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Денна форма навчання 

2020/21               

              

2021/22 2 3  3д    5,0 150 38 20 18 - 112 

              

2022/23               

              

2023/24               

              

2024/25               

              

Заочна форма навчання (за наявності) 

2020/21               

              

2021/22 2 3  3д    5,0 150 10 6 4 - 140 

              

2022/23               

              

2023/24               

              

2024/25               

              

Вечірня форма навчання (за наявності) 

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               

              

20__/__               

              

 

  



1. Мета засвоєння дисципліни 

 

Метою курсу «Відновлення антропогенно порушених екосистем» є оптимізація 

взаємовпливу промислових та природних комплексів в умовах техногенезу, формування 

системних знань про механізми підтримання стійкості та відновлення порушених 

екосистем. 

Програма спрямована на застосування набутих знань для оптимізації стану 

екосистем і використання сучасних підходів і технологій для відновлення антропогенно 

трансформованих екосистем, досягнення високого ступеня екологічної безпеки 

навколишнього середовища в процесі освоєння порушених земель, опанування сучасними 

методами відновлення родючості та господарської цінності відновлених земель, 

поглиблення знань з обґрунтування вибору методу і оптимізації до власних екосистемних 

досліджень.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності) 

Для вивчення дисципліни «Відновлення антропогенно порушених екосистем» 

необхідно мати базові знання з біології та екології. 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

 

У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен знати:  

- особливості взаємозв’язку техносфери з природними комплексами; 

- принципи забезпечення екологічної захищеності природних комплексів в умовах 

техногенезу; 

 

вміти:  

- розкривати суть сучасних проблем освоєння порушених земель; 

- володіти сучасними методами рекультивації і відновлення господарської цінності 

порушених земель; 

- управляти параметрами природних ресурсів при відновлені земель в степу України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

3 семестр 

 

Форма навчання ___денна ___ 

 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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3 семестр 

Тема 1. Проблема оптимізації 

взаємовпливу природних та 

промислових комплексів в умовах 

техногенезу. 

2   10     

Тема 2. Основні чинники 

техногенної трансформації 

довкілля. 

2 2  10     

Тема 3. Основні фактори, що 

впливають на ефективність 

рекультиваційних робіт. 

2 2  10     

Тема 4. Особливості техногенного 

середовища на порушених землях. 

2 2  10     

Тема 5. Основні меліоративні 

заходи з метою агробіологічного 

покращення порід відвалів. 

2 2  10     

Тема 6. Штучний дренаж, як засіб 

меліоративного захисту природних 

ресурсів в зонах осідання шахтних 

полів. 

2 2  12     

Тема 7. Фізичні, хімічні, екологічні 

властивості та лісорослинний ефект 

відвальних порід і грунтів 

рекультиваційного шару. 

Класифікація порід відвалів за 

ступенем придатності для 

біологічного освоєння. 

2 2  20     

Тема 8. Біологічний етап 

рекультивації. Принципи створення 

стійких культурбіогеоценозів на 

відвалах. 

2 2  10     

Тема 9. Особливості формування 

культурбіогеоценозів на порушених 

територіях. 

2 2  10     

Тема 10. Управління параметрами 

природних ресурсів при відновлені 

земель в степу України. 

2 2  10     

ВСЬОГО 20 18  112     

 



3 семестр 

Форма навчання ___заочна ___ 

 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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3 семестр 

Тема 1. Проблема оптимізації 

взаємовпливу природних та 

промислових комплексів в умовах 

техногенезу.  

0,5   14     

Тема 2. Основні чинники 

техногенної трансформації 

довкілля. 

0,5 0,25  14     

Тема 3. Основні фактори, що 

впливають на ефективність 

рекультиваційних робіт.  

0,5 0,25  14     

Тема 4. Особливості техногенного 

середовища на порушених землях. 

0,5 0, 5  14     

Тема 5. Основні меліоративні 

заходи з метою агробіологічного 

покращення порід відвалів.  

1 0, 5  14     

Тема 6. Штучний дренаж, як засіб 

меліоративного захисту природних 

ресурсів в зонах осідання шахтних 

полів. 

0,5 0, 5  14     

Тема 7. Фізичні, хімічні, екологічні 

властивості та лісорослинний ефект 

відвальних порід і ґрунтів 

рекультиваційного шару. 

Класифікація порід відвалів за 

ступенем придатності для 

біологічного освоєння. 

1 0,5  14     

Тема 8. Біологічний етап 

рекультивації. Принципи створення 

стійких культурбіогеоценозів на 

відвалах. 

0,5 0,5  14     

Тема 9. Особливості формування 

культурбіогеоценозів на порушених 

територіях. 

0,5 0,5  14     

Тема 10. Управління параметрами 

природних ресурсів при відновлені 

земель в степу України. 

0,5 0,5  14     

ВСЬОГО 6 4  140     

 
Примітки: 
* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (у разі потреби) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби.(Наприклад: +2л, -4пр. 



5. Схема формування оцінки. 

 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

5.2 Форми та організація оцінювання: 

Форма навчання денна 

Поточне оцінювання : 

3 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість балів 

 

Контрольне 

тестування за темами 

1-3, 4-9.   

9, 17 20 балів 

2 завдання х 10б. = 20б. 

 

Оцінювання рівня 

виконання, оформлення 

й захисту практичних 

робіт № 1-9 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 45 балів 

9 робіт х 5б. = 45б. 

 

Оцінювання рівня 

виконання завдань за 

темами 1-10 - 5 

виступів-презентацій 

5, 8, 10, 14, 16 35 балів 

5 завдань х 7б. = 35б. 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 100 

 

Підсумкове оцінювання: 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Залік диференційований (за результатами 

поточного оцінювання) 

18 
100 балів 

 

Форма навчання заочна 

Поточне оцінювання 

3 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Оцінювання рівня виконання, 

оформлення й захисту практичних 

робіт  

2-3 45 балів 

9 робіт х 5б. = 45б. 

 

Оцінювання рівня виконання завдань 

за темами 1-10 - 5 виступів-

презентацій 

17-18 55 балів 

5 завдань х 11б. = 55б. 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 50 

 

 

 

 



Підсумкове оцінювання: 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Залік диференційований (за результатами 

поточного оцінювання) 

19 
100 балів 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Acer X110P DLP - 

(уведений в експлуатацію у серпні 2018 р.), ноутбук Lenovo idea pad 330. Програмне 

забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного тестування: MS 

Forms, MS SharePoint (ліцензія у складі пакету Microsoft Office 365 A1 Plus for faculty) 

Пакети прикладних програм Microsoft Office 2007 (MS Word, Excel); Statistica, Google 

Chrome 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. – 316 с. Сафранов Т.А., 

2. Губанова О.Р., Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи природокористування. – 

Львів: "Новий світ", 2013. – 300 с. 

3. Демідов О.А., Кобець А.С., Грицан Ю.І., Жуков О.В. Просторова агроекологія та 

рекультивація земель. – Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2013. – 560 с. 

4. Забалуєв В.О. Формування агроекосистем рекультивованих земель у Степу 

України: едафічне обґрунтування. – К., 2010. – 261 с. 

5. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2017, № 29, ст. 315). 

6. Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація екології. Підручник. К., 

2006. - 368 с. 

7. Клименко М..О. Моніторинг довкілля. Підручник. К., 2006. -360 с. 

8. Клименко Н.П. Техноекологія. Навчальний посібник для вищ. Навч .закладів. 

Одеса-Сімферополь, 2000. - 542 с. 

9. Кунах О. М., Гассо В. Я. Моніторинг навколишнього середовища. Д., 2016 - 52 с. 

10. Масюк О.М. Управління параметрами лісо рослинних умов при рекультивації 

земель в степу України / Агрохімія і ґрунтознавство.//Міжвідомчий тематичний 

наук. зб. Спец. випуск до VIII з"їзду УТГА (5-9 липня 2010 р., м.Житомир), Кн. 

третя. - Харків, 2010. с.47-48. 

11. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, 

заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – Вид. 2-ге, переробл. і 

доповн. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. – 72 с. 

12. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 

2030 року Затверджено Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII 

13. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. – 

К.: ВАІТЕ, 2017. – 88 с. 

14. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 

року» 

15. Екологія техноземів: монографія/ Жуков О.В., Задорожна Г.О., Маслікова К.П., 

Андрусевич К.В., Лядська І.В. – Дніпро. – 2017. – 442с. 

16. Masiuk O.M., Kharytonov M.M., Stankevich S.A. (2020) Remote  and  ground-based  

observations  of  land  cover  restoration  after  forest  reclamation  within a brown coal 

basin. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (1), 135–145.  



17. Recio Espejo, J. M., Kotovych, O. V., Díaz del Olmo, F., Gorban, V. A., Cámara Artigas, 

R., Masyuk, O. M., Borja Barrera, C. (2020). Palaeoecological aspects of an Ukrainian 

upper holocene chernozems. Ecology and Noospherology, 31(2), 59–64. 

 

Додаткова: 

1. Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища 

важкими металами. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002. – 248 с. 

2. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи.2013. 

ред. д.б.н., проф. Д.В. Дубина, д.б.н., проф. Я.І. Мовчан. LA T&K, Київ, – 409 р. 

3. Лавров В.В. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення 

загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми) // Оцінка і напрямки зменшення загроз 

біорізноманіттю України / [О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнєв та ін.]; відп. ред. 

О.В. Дудкін. – К.: Хімджест, 2003. – С. 156–272. 

4. Лавров В.В, Блінкова О.І, Мірошник Н.В, Іваненко О.М. Синекологічні засади 

діагностики трансформації структурно-функціональної організації лісових 

екосистем в аспекті еволюції ISSN 2219-3782. //Фактори експериментальної 

еволюції організмів. – 2016. Том 18.– С.186-190. 

5. Марушевський Г. Стратегічна екологічна оцінка стратегії регіонального розвитку 

//Державне управління та місцеве самоврядування, 2014, Вип. 4(23). С. 51-61. 

6. Масюк О.М. Формування ґрунтового профілю за морфологічними ознаками в 

техноземах Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу.   Питання 

степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2019. – Вип. 48. – С. 

7. Масюк О. М., Горбань В. А. Особливості гумусонакопичення в техноземах під 

тополевими насадженнями в умовах Західного Донбассу // Ґрунтознавство. – 2017. 

– Т. 18, № 3-4. – С. 32-44. 

8. Масюк А.Н. Пространственное распределение корневой системы облепихи 

крушиновидной на разных вариантах рекультивации породных отвалов Западного 

Донбасса// Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.  – 2016. 

–  Вип. 45. - С. 81-87. 

9. Масюк О. М. Особливості формування кореневої системи маслинки». Збірник 

наукових праць: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.- 

Випуск 41.- Дніпропетровськ, 2012.– С. 23-30;  

10. Масюк О. М., Тихонова Ю. О. Зміни фізичних властивостей техноземів Західного 

Донбассу після багаторічного зростання деревно-чагарникової рослинності// 

Збірник наукових праць: Питання степового лісознавства та рекультивації земель, 

ДНУ. – 2010. – Вип. 39. – С. 113-118. 

11. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. та ін. Збереження і 

невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. – 

Київ: Хімджест, 2003. – 246 с. 

12. Assessmentofexistinglists of invasive alien species for Europe, with particular focus on 

species entering Europe through trade, and proposed responses. Draft // 

PreparedbymrPieroGenovesiandmrRiccardoScalera / 

Conventionontheconservationofeuropeanwildlifeandnaturalhabitats. Strasbourg, 26-29 

November 2007. – 37 p. 

13. Fuentes, N. Climatic and socio-economic factors determine the level of invasion by 
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