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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є необхідною умовою 

освітнього процесу, що регламентується Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання відвідування занять 

є обов’язковим Вони відвідають всі лекції та лабораторні заняття курсу 

тому що це є основною складовою освітнього процесу. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба або академічна мобільність, 

які необхідно підтверджувати документами 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно 

вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Системи заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, 

відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених 

земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, 

підтоплення, висушування, зсувів, вторинного засолення і заболочення, 

ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними 

речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих та 

малопродуктивних земель. 

Чому це треба вивчати? Характер і якість земель, родючість сільськогосподарських угідь 

визначають ефективність аграрного виробництва, можливість розв'язання 

продовольчої проблеми, продуктивність праці в аграрній сфері. В останні 

роки нераціональне ведення землеробства призводить до деградації 

земель, що проявляється спадом родючості ґрунтів, зниженням рівня 

безпеки життєдіяльності людини, ґрунтово-екологічним дискомфортом, 

втратою придатності для екологічно орієнтованого 

сільськогосподарського виробництва тощо. Тому вивчення проблем 

їхньої охорони та раціонального використання у наш час є досить 

актуальним. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність визначати регіональні проблеми землекористування. 

Здатність визначати антропогенні та природні джерела деградації ґрунтів 

в Україні. 



 

Здатність визначати принципи державної політики у сфері охорони 

земель. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Уміння визначати оптимальне співвідношення земельних угідь у розрізі 

регіонів України. 

Уміння аналізувати вплив господарської діяльності на земельні ресурси 

та довкілля. 

Здатність приймати управлінські рішення у сфері охорони земель 

Зміст дисципліни Земля - як об’єкт охорони та матеріальна основа землекористування.  

Земельні ресурси їх стан та причини деградації. 

Раціональне використання та проблеми забруднення земельних ресурсів. 

Проблема захисту ґрунтів від ерозії і її значення для людства. 

Забруднення ґрунтів важкими металами та пестицидами. Радіоактивне 

забруднення. Рекультивація земель. 

Менеджмент земельних ресурсів та перехід до сталого 

землекористування. 

Державний контроль за використанням та охороною земель. 

Правовий режим використання та охорони земельних ресурсів. 

Особливості правового режиму земель різних категорій. 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Агроекологія, економіка природокористування, нормування 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище, ландшафтна 

екологія. 
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