою дисципліни, нараховуються 

виключно після їх захисту (відповіді на контрольні питання). При цьому 

максимальним рейтингом оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з 

розкладом занять за умови їх захисту. 

Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного 

виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й 

захисту практичних занять, опрацювання всіх тем лекційного курсу.  

 Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з 

виконанням і захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість 

рефератів відповідає кількості пропусків занять).  

 Захист розрахунково-графічної роботи відбувається згідно контрольних 

питань. 

Якщо студент за результатами поточного та підсумкового контролю 

набрав менше ніж 60 балів, він зобов’язаний доопрацювати навчальний план. 

Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може отримати за 

семестр у цілому більше 60 балів. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та 

дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального 

процесу. 

 

 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
https://land.gov.ua/
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Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання, доступ до матеріалів якої можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/course/view.php?id=324.  

 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (дві модульні 

контрольні роботи і курсова робота), іспит.   

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Вид занять Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Практичні заняття  5 5 10 

Поточний контроль: 

- модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 1 

- модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 2 

 

 

20 

 

0 

 

 

0 

 

20 

 

 

20 

 

20 

Розрахунково-графічна робота 20 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar

