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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
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«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; проектування комплексу
протиерозійних

заходів;

визначення ділянок, які потребують суцільного

залісення; вивчення сучасних тенденцій виявлення розвитку ерозійних процесів.

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; проектування 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 проектування сівозмін у господарствах із розвинутою ерозією ґрунтів;
основи

агроландшафтної

організації

території;

екологічне

обґрунтування

протиерозійної організації території;
вміти: проектувати полезахисні, водорегулюючі, протиерозійні лісові насадження
на території землекористування; складати картограми крутизни схилів земельної
ділянки; розподіляти земельний фонд за інтенсивністю використання.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Розвиток ерозійних процесів.

Ерозія ґрунтів. Консервація земель. Меліорація

земель. Контурно-меліоративна організація території.
Змістовий модуль 2.
Організаційно-господарські заходи. Агромеліоративні заходи. Лісомеліоративні
заходи. Створення захисних насаджень на схилах. Гідромеліоративні заходи.
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