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РЕФЕРАТ

     Штанько І.О. Тема «Технології рекультивації антропогенно порушенних
земель». Стор. – 65, табл. – 7, рис. – 3, формул – 4, список літератури – 24.
    Актуальність теми. Наявність значних територій з техногенно
порушеними землями, перспективи їх збільшення, неефективне освоєння
відпрацьованих земель і відсутність об’єктивних методик прийняття рішень
обумовлюють доцільність упровадження системних підходів до розв’язання
зазначених проблем.
   Усунення обумовлених створенням глобальних екологічних проблем,
в Україні зокрема і в світі в цілому значних територій антропогенно порушених 
земель, можливо виключно єдиним шляхом – поновлювати такі землі їх 
цілеспрямованою рекультивацією.
    Об’єкт дослідження – антропогенно порушені землі.
Предмет дослідження – технології рекультивації антропогенно порушених 
земель.
   Мета роботи – охарактеризувати та обґрунтувати технології рекультивації 
антропогенно порушених земель.
Завдання роботи:
- охарактеризувати сутність рекультивації земель;
- висвітлити основні форми рекультивації та етапи рекультиваційних
робіт;
- окреслити технології рекультивації порушених земель України.
    Новизна роботи полягає у здійсненні техноекологічної характеристики
порушених гірничовидобувною діяльністю земель України на прикладах
Придніпровського буровугільного басейну.
   Практичне значення дослідження виражене в обґрунтуванні технологій 
рекультивації антропогенних форм рельєфу на території України.
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